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SLOVENSKI KNJIŽNI JEZIK

Težko narodu, ki je že v zibeli izgubil svobodo. T rikra t teže 
njegovemu jeziku. Brižinski spomeniki so rabili tujcu, da ga je 
čreda za silo razumela. Sicer sta nemščina in latinščina vladali 
neomejeno. Zasužnjeno je bilo ljudstvo, suženj tud i jezik. Vsa 
prizadevanja reform acije niso mogla spremeniti te  žalostne resnice. 
Razsvetljenstvo in rom antika sta dali za slovenščino vnete domo
ljube, a svobode jeziku nista prinesli. Le-to je rodilo revolucionarno 
leto 1848: enakopravnost v šoli in uradu, a žal samo na papirju, 
ker za svobodo še nismo bili zreli. Dosti izobražencev se je novih 
pravic ustrašilo, ker niso znali lastnega knjižnega jezika in ker je 
bil le-ta še tako nebogljen. Zadregi je naredil nagel konec Bachov 
absolutizem s tem, da je odpravil še pravice na papirju.

Vendar leto 1848 ni minilo brez prida; naučilo je Slovence, da 
m orajo svoj jezik izobraziti in se ga naučiti. Časniki in čitalnice, 
Janežičeva slovnica in šolska berila so opravili veliko delo: znanje 
jezika je rastlo in z njim  narodna zavednost. Ali stavba je bila še 
zmerom na tako šibkih tem eljih, da bi jo bil utegnil podreti prvi 
vihar. Zatorej ni čudno, da so celo nekateri med najboljšim i iskali 
rešitve v ilirizmu ali nekem meglenem vseslovanstvu. Vihar, ki so 
se ga bali, je  zares prihrum el: udarila je nemškonacionalna vlada na 
Dunaju. Vzdržali smo, celo v vladno večino so nas sprejeli, a še 
tak ra t nam ni bilo nič zastonj navrženo, za vsako drobtino smo 
se morali rvati. P rav  do drugega desetletja 20. stoletja je  ostal 
učni jezik nemški. Imeli smo že lepo književnost in izgrajen knjižni 
jezik, a naš dijak se ga ni mogel naučiti — v šoli. In tedaj je prva 
svetovna vojna nastavila sekiro na korenine, da je zaječalo slo
vensko drevo. V strašnem  trp ljen ju  so bile upravičene besede o 
velikem petku in o semenu izkrvavelega naroda.

P rišla je prva Jugoslavija in z njo upravičeno upanje, da je 
narodu zagotovljen obstanek. Začetek je bil resnično lep: slovenski 
uradni jezik, slovenske šole, slovenska univerza, dobre učne knjige,
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ustaljen pravopis, nesluten razm ah lepe knjige. A km alu je čudna 
zaslepljenost jela poniževati slovenski joeik v narečje in ga trpati 
z neslovenskimi besedami. Uspela ni, kako bi neki! A jezik je pri 
tem trpel škodo, narod pa trošil moči za nepotreben boj. In  moči 
so bile potrebne za tisto, kar je  prihajalo. Na obzorju je  vstajal 
vihar, ki ga svet še ni videl strahotnejšega. Znova se je postavilo 
vprašanje: biti ali ne biti. Sovražnik je hotel izpodkopati korenine 
našemu življu, iztrebiti ljudstvo in  jezik. A glej: ko je prihrula 
vihra, se narod ni uklonil, prvič v slovenski zgodovini je ponosno 
vrgel zavojevalcu v obraz: streti me moreš, ukloniti n ik d a r . . . !

Tako smo navsezadnje gospodarji na svoji zemlji. Upajmo, da je 
bila to zadnja v dolgi vrsti preizkušenj. Zares čudovita zgodba o 
majhnem narodu, ki ni hotel um reti. »Močan si, o slovenski narod! 
Tisoč in petsto let krvaviš, izkrvavel nisi! Narod mehkužnik bi 
dušo izdihnil, še sveče bi mu ne žgali, še bilj bi mu ne peli — ti pa, 
tisočkrat ranjen, v trp ljen ju  utrjen, ti komaj zmaješ z ram eni pod 
težko sovražno pestjo in praviš: Nikarte, ta  burka je  stara že 
tisoč let!«

Vsak omikan narod si ustvari knjižni jezik, posodo, ki vanjo 
izliva čustva in misli, da se ne izgube, marveč ohranijo poznejšim 
rodovom. Danes se nam vidi naravno in samo ob sebi razumljivo, 
da imamo prav takšen in ne drugačen knjižni jezik, a njegova 
zgodovina nas pouči, kako dolg in težaven je  bil razvoj. Jasno je, 
da m ora začetnik knjižnega jezika zajeti svojo domačo govorico. 
Ni pa dovolj, da sam uporablja ita jezik; za njim  morajo povzeti 
pisavo se drugi, da postane občna raba. Zategadelj pri nas ni po
stala knjižni jezik slovenščina brižinskih spomenikov ali stiškega 
rokopisa, marveč T rubarjev jezik, ker so po njem pisali vsi pro
testanti in še stoletja za njim  drugi pisci.

T rubar je bil Dolenjec, doma z Raščice, zatorej je dolenjščina 
postala podlaga našemu knjižnem u jeziku. Uveljavila se je tem bolj, 
ker so bili poglavitni pisatelji 16. stoletja tud i Dolenjci. Vendar so 
se dobro zavedali, da ne pišejo samo za ožje rojake, temveč tudi 
za Korošce, Štajerce, Prim orce — za vse Slovence. T rubar je pisal 
fonetično, kolikor m u je dopuščal pom anjkljivi črkopis, ne da bi 
ga bilo pri tem motilo zgodovinsko izročilo, pa tudi sosednja 
narečja in sorodni slovanski jeziki ne. Vodilo ga je načelo, biti 
razuim ljiv vsem Slovencem, ne iskati lepih, gladkih, visokih ali 
neznanih besed, ne izmišljati novih izrazov, ampak ostati pri 
»kranjskem« jeziku, pisati kmečko dolenjščino. K er ni priznaval
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purističnih nazorov, ni odpravljal tujk, celo nove je uvajal pod 
vplivom nemških predlog. Seveda je  treba upoštevati, da je imel 
hude težave z ustvarjanjem  izraza.

Bohorič in Dalm atin sta bila iz iste narečne skupnosti, čeprav 
iz druge pokrajine, zatorej jim a ni bilo težko slediti učitelju. Ven
dar so se v Biblijo že jele vrivati gorenjske posebnosti. Krelj je 
bil iz Vipave. Le-ta leži čisto na robu dolenjščine in im a že precej 
svojih glasovnih posebnosti. Krelj je bil jezikovno zelo razgledan. 
Uvedel je bistroum ne črkopisne reforme, tudi jezik je očistil, sicer 
pa m u je bila T rubarjeva avtoriteta tolikanj veljavna, da se ni 
dotikal tem eljev knjižnega jezika. Morda bi bil to storil, da mu 
je bilo dano dlje živeti. Vendar je moral biti razloček med T rubar
jevim in Kreljevim  jezikom za sodobnike precej opazen. P rotestant
ski knjižni jezik, ki je imel svoje vodilo v Bibliji, je bil torej dolenj- 
ščina s precešnjo primesjo gorenjskih in notranjskih prvin.

Po 16. stoletju je vsem, ki so hoteli slovensko pisati, postal 
kažipot jezik Biblije ali po njej prirejenih Evangelijev in listov. 
Ko pa so se v 17. in 18. stoletju množili pisci, ki so od doma govo
rili kakšno drugo narečje, sta raba in vpliv dolenjščine čedalje bolj 
kopnela. Tudi ljudski jezik se je spreminjal, govorili so že dokaj 
drugače kakor za protestantov. V 17. stoletju se je  nam reč v na
rečjih, posebno v osrednjih, zgodila velika sprememba: nepoudar
jeni in kratko poudarjeni samoglasniki so oslabeli in se celo izgubili, 
trd i l je prešel v soglasniški u. Tako so nam esto miš, kruh  govorili 
maš, krəh, namesto palica, sirota so rekli palca, srota, namesto dal, 
volk, stol je  bilo slišati dau, vouk, stou itd. M arsikateri pisatelj je 
že omahoval in pisal zdaj po izročilu miš, palica, stol, zdaj po 
govorjeni besedi meš, palca, stou.

Izročilo je  torej slabelo, pisci so bolj ali m anj pisali vsak po 
svoje. Zato tudi pravega knjižnega jezika ni bilo, ker mu je m anj
kalo poglavitne lastnosti — enovitosti. To je postajalo zelo nevarno 
za izvenkranjsko ozemlje, posebno, ker je konec 18. stoletja nasto
pila nova doba v našem kulturnem  in slovstvenem razvoju: namesto 
zgolj nabožnih so začeli pisati tudi posvetne knjige, največ za pouk 
ljudstvu. Marko Pohlin, prvi pisatelj nove smeri, je  pisal skoraj 
čisto ljubljansko narečje, kar je bilo gotovo malo prikladno, da bi 
bilo privabilo nekranjske Slovence v jezikovno in književno skup
nost. Na srečo so Pohlinov poskus odklonili, za Korošce npr. 
Ožbalt Gutsman: »Nesreča je, da so h o te li. . .  dati jeziku drug 
okret in drugo obliko le po svoji samovolji.« Tudi Vodnik je  krepko 
zavrnil učitelja, češ da »je stare m ejnike brez vzroka prestavil, pisal, 
kakor ljubljanski predm estnjani govore, premalo vnanje Slovence
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čislal; zatorej prestavljavci sv. pism a od njegove viže odstopajo in 
se bližajo staršim  pisarjem  v jeziku in pisanju«. S tem misli na 
Ju rija  Jap lja  in sodelavce, ki so se spet naslonili na staro podlago, 
to je na dolenjščino 16. stoletja, hkra ti pa niso zanem arili novih 
vplivov te r preudarno sprejeli gorenjske samoglasnike: most, delo 
namesto must, dejlu. Pisava je postala zgodovinska, ker so pisali 
dal za govorjeno dau, postala je tudi etimološka, to se pravi, da je 
upoštevala izvor besedi, ker so se odločili za pisavo odsekati, gladka, 
čeprav so govorili otsekati, glatka.

Novi način pisanja je znanstveno podprl Jernej K opitar s slov
nico te r  m u pomogel do veljave — vendar samo na Kranjskem, 
zakaj Korošci in Š tajerci so sledili le obotavljaje se. Jezikovno 
čiščenje v besedah, rečenicah in skladnji, začeto že za protestantov, 
je močno pospešil Matevž Ravnikar, čigar jezik je bil nekaj tako 
novega, domačega, da so mu po pravici vzdeli (ime očeta slovenske 
proze.

Po tej veliki reform i pismenega jezika je imel le-ta ob koncu 
razsvetljene dobe približno takle obraz: podlaga je ostala dolenj- 
ščina 16. stoletja. Zmagalo je  načelo etimološke pisave. Glasovje 
16. stoletja je dobilo gorenjsko barvo te r se s tem  približalo izven- 
kranjskim  narečjem  in drugim slovanskim jezikom. Vpeljava 
gorenjskega oblikovja je bila korak nazaj; k protestantskem u se 
vrnemo šele po l . 1849, a tak ra t že s popravkom po izvenkranjskih 
narečjih. V skladnji in čiščenju jezika je bil dosežen velik napredek. 
Knjižni jezik je bil še zmerom samo kranjski. To stanje je ostalo 
prav  do l . 1849. Kaže se v jeziku K ranjske Čbelice, Prešernovih 
Poezij in Novic.

Po znamenitem letu  1848 se je  slovenski knjižni jezik pod 
vplivom ilirskega gibanja poenotil, sprejeli so ga tudi štajerski in 
koroški pisatelji. M atija M ajar Ziljski, poglavitni ilirec v tistem 
času, sicer ni uspel s svojo umetno ilirščino, vendar mu gre zasluga, 
da je razgibal duhove. Med njim  in  konservativnim  noviškim 
krogom se je izoblikoval nekako zmerno napredni krog dunajske 
mladine okoli M ateja Cigaleta in Luke Svetca. Ta je pomogel do 
veljave oblikam, ki so bile bliže občeslovanskim. Zmagalo je  vse
slovensko načelo: k ranjski pisatelji so opustili svoje posebnosti ter 
jih  nadomestili s koroškimi in štarejskim i oblikami (lovec, žalosten, 
lepega, mestom, najlepši, da namesto kranjskih lovic, žalostin, 
lepiga, mestam, narlepši, de itd.). Te skromne novosti so povzročile 
tako imenovani novooblikarski vihar. Konservativci so se nekaj časa 
hudo upirali, a Novice so se km alu vdale in si celo jele lastiti za
služen je za reformo. Na drugi strani pa so se tudi ilirci sprijaznili
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s tako preobraženo kranjščino in nazadnje so bili Slovenci po treh  
stoletjih združeni v enotnem pismenem jeziku. V naslednjih letih 
so zlasti pod vplivom stare cerkvene slovanščine vpeljali še nekatere 
novosti, npr. videti, videl namesto viditi, vidil; preglaševanje 
lovcem, beračev nam esto lovcom, beračov; ločevanje med pred
ponama u- in v-; po vzhodnoštajerskem narečju vrt namesto vert. 
Nove oblike so dobile nekakšno uradno potrdilo, ko jih  je  Cigale 
sprejel v slovenski prevod državnega zakonika. Novice so jih 
udomačile v zadnji zakotni gorski vasici. Dokončno pa so jih  
utrdili odlični pesniki in pisatelji v drugi polovici stoletja s tem, da 
so skupni jezik močno obogatili in požlahtnili.

Gornje reform e so bile koristne, saj so zedinile Slovence 
v enoten knjižni jezik. Resda so se oddaljile od protestantske pod
lage, pa so bile še zmerom skladne s slovenskim jezikom. Vendar 
je um etnost odmakniti se eni skrajnosti in ne zabresti v drugo. To 
se je zgodilo F ranu  Levstiku. Sprva je bil poglavitna opora nove 
pisave, potem pa ga je zapeljala panonska teorija, da je začel 
strojiti jezik po stari cerkveni slovanščini in po etimologiji. Mož, 
ki je bil v književnosti in politiki prvak realizma, je ostal v jeziko
slovju ognjevit rom antik, trdno prepričan, da nas že sam jezik 
more rešiti vseh zunanjih nevarnosti. V časih naj hujšega zatiranja 
smo se nam reč Slovenci zmerom radi zatekali k nekakšni megleni 
slovanski skupnosti in na debelo prevzemali izposojenke iz slovan
skih jezikov, hoteč se jim  tako čimbolj približati. Tudi Levstik je 
zaprl oči pred živo sedanjostjo in zasanjal o davni preteklosti, ali 
v staroslovanski obleki je  postala slovenščina težka in okorna, 
odeta v kozje kože kakor ljudje pred tisoč in več leti!

Romantična načela v jeziku je  zavrnil Stanislav Škrabec: 
Slovenska pisava naj sloni na govorjenem jeziku 16. stoletja! Vse, 
kar je  starejše, vse, kar je  mlajše, in vse, kar je rodil le papir, naj 
se opusti! T rubar nam je mejnik, ki čezenj ne segajmo nazaj, ker 
se za njim  ne vemo kje ustaviti. K ar je od 16. stoletja naprej v vseh 
glavnih narečjih, se ne sme sprem injati; k jer pa se ta  narečja ne 
skladajo, se je  treba ozirati na tisto, ki je  ohranilo s slovanskega 
vidika naj pravilnejše glasove in oblike. Glasovni in oblikovni se
stav je ogrodje knjižnega jezika, ki se ne da sprem injati. Pač pa 
smejo pisatelji bogatiti jezik z besedami in rečenicami. Seveda 
v vseh stvareh Škrabec ni uspel, ker ni hotel upoštevati ukoreni
njene rabe. K ar se sto in več let splošno piše, to se zlepa ne da 
izrvati.

Dasi je  P leteršnik v besednjaku še precej etimologiziral in po 
njem  tudi Levec v Slovenskem pravopisu (1899), gre novejši razvoj
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izrazito v smer živega jezika. To pot sta mu utrdila Anton Breznik 
in France Ramovš, po njej so šli novejši pisatelji, zlasti m ojstra 
našega jezika Ivan Cankar in Oton Župančič. Slovenski knjižni 
jezik se je lepo razvil po letu 1918, ko se je uveljavil v vseh panogah 
javnega življenja, zlasti pa po osvoboditvi 1945, ko se je njega raba 
še bolj razširila z novim družbenim in kulturnim  razmahom. Za 
vodilo je Slovenska akadem ija znanosti in umetnosti oskrbela Slo
venski pravopis z obširnim pravopisnim in pravorečnim slovarjem
l. 1950, v drugi izdaji pa l .  1962.

Takšen, kakršen je, se naš knjižni jezik ne sklada z nobenim 
narečjem, ne s preteklim  ne sedanjim, je pa kljub tem u živ orga
nizem. Druži v enoten narod vse Slovence, naj že prebivajo kjer 
koli. Ni plod znanstvenega dognanja, ker je  umetno ustvarjeno 
narečje višjega reda. Razvoj mu določa ne samo ljudski govor, 
marveč tudi raba najboljših pisateljev. Zatorej ni enovit, temveč 
zvarjen iz različnih sestavin. V sebi hrani namreč sledove dvakrat
nega odklona od protestantske podlage. O bakrat se je vrnil v 
prvotno strugo, prvič z Japljem , drugič s Škrabcem, vendar mu 
je vsak odklon vtisnil neizbrisne sledove.

L iterarno razvit jezik — in tak  je naš slovenski — je prvo
vrstna ku lturna vrednota; je živa, od sto in sto umov in vekov 
pregnetena snov, kakor je to lepo povedal Oton Župančič, eden 
največjih m ojstrov slovenske besede: »V slovenščini je shranjena 
vsa skrb in gorečnost naših reform atorjev, ves up in strah  P re
šernov, vsa šegavost mladega Levstika in grčavost njegovih po
znejših let, eleganca S tritarjeva, otožnost Gregorčičeva, borbenost 
in tišina Cankarjeva, jecljanje Aleksandrova, melodioznost K et
tejeva.«

Pravilno izreko knjižnega jezika določa pravorečje. Vsak omi
kan narod ima svoj zborni govor, saj je  le-ta bistven del njegove 
kulture in poroštvo njegove enotnosti.

T rubar je kljub pom anjkljivem u črkopisu skušal pisati, kakor 
je govoril, pri njem  se govorjena beseda še ni ločila od pisane. Toda 
že v naslednjem stoletju sta moderna vokalna redukcija in prehod 
trdega i-a v soglasniški u pripeljala do velike neskladnosti med 
govorom in pisavo: pravopis je postal zgodovinski. Kake enotne 
izreke še ni bilo, kakor nam izrečno izpričujejo mnogi pisci. Vsakdo 
je izgovarjal po svojem narečju, čeprav je skušal pisati po Bibliji. 
Tako je ostalo do šestdesetih let prejšnjega stoletja. T akrat se je 
slovenščina že toliko uporabljala v javnem  življenju, da se je začu
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tila potreba po enotni olikani izreki. Pomagali so si prav preprosto 
s pravilom: govori, kakor pišeš! Tako je pom anjkljivi črkopis pri
peljal do nenaravne, priskutne govorice z elkanjem in s spačenimi 
samoglasniki.

Tudi tukaj je zastavil svoje reform atorsko pero Škrabec v tehtni 
razpravi »O glasu in naglasu slovenskega jezika«. V nji je pokazal, 
kako je treba izluščiti zborni govor iz preproste govorice v skladu 
z izreko 16. stoletja in z drugimi slovanskimi jeziki. Toda Škrabčeva 
dognanja so domala petdeset let govorila gluhim ušesom. Teore
tično sta jih  uveljavila šele Anton Breznik v Slovenski slovnici in 
F ran Ramovš v Slovenskem pravopisu, praktično pa Oton Župančič 
v gledališču in Matej Hubad na konservatoriju. Resda slovensko 
pravorečje še ni dognano do vseh nadrobnosti, saj je razmeroma 
mlada znanstvena panoga, tem eljna načela pa so mu neovrgljivo 
utrjena.

9





GLASOVNE PRVINE

Uvod

Prvotna oblika jezika je g o v o r ,  pisana podoba je šele dru
gotna in zelo nepopoln izraz govora. Govor pa sloni na slušnem 
učinku, ki ga povzročamo z govorili in  dojemamo z ušesi. Če 
pogovor (zlasti neznanega jezika) pazljivo poslušamo, bomo raz
brali v njem  vrsto glasov, ki se m enjavajo v najrazličnejših pove
zavah, vmes so odmori, višanje in nižanje, krepitev in slabitev 
glasu. Ves govor torej sloni na ustvarjan ju  in dojem anju slušnih 
učinkov (zvenov, šumov, pokov itd.), ki so v vsakem jeziku pove
zani z določenimi pomeni. Vendar glasovne prvine same zase niso 
nosilec pomenov, marveč samo gradivo, s katerim  si govor pomen
ske enote (pojmovne in miselne) ustvarja. Če hočemo jezik prav 
poznati, moramo poznati tudi glasovne prvine in njihovo razm erje 
do pisane podobe jezika, ki je  z omiko zrasla ob govoru in postala 
tako pomembna, da je skoraj zasenčila govor.

Govorila

P rav i organ za ustvarjanje glasu je g r l o .  Vendar pa bistveno 
sodelujejo d i h a l a ,  ki uravnavajo zračni tok, ter g o l t n a ,  
n o s n a  in u s t n a  v o t l i n a  s svojimi deli, ki glas oblikujejo.

1. D i h a l a  (prepona, pljuča in sapnik) uravnavajo zračni tok. 
P ri m irnem  dihanju se zrak enakomerno pretaka skozi nosno in 
goltno votlino po sapniku skozi grlo v pljuča, potem pa v nasprotni 
smeri zopet iz pljuč na prosto; p ri tem prepona enakomerno polje, 
širi in oži prsni koš. Preden začnemo govoriti, se ta  enakomernost 
ustavi; ko smo zajeli zrak v pljuča, ga le počasi po potrebah govora 
(pri različnih glasovih, glasnosti, melodiji itd.) izdihavamo skozi 
grlo v goltno in ustno ali nosno votlino. Z vdihnjenim  zrakom
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gospodarimo varčno, da nam zadostuje za večjo govorno enoto, 
potem pa v odmoru sunkoma zopet vdihnemo novega zraka. P re
pona aktivno sodeluje pri govoru, ker po potrebah govora (po
udarka, moči, odmora, melodije itd.) uravnava pritisk zraka iz 
pljuč. Zato je obvladanje dihal prvi pogoj lepega in razločnega 
govora. P rekratka sapa govor trga in hitro utrudi, jem lje glasu 
donenje in zvočnost ker tone v zasoplosti. P ri govoru uporabljamo 
samo zračni tok, ki ga izdihavamo, nikoli tistega, ki ga vdihavamo; 
s tem delamo le glasove, ki jih  slišimo pri srebanju ali pri sm rčanju 
ipd., a to niso glasovi našega govora.

2. Gornji del sapnika je razširjen v g r l o (larinks). Tu sta med 
gibljivimi hrustanci dve prožni gubi — g l a s i l k i ,  ki ju  h ru
stanci lahko napenjajo ali krčijo, daljšajo ali krajšajo, bližajo ali 
razmikajo. Tako z njim a lahko poljubno prestrezamo zračni tok. P ri 
mirnem dihanju sta razm aknjeni ob strani, tako da ima zračni tok 
prost prehod in ne povzroča nikakega šuma; le kadar smo zasopli 
in je zračni tok zelo močan, slišimo drgnjenje ob sapnik.

Če se glasilki približata druga drugi toliko, da delata le ozko 
razo, tedaj ju  zračni tok spravi v drgetanje; to drgetanje se prenese 
v zračno valovanje in se po zračnem toku širi iz grla v goltno 
votlino in naprej; tako nastane to, kar splošno imenujemo glas, 
a tu  zaradi jasnosti z v e n .  Glasove, pri katerih  se glasilke tresejo, 
imenujemo z v e n e č e ,  druge pa n e z v e n e č e .

Če sta glasilki v zgornji polovici tesno strnjeni in le v spodnji 
polovici odprti, tedaj ne zvenita, m arveč se zračni tok obnju drgne 
ter povzroča glasove, kakor jih  slišimo pri š e p e t a n j u .  — Gla
silki zračni tok lahko tudi čisto prestrežeta, tako da si mora ta 
nasilno odpreti pot skozi oviro (kašljanje). Ob takem predoru sli
šimo kakor rahlo eksplozijo; v govoru slišimo p ri nas tak  glas 
npr. v nikalnicah na,a ali m ,m  ipd. V slovenščini so to le izjemni 
primeri.

Glasilki uravnavata v i š i n o  glasu; kolikor krajši sta in ko
likor bolj napeti, toliko višji je glas in nasprotno: kolikor daljši in 
ohlapnejši sta, toliko nižji je glas. Moč glasu ni odvisna le od glasilk 
in silnosti njihovega drgetanja, ki jo uravnava sila zračnega pri
tiska, marveč tudi od večje ali m anjše odzvočnosti vsega telesnega 
ustroja.

Grlo (larinks) je  hkrati zaščitnik pljuč, da vanje ne pride kaj 
drugega kot zrak; zato je zaščiteno s hrustančastim  zaklopcem, ki 
jezik z njim  pokrije sapnik, da gre vse, kar požiramo, v požiralnik 
(farinks) za sapnikom. Sluznice v grlu so močno občutljive; to nam 
dokazuje dražljaj, če se nam  kaj zaleti. Posebno občutljivi sta gla
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silki in vsaka poškodba močno vpliva na govor (hripavost, za- 
molklost ipd.). Čistost in razločnost govora je odvisna zlasti od 
čistosti zvena.

3. V goltni, nosni in ustni votlini se glasovi krepijo in obli
kujejo; zlasti v ustni votlini dobivajo značilnosti, po katerih  se 
ločijo med seboj.

G o l t n a  v o t l i n a  nad grlom je prvi odzvočni prostor, dru
gače ne vpliva na govor.

Govorilni organi 
v prerezu: I. ust
na votlina; II. grlo 
in goltna votlina; 
III. nosna votlina

N o s n a  v o t l i n a  je pri mirnem dihanju neposredno zvezana 
z goltno votlino, ker se mehko nebo z jezičkom povesi na koren 
jezika. P ri govorjenju je ta pot odprta nosnikom ali nazalom in 
nosnim samoglasnikom, npr. v francoščini, poljščini, stari sloven
ščini in tudi v nekaterih slovenskih narečjih. Če pri ustnih glasovih 
mehko nebo in jeziček ne zapirata trdno vhoda v nosno votlino, 
postane ves govor nosljajoč in s tem nerazločen. V takih prim erih 
si je treba utrditi mehko nebo in jeziček z različnimi vajam i (npr. 
upihovanjem  sveče na daljavo). V vsakem prim eru pa je nosna 
votlina odličen odzvočni prostor, ki daje govoru moč in zvočnost, 
če je prav povezana z delovanjem ustne in goltne votline.
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Pravi aktivni oblikovalec glasov pa je u s t n a  v o t l i n a .  
V njej je j e z i k ,  ki je po ljudski predstavi povzročitelj glasov in 
je po njem  dobilo ime vse izražanje misli, vsa duhovna stavba 
jezika. Ta predstava je utem eljena toliko, da bi brez njegovega 
delovanja v ustni votlini imeli le borno razločevanje glasov, ker 
ravno jezik v ustih oblikuje odzvočni prostor samoglasnikom, 
ustvarja z različnimi priporam i in zaporami šume, ki se po njih 
ločijo drug od drugega.

Jezik (lingua) je na vse strani gibljiva mišica; iztegujemo ga 
lahko iz ust, koničimo, ploščimo, vzdigujemo in sučemo na vse 
strani. Za lažje opredeljevanje glasov ločimo na jezični površini 
k o n i c o ,  p r e d n j o  in z a d n j o  p l o s k e v  ter k o r e n .

Ustno votlino oklepata zgornja, nepremična, in spodnja, pre
mična čeljust. Spredaj in ob straneh je ustna votlina ograjena 
z z o b m i  (dentes) v čeljustnih kosteh. K ustni votlini pa štejemo 
tudi u s t n i c e  (labia) pred zobmi. Za zobmi imamo d l e s n o  
(alveola), za njo pa se boči najprej t r d o  n e b o  (palatum), potem 
pa m e h k o  n e b o  (velum), ki se končuje v ozek j e z i č e k  (uvu- 
la). Zadnji del mehkega neba in jeziček sta gibljiva, lahko ju  dvi
gamo in povešamo, da odpirata in zapirata vhod v nosno votlino.

V zaprtih  ustih izpolnjuje jezik domala vso ustno votlino za 
zobmi. Prostor se v nji veča predvsem z odmikom spodnje čeljusti 
od zgornje. Ta odmik je  pomemben predvsem pri samoglasnikih; 
naj večji odmik te r ja  a, za i in u  pa je mnogo manjši. Vendar pa 
prostor oblikujemo ne toliko s prem ikanjem  čeljusti, kolikor z je
zikom in ustnicami.

Ustnici, jezik, spodnja čeljust in mehko nebo z jezičkom obli
kujejo glasove na več načinov: 1. oblikujejo zvenu odzvočni prostor, 
da tako dobi čisti zven različne prizvoke, ki so značilni za vse 
odtenke glasov i e a o u itd.; 2. z zaporo ali priporo prestrezajo, 
da zračni tok pri prehodu skozi take ovire ustvarja značilne šume; 
ti šumi se lahko družijo z zvenom ali pa so brez tega že sami zase 
glasovi. Tako ločimo tudi dve veliki skupini glasov: a) čiste zvene 
različnih glasovnih osnov, pravimo jim  s a m o g l a s n i k i ,  in
b) glasove z značilnimi šumi, pravim o jim  s o g l a s n i k i ;  ti so 
zveneči, če jih  spremlja zven, t. j., če se treseta  glasilki, in nezve
neči, če jih zven ne spremlja, t. j., če se glasilki p ri njih ne treseta.

U s t n i c i  dasta ustni odprtini lahko različno obliko: 1. d o l g o  
r a z a s t o ,  kadar sta napeti ob zobeh; 2. z a o k r o ž e n o , če sta 
skrčeni v dulec in potisnjeni proč od zob; 3. lahko pa sta ustnici 
tudi neprizadeti in ne posegata v izgovor. O dprtina odzvočnega 
prostora izrazito vpliva na naravo odzvoka: kolikor ožja in tesneje
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ob zobeh je raza, toliko višji je glas; kolikor daljši je dulec in 
kolikor ožja zaokrožena odprtina, toliko nižji je glas v odzvočnem 
prostoru. Z ustnicami pa lahko ustno votlino tudi čisto zapiramo, 
kakor npr. pri p, b, m, ali pripiramo, kakor pri w.

Z j e z i k o m  lahko oblikujemo odzvočni prostor tako, da ga 
proti trdem u nebu vzdignjena sprednja jezična ploskev omejuje 
na del ustne votline, npr. pri i ali e, ali da se jezik ob širokem 
čeljustnem razm iku zravna po spodnji čeljusti, npr. p ri a, e, o,

Prerez ustne votline: u: ustnica, 
z: zob, a: dlesna, b: trdo nebo, 
c: mehko nebo, d: jeziček, g: golt,
1: jezična konica, 2: prednja je
zična ploskev, 3: zadnja jezična

ploskev, 4: jezični koren

ali da se zadnja jezična ploskev vzdigne proti m ehkemu nebu, 
kakor pri u  in o. V te skrajnosti odzvočnega prostora lahko za
jamemo neskončno vrsto oblik, odtenkov in premen, ki ustrezajo 
prav  tako neizčrpni vrsti samoglasnikov. — P rav  tako pa z raz
ličnimi deli jezika lahko zračnemu toku prestrezamo pot ali s po
polno z a p o r o  ali z o z k o  p r i p o r o  na različnih delih zgornje 
čeljusti. Tako nastajajo premori, predori in šumi različnih vrst, 
ki so značilni za posamezne vrste soglasnikov, kakor jih  bomo 
spoznali pri pregledu glasov.

M e h k o  n e b o  in j e z i č e k  aktivno posegata v oblikovanje 
glasov s tem, da odpirata ali zapirata vhod v nosno votlino. Tako 
je bistveni razloček med b : m  ali d : n  ravno v tem, da je  ob sicer 
skoraj enaki legi organov pri m in n vhod v nosno votlino odprt.

Tako vidimo, da p ri oblikovanju glasovnih prvin sodeluje cela 
vrsta organov hkrati, da je torej vsak glas govora ves členovit, 
oblikovan je namenoma za govor ali s tujo besedo: artikuliran.
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Glasovi slovenskega zbornega govora

Govorila, kakor so opisana spredaj, so v glavnem pri vseh 
ljudeh enaka. Različnost v jezikih torej nima fiziološke podlage 
razen v kakih malenkostih. Z govorili je  vsakomur dana možnost, 
da dela neskončno vrsto glasovnih odtenkov. Vendar si je vsak 
govor izoblikoval le omejeno število glasov, ki jih bolj ali manj 
enotno uporabljajo vsi pripadniki istega govora (narečnega ali 
zbornega). Tako odbiranje glasov se godi pri narečjih po naravni 
poti družbene povezanosti in rodovnega izročila, pri zbornem 
govoru knjižnih jezikov pa imamo poleg narečnih vplivov še umetne 
(pisava, znanstveni vplivi, šola, uradi itd.). Govoreči oblikujejo 
te glasove samo za namen govora in jih oblikujejo toliko skrbneje, 
kolikor razločneje hočejo govoriti. Pravimo, da so glasovi artiku
lirani, t. j. govorjeni. N eartikulirani so glasovi, kakor so kriki, ki 
jih povzroča huda bolečina, strah, začudenje itd., ali kakor so žvižgi, 
hropenje, smrčanje, kašelj, mlaskanje, srebanje itd. Zato posne
manje živalskih glasov ali drugačnih naravnih zvokov sodi v jezik 
šele tedaj, kadar ga posnamemo z artikuliranim i glasovi, to je z gla
sovi govora, npr. m u (mukati), m ijav (mijavkati), k ikiriki (kikiri
kati), hov hov hov, ju tri pojdem spet na lov; pok pok pok. Samo 
kar se da zvesto oponašanje zvokov z neartikuliranim i glasovi sodi 
prav tako malo v jezik kakor glasovi papagaja, ki bi s svojimi gla
sovnimi pripravam i rad  posnel človeški govor.

Če govorimo takoj v začetku o glasovih kot prvinah govora in 
jezika, moramo posvariti pred zmoto, kakor da si človek najprej 
poišče glasovne prvine in potem iz njih  sestavlja besede in stavke. 
Postopek je  nasproten: prvine glasov je človek iz govora izluščil 
razmeroma pozno. To nam dokazuje ves način, kako se človek uči 
govorjenja, ne da bi vedel, katere glasove uporablja, vsa težava, da 
pri učenju pisanja in bran ja najde razm erje med glasovi in črkami.

Samoglasniki

Samoglasniki slovenskega zbornega govora sodijo v splošni 
okvir glavnih samoglasniških osnov i-a-u. P ri določanju tančin 
moramo upoštevati, da pri njih  izgovoru določa izgovarjavo zlasti 
poudarek (ali je  samoglasnik poudarjen ali nepoudarjen, ali je 
poudarek dolg ali kratek).

1. Uho nam pove, da v besedah m iš — m iši, t ič — t iči — tiči, 
sir — siriti, sit — sititi, prisiliti ipd. sicer vsi samoglasniki sodijo 
v isto skupino, da pa so vendar med njimi drobne razlike, kar
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nam še posebej poudarja narečna ali neskrbna izgovarjava, kakor 
məš, təč, sər, sət ali m iš, t ič, sir, sit, persilt ipd. Natančnejša p re
iskava bi nam  pokazala, da izgovarjamo poudarjeni i z razasto 
ozko odprtino ustnic, da je prednja jezična ploskev vzdignjena 
visoko proti trdem u nebu; da je kratko poudarjeni i izgovorjen 
sicer izrazito, ali sprednja jezična ploskev je manj napeta proti 
trdem u nebu in ustnice so ohlapnejše; da je nepoudarjeni i zelo 
kratek  in neizrazit, da se zato prilikuje okolju ali sploh izginja. 
M erjenje bi pokazalo, da je že dolgo poudarjeni i znatno krajši 
kakor npr. dolgo poudarjeni a, da se suče okoli 10 stotink sekunde, 
da je i le neznatno krajši od i, ok. 8 stotink sekunde, nepoudarjeni 
i pa tra ja  le ok. 5—6 stotink sekunde.

2. V besedah les — lesene — lesene, t e — tej itd. samoglasniki 
po slušnem vtisu sodijo v isto vrsto, čeprav tudi lahko ločimo dolgo 
poudarjeni e od kratko poudarjenega e ali nepoudarjenega e. P rvi 
(e) je izgovorjen podobno kakor i z razasto odprtino ustnic, prednja 
jezična ploskev pa je visoko vzdignjena proti trdem u nebu; tra ja  pa 
znatno dlje kakor i, nad 12 st. sek., e pa ne presega i in se suče okoli 
8 st. sek.; ozkost kratko poudarjenega e je navadno odvisna od 
okolja (bližina j).

3. Izrazita ozkost pri e se nam pokaže ob prim erjavah, kakor 
les — les (medmet), tele — t ele, led — let, pretepe (4. skl. mn.) 
— pretepe — pretep, vede (3. os. edn.) — vede (1. skl. mn.) itd. 
Razloček med e in e je tako izrazit in v jeziku pomensko tako 
odločilen, da jih  ne moremo imeti samo za dve različici istega glasu, 
marveč za dva sam ostojna glasova. P ri dolgo poudarjenem  e sta 
čeljusti široko razmaknjeni, prednja jezična ploskev le rahlo vzdig
njena proti vrhu neba. Po tra jan ju  je znatno daljši od i in e in se 
suče okoli 14 st. sek. Tudi kratko poudarjeni e je izrazito širok, 
izgovorjen enako kakor e, po tra jan ju  pa znatno krajši, ok. 10 st. 
sek. Nepoudarjeni e ni ne izrazito ozek ne širok, po tra jan ju  pa 
nekako enak e, ok. 8—10 st. sek., in se rad nrilagaja okolici glasov.

4. Prim erjava samoglasnikov v besedah pəs — pes (2. skl. mn. 
od pesa), vəs — v ez, pəsək — pesək, stəza — steza (3. os. edn.) itd. 
nam kaže, da je polglasnik a samostojen glas, različen od a in e 
(več — vəs). Izgovarjamo ga ob majhnem  čeljustnem razm iku in 
z nenaipeto, v sredini lahko izbočeno jezično ploskvijo. Glas zveni 
nerazločno in se rad  prilikuje glasovnemu okolju. Srečujemo ga 
kratko poudarjenega in nepoudarjenega, tra ja  od 8 do 10 st. se
kunde.

5. Samoglasniki v besedah sam  — sama  — sama, rad — rada, 
brat — brata, m lad — m lada — m lada itd. so očitno istovrstni,
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čeprav so zdaj dolgo, zdaj kratko  poudarjeni ali pa nepoudarjeni. 
Znatnih razločkov v izgovarjavi ni; čeljusti sta široko razmaknjeni, 
zlasti pri a, manj pri a in a. Po tra jan ju  je  najizrazitejši a, pač 
zaradi širokega čeljustnega razmika; tra ja  ok. 15 st. sek., a in a pa 
ok. 10. st. sek. Zaradi izrazitosti v  izgovoru in tra jan ju  je tudi naj- 
odpornejši in najm anj prilagodljiv okolju.

6. V besedah tovor, potok, porod, otrok, potop, odhod imamo 
istovrstne samoglasnike v dolgo poudarjenem  o, kratko poudarjenem  
o in nepoudarjenem  o. Vse izgovarjamo z rahlo zaokroženimi ustni
cami in z zadnjo jezično ploskvijo nekoliko vzdignjeno proti meh
kemu nebu; čeljusti sta malo manj razm aknjeni kakor pri a. T ra
janje dolgega o se suče okoli 14 st. sek., o okoli 10 st. sek., o pa se po 
okolju suče med 8—10 stotink sekunde in ni tako izrazito širok 
kakor o in o; sodi v vrsto srednjega o.

7. Tudi samoglasniki v besedah otrok, govor, v oz, k ol, nov, 
sol itd. im ajo vsi o-jevsko osnovo; toda o je v prim erjavi z o izra- 
zito ozek; prim erjaj npr. hodi — hodi, v odi — v odi, bodi — bodi, 
n osi — n osi, t oči — toči itd.! Tako ločimo dva glasova: o in o. Dolgo 
poudarjeni o izgovarjamo z močno zaokroženimi ustnicam i in  z 
visoko proti mehkemu nebu vzdignjeno zadnjo jezično ploskvijo. 
K ratki o je  redno širok, le okolje (zlasti istozložni u) ga večkrat 
pritegne v svoje območje in zoži na srednje ozek o. Nepoudarjeni o 
so srednji.

8. V besedah kupuj, usuj, kru ha, upu, u k, um, sum, su h, trup, 
kruh, k up  itd. imamo istovrstne samoglasnike v dolgo poudarjenih 
u, k ratko poudarjenih u  in nepoudarjenih u. Dolgo poudarjeni u 
izgovarjamo z izrazito zaokroženimi ustnicami, z visoko proti m eh
kemu nebu vzdignjeno zadnjo jezično ploskvijo in ob majhnem  
čeljustnem razmiku. T raja okoli 11 st. sek. in se v tem približuje 
glasu i. Manj zaokrožene so ustnice in manj napeta je jezična 
ploskev pri u in u, zato sta oba glasova močno nagnjena h krajšanju  
v polglasnik (krəh, kəp, kəpuj itd.), nepoudarjeni u celo k onemitvi. 
T rajanje je skrčeno pri u  in u  na najm anjši obseg, ok. 8 st. sek.

V teh osem vrst lahko porazdelimo vse samoglasnike sloven
skega zbornega govora. Po odtenkih ločimo dolgo poudarjene od 
kratko poudarjenih in oboje od nepoudarjenih samoglasnikov. Tako 
dobimo tele tri skupine.
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Narečja poznajo še mnogo odtenkov. Zborni govor pozna le 
ustne (oralne) samoglasnike. Za vse slovenske samoglasnike velja, 
da jih  izgovarjamo z mehkim, ne s trdim  nastavkom.

Soglasniki

P ri pazljivem poslušanju govora lahko ugotovimo, da se samo
glasniki m enjavajo z različnimi šumi, premolki, poki, sikanjem, 
šumenjem, drdranjem  itd. To so šumi soglasnikov, ki jih  po teh 
značilnih šumih delimo na več vrst.

1. K ratke premolke in za njim i kakor rahle poke ob nenadnem 
predoru zraka, kakor jih  slišimo npr. v izgovoru opotekati, povzro
ča popolna zapora zračnega toka pri prehodu skozi ustno votlino 
ob zaprtem  vhodu v nosno votlino. Zato se napetost zračnega p ri
tiska poveča in ob predoru napravi vtis rahle eksplozije. Bistvena 
za te glasove je  predvsem zapora, zato jih  imenujemo z a p o r n i k e .  
Po mestu zapore ločimo v slovenskem knjižnem jeziku:

a) u s t n i č n a  ali labialna zapornika p, b; delamo ju  z zaporo 
ustnic;

b) z o b n a  ali dentalna zapornika t, d; delamo ju z zaporo je
zične konice za zgornjimi zobmi;

c) m e h k o n e b n a  ali velarna zapornika k, g; delamo ju  
z zaporo zadnje jezične ploskve na mehkem nebu.

Izmed teh 6 zapornikov so 3 nezveneči (p, t, k) in 3 zveneči 
(b, d, g). Nezveneči imajo daljšo in trdnejšo zaporo, zato je tudi 
odpora (eksplozija) močnejša; pri zvenečih se glasilki treseta med 
vso zaporo in odporo. Razločevanje med zvenečimi in nezvenečimi 
je pomensko važno, kakor kažejo prim eri: t epe — tebe, sope — sobe, 
pipa — biba itd., trta  — trda, poti — podi, toda — dota itd., peka 
— pega, t ega — t eka — deka itd. Ti glasovi so že po naravi najm anj 
zvočni, saj so nekaki premolki in se le težko vežejo med seboj.

2. Še izrazitejše šume slišimo tedaj, kadar mora zračni tok 
skozi ozko priporo, kakor npr. osa, ušesa, Saša itd.; take soglasnike 
imenujemo p r i p o r n i k e .  Bistvena je  zanje pripora in značilni 
šum zračnega toka ob prehajanju  skoznjo. Priporo delamo na raz
ličnih kra jih  in na različne načine:

a) z obema ustnicam a delamo priporo pri glasu w, zato mu pra
vimo d v o u s t n i č n i  ali bilabialni pripornik, vendar se dvo
ustnični w  govori le v narečjih; nam esto njega se rabi v knjižnem 
govoru soglasniški ali dvoglasniški u, npr. v besedah prav, k ol, 
p evka  (izgovori prau, k ou, peuka );
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b) s spodnjo ustnico in z zgornjimi zobmi pri glasovih f  in v, 
npr. fižol, grof , v oda, šiva, živ i; zato ju  imenujemo ustnično-zobna ali 
labiodentalna pripornika. Glas f je  nezveneč in šum izrazito slišen; 
nahajam o ga v onomatopoetskih besedah (frfrati, frfotati), izpo
sojenkah in tujkah. Glas v je zveneč in tako zvočen, da ne priteguje 
v svoje območje izgovora nezvenečih soglasnikov; zatorej ločimo: 
tv oj— d voj, svariti — zvariti ipd. Glas v je sorazmerno zelo kratek;

c) s sprednjo jezično ploskvijo ob dlesni in zgornjih zobeh pri 
glasovih s in z, da zračni tok ob prehodu skozi priporo povzroča 
značilno sikanje; zato ju  imenujemo s i č n i k a  ali sibilanta. Njuno 
tra jan je  lahko daljšamo ali krajšam o po mili volji; v govoru je 
nezveneči s znatno daljši od zvenečega z. Ločitev med zvenečim in 
nezvenečim je  pomensko važna: k osa — k oza, sine — zine, sanje 
— zanje itd.;

č) z jezično konico na trdem  nebu za dlesno ali s sprednjo je
zično ploskvijo na trdem  nebu za dlesno z žlebičasto priporo pri 
glasovih š in ž; ob prehodu skozi to priporo povzroča zračni tok 
za ta dva glasova značilno šumenje; zato ju imenujemo š u m e v c a .  
Nezveneči š tra ja  v govoru znatno dlje kakor zveneči ž in je ločitev 
med njim a pomensko važna: šiva — živa, paša — paža, maši — 
m aži itd.;

d) s prednjo jezično ploskvijo na trdem  nebu, podobno kakor 
je nastavljen jezik pri samoglasniku i, pa se mimogrede vzdigne do 
pripore pri zvenečem glasu j; imenujemo ga n e b n i  ali palatalni 
pripornik; ustreznega nezvenečega glasu v slovenskem zbornem 
govoru nimamo. V knjižnem jeziku ga imamo samo pred samo
glasniki (jed, jama, bojim); na koncu zloga pa se izreka kot soglas
niški i, ki se s spredaj stoječim samoglasnikom veže v dvoglasnik: 
bajka, v ojska, saj, m oj, bij.

e) z zadnjo jezično ploskvijo na mehkem nebu pri nezvenečem 
h; imenujemo ga m e h k o n e b n i  ali velarni pripornik. Ustrez
nega zvenečega glasu slovenski zborni govor ne pozna, pač pa se 
pogosto sliši narečni izgovor zvenečega pripornega g namesto za
pornika. V zbornem govoru ga slišimo npr. h godu, h gabru, h gadu.

Slovenski zborni govor ima torej 8 pripornikov, 4 nezveneče 
(f, s, š, h) in 4 zveneče (v, z, ž, j).

3. Glasova c in č se začenjata z zaporo kakor t, a končujeta 
s priporo kakor s in  š; zato jim a pravim o z l i t a  glasova (afrikata); 
oba glasova sta nezveneča, ustrezna zveneča glasova slišimo le 
v zvezi z zvenečim zapornikom, npr. enačba, določba, K ocbek, 
prec grem.
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4. a) Če z jezično konico napravim o zaporo na dlesni, pred
njo jezično ploskev pa zožimo, da  teče zračni tok skozi priporo 
ob obeh straneh jezične ploskve, dobimo zobni glas l. Če zaporo 
napravim o s prednjo jezično ploskvijo na dlesni in  sredino jezika 
zožimo, da zrak teče ob obeh straneh, dobi glas l prizvok mehke 
izgovarjave; to je nebni ali palatalni l’, kakor ga slišimo v izgovoru 
lj na koncu besed (bolj, valj, dalj) ali zlogov (boljši, daljši). T rubar
jeva slovenščina je še poznala mehkonebni ali velarni l (bil, šel), 
ki se je kasneje razvil v glas u. Šum teh glasov, ki jih  zaradi odpore 
ob straneh jezika imenujemo o b s t r a n s k e  ali lateralne, je zelo 
šibek in dobro zaznaven predvsem v začetku, ko se obstranski 
prehod zračnemu toku odpre; med trajanjem  pa slišimo izrazit zven 
in odzvok, ubran na okolne samoglasnike.

b) Posebne glasove dobimo, če v ustni votlini kak del prestreza 
zračni tok s tresenjem ; to so različne oblike glasu r. V slovenskem 
govoru srečujemo predvsem dve obliki: če se trese jezična konica 
ob zgornji dlesni, dobimo zobni ali sprednji r; če pa se treseta 
mehko nebo in jeziček na jezičnem korenu, dobimo mehkonebni ali 
uvularni r  (včasih ga zaznamujejo z R). Tudi r je zveneč glas brez 
ustreznega nezvenečega glasu in ima močan ustni odzvok. Zborni 
govor rabi sprednji r. Odzvok je posebno očiten, kadar se tresenje 
mora izvršiti med dvema soglasnikoma; tedaj je polglasnik pred 
tresenjem  tako močan, da r  lahko prevzema samoglasno vlogo. 
Zaradi te  posebnosti so samoglasni r pisali s polglasnikom pred 
njim  (smert, pert, kert, vert itd.) in se še danes piše na koncu besed, 
npr. veter , hiter, v eder, j eter itd.

Pomni. Pisano smert so izgovarjali smrt in ne morda smert.

Različni glasovi l in r so vsi ustni ali oralni in jih  zato im enu
jemo u s t n e  z v o č n i k e .

5. Ob ustni zapori in odprtem vhodu v nosno votlino dobimo 
n o s n i k e  ali nazale. Ločimo jih  več vrst po mestu zapore v ustni 
votlini, ki jim  je odzvočni prostor. Če delata zaporo ustnici, dobimo 
m, če jezična konica za zgornjimi zobmi, dobimo n, če prednja 
jezična ploskev na trdem  nebu, dobimo n (kakor ga slišimo za 
pisani nj na koncu besede, npr. manj, zanj, sanj, ali na koncu zloga, 
npr. manjši, tanjši), če zadnja jezična ploskev na mehkem nebu, 
dobimo iə , t. j. n, kakor ga govorimo pred k in g, npr. Anka, angel. 
Tako ločimo u s t  n i č n i  ali labialni, z o b n i  ali dentalni, n e b n i  
ali palatalni in m e h k o n e b n i  ali velarni nosnik. Vsi so redno
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zveneči in  imajo močan odzvok, šum slišimo le ob zapori in odpori 
nosne in ustne votline. Odzvok je  ubran na polglasnik, ki je  posebno 
slišen, kadar pridejo ti glasovi med zapornike ali pripornike, zato 
prevzamejo v tak ih  prim erih samoglasnost v zvezi s polglasnikom 
ə. Nezvenečih ustreznih glasov v slovenskem zbornem govoru ni
mamo, pri navadnem  govoru pa ga slišimo npr. v pritrdilnem  mhm, 
k jer h zaznamuje nezveneč šum zračnega toka skozi nos pri popolni 
ustnični zapori. Zaradi njih  odzvočnosti jih  imenujemo skupno 
n o s n e  ali nazalne z v o č n i k e .

V slovenskem zbornem govoru pa ločimo tele soglasnike:

Po mestu 
zapore ali pripore

Zaporniki Zliti glasovi Priporniki
Zvočniki

ustni | nosni
nezv. | zven. nezv. | zven. nezv. zven. zveneči

Ustnič-
niki

dvoustn. p b — — 1 — (u) — m
zobno-
ust. — — — — f v , -  , -

Zobniki t d c, č — s, š ; z, ž 1, r n

Nebniki — — — — j, (i) l n

Mehkonebniki k g h  i ə

Vezanje glasov

Zlog. — Glasovi v govoru niso osamljeni, marveč ozko povezani 
v pomenske enote. Samo po sebi je razumljivo, da so glasovi pove
zani tako, da govorila čim laže opravljajo svoje delo in govoreči 
čim bolje dosega namen. Zato ne kopiči glasov, ki hkrati ali 
v neposrednem zaporedju zaposlujejo iste dele govoril, npr. zapor
nikov, pripornikov brez vmesnih samoglasnikov; take enote bi ne 
bile samo težko izgovorljive, m arveč bi tud i slabo stregle nam enu 
govora, ker so premalo slišne. K ljub podaljšanemu sikanju upo
rabljam o psst! le za tiho opozorilo. Toda tudi samih samoglasnikov 
jezik v govoru ne kopiči rad; kljub zvočnosti je  npr. eoai premalo 
razločen, ker zveni in odzvoki posameznih samoglasnikov niso 
razmejeni. Tako je  v naravi govoril in glasov samih, da se v govoru 
vrste samoglasniki s soglasniki in  se vežejo v krajše ali daljše po-
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menske enote. Samoglasniki dajejo govoru zvočnost in polnost 
kakor meso telesu, soglasniki pa samoglasnike razm ejujejo in so 
kakor kostno ogrodje govora. Zato nam  je zveza samoglasnika in 
soglasnika nekaka naravna glasovna enota, pravim o ji z l o g  ali 
silaba. Nosilci zlogov so samoglasniki, tako da velja načelo: kolikor 
samoglasnikov, toliko zlogov.

Enakom erna porazdelitev soglasnikov in samoglasnikov daje 
jeziku blagoglasnost in jasnost, kopičenje soglasnikov pa trdoto 
in nezvočnost. V slovenskem zbornem govoru je ta razdelitev pri 
današnjem  glasovnem sestavu knjižnega jezika taka, da je  blizu 
najblagoglasnejših jezikov.

Čut za naravno enoto zloga izhaja iz celotnega jezikovnega 
ustroja nekaj po glasovih, nekaj po sestavinah. Zlogovna m eja je 
za govor sam nepomembna, ker govora ne razčlenjujemo v zloge, 
pomembna je postala šele s šolo in pisanjem, ko je bilo treba na 
koncu vrste besede trgati.

Medsebojni vplivi. — V ozki povezavi govornih enot prehajajo 
glasovi drug v drugega in pri tem drug na drugega bolj ali manj 
vplivajo. Ta medsebojni vpliv je toliko večji, kolikor težje delo 
m orajo govorila opraviti v zaporednem oblikovanju teh glasov. 
Jezik si govor olajšuje na različne načine; včasih tako olajšanje 
ostane samo v govoru, včasih pa posega v samo jezikovno obliko
vanje.

Zev. — Kadar je v govorni enoti treba zaporedoma izgovoriti 
dva samoglasnika, imamo občutek, da med njim a zija praznina, 
pravimo, da je med njim a z e v  ali hiat.

a) Meja med obema samoglasnikoma ni določena. K ljub tem u 
je  v novih besedah knjižnega jezika čut za sestavine še tako živ, da 
vsakega obeh samoglasnikov izgovarjamo čisto in zlogovno, ne da 
bi j.u vezali v dvoglasnik, npr.: poiskati, zaigrati, preobleči, pre
iskava, poiti, zaiti, naokoli, vseeno, dvaindvajset, triindvajset; tako 
tudi: je  imel, bo ušel, na ime, za oknom, po ustih, na oči, po odru, 
po eni strani; v tak ih  prim erih si ljudski in pogovorni jezik olajšuje 
zev z dvoglasnikom ali izpuščanjem: pojskat, zajgrat itd.; če je en 
samoglasnik poudarjen, tedaj si zapira ljudski govor zev z vtika
njem vmesnega u  ali j: nauuk, vsejen  (=  nauk, vseeno). H iat je 
ohranjen v knjižnih besedah, ki jih  ljudski govor ne uporablja: 
poapnele (žile), soočiti, poenotiti, poezija, poetika, zaim ek . V ljudskih 
besedah pa imamo večkrat dvojnice: poiti — poidem, toda pojdem, 
zaiti — zaidem  in zajti — zajdem.
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b) S temi dvojicami posega zapiranje zeva že v jezikovno obli
kovanje. Naj navedemo tu  le en prim er za tako poseganje v nove 
jezikovne oblike. Najčešče ga srečujemo pri glagolih pete vrste 
s pripono -va-: ši-ti — ši-a-ti >  šiva-ti, bi-ti — bi-a-ti >  bjpa-ti, 
ubi-ti — ubi-a-ti >  ubija-ti, de-ti — de-a-ti >  deva-ti, prešte-ti — 
prešte-a-ti >  prešteva-ti, ve-ti — ve-a-ti >  veja-ti, preveva-ti; ču-ti
— ču-a-ti >  čuva-ti itd.

Dvoglasnik. — Samoglasnik priteguje v svoje območje izgovor 
glasov j , u in se z njim a druži v d v o g l a s n i k  ali diftong na 
koncu besede ali zloga, bodi da se piše j, u ali Z: prej, zdaj, naj, maj, 
pokoj, bij, boj, čuj; povejte, dajte, čujte, kupuj, pojte, pijte; pav, rov, 
lev, naliv, pevci, pivci, videl, pel, vil, gnal, sejal, šel, usul, volka, 
molči, polhar. V diftongu glasova j in u izgubita soglasniško izra
zitost in sta okrajšana samo na h iter prehod jezične ploskve ali 
ustnic skozi priporo za ta  dva glasova; tako ju  slišimo kakor ne
kakšen privesek sprednjega samoglasnika.

Prilikovanje. — 1. Kadar v govorni enoti pride zveneč soglasnik 
neposredno pred nezvenečega, tedaj postane nezveneč: vrabci, 
gladka, zvezki, žužki, dež prši, sneg se taja, kod so? izgovarjamo 
vrapci, glatka, zveski, žuški, deš prši, snek se taja, kot so? Če 
bi hoteli prvi soglasnik izgovoriti zveneče, bi dobili za njim  kratek 
samoglasni polglasnik vrabəci, gladəka, zvezəki itd. in bi se tako 
celota podaljšala za zlog; v takem  prim eru se glasilki že naprej 
prilagodita naslednjemu soglasniku. To pravilo ne velja za zvočnike 
l, r, m, n, torej za tiste soglasnike, ki so po zvočnosti na m eji samo
glasnikov; ti  ostanejo zveneči tudi pred nezvenečimi soglasniki: 
šilce, krilce, konček, samski, parkelj, varčen, sanjski, manjka. G la
sova j  in u se družita s sprednjim  samoglasnikom v dvoglasnik: 
bajta, pajčevina, ovca, pokrovka. Zadnja prim era vzhodna narečja 
izgovarjajo izrazito ustnično-zobno, zato se v ne druži s samo
glasnikom v dvoglasnik, m arveč se ravna po splošnem pravilu 
drugih soglasnikov, postane nezveneč in se besede izgovarjajo: 
ofca, pokrofka.

2. Nasprotno pa nezveneči soglasniki postanejo zveneči pred 
b, d, g, z, ž: glasba, svatba, kdo, kdaj, enačba izgovarjamo glazba, 
svadba, gdo, gdaj, enadžba. Pravilo ne velja za zvočnike l, r, m, n, 
ter j, v; pred njimi imamo zveneče in nezveneče soglasnike: poslati
— pozlati, potreti — podreti, brati — prati, klati — gladi, sm et — 
zmet, zidna — sitna, kožna — košnja, večna — vežna, tvoj — dvoj, 
potvoriti — podvoriti, svariti — zvariti, protje — orodje. Take po
menske ločitve jasno kažejo, da sta jeziku obe zvezi enako domači.
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3. Kakor v besednih enotah, tako se soglasniki p r i l i k u j e j o  
ali asim ilirajo tudi v govornih enotah, med katerim i ne delamo 
odmorov, kadar se soglasniki stikajo v koncih in  začetkih besed: 
grob se za grobom vrsti, pred hišo, pod potjo, nad cesto, brž pojdi; 
kot bi sekal, viš ga no, boš dal, lep dan, pet dni, kost boš zlomil, 
prat gre. Tako prilikovanje ali asimilacija se godi nezavedno in ni 
treba domačinu nanjo še posebej paziti, pač pa moramo paziti, da 
takega izgovora ne zanašamo v pisavo.

4. Zveneči b, d, g, z in ž na k o n c u  govornih enot v svojem 
končnem delu izgubljajo zven: hrib, led, rog, mraz, mož si priza
devaj govoriti z zvenečim -b, -d, -g, -z, -ž in po naravi sami v iz- 
glasju postanejo na pol zveneči. Tudi v izgovoru je nekaj podlage 
za pomenske ločitve v jeziku: kos — koz (rod. mn.), rok — rog, 
let (rod. mn.) — led, rop — rob itd.

5. Po zgornjih pravilih se ravnajo seveda tudi p r e d l o g i .  
Enozložni predlogi so redno naslonjeni na prihodnjo besedo in so 
z njo povezani v  govorno enoto. To veja še bolj za k, s-z, v, ki 
nimajo svojega zloga, marveč se vežejo neposredno: k sebi, s pere
som, z roko, v loku izgovarjamo kakor ks, sp, zr, vl, ne pa s pol
glasnikom vmes. To se dela pogosto pri narekovanju zaradi večje 
razum ljivosti in lažje pisave, ni pa dovoljeno v zbornem govoru: 
k a sebi, sə peresom, zə roko, və loku.

a) P r e d l o g  k izgovarjamo kot k povsod razen pred b, d, g, 
z, ž, k jer postane zveneč. Pred k se izgovarja kot h: h kovaču, 
h konju, h koncu. Včasih se sliši tudi h teti, h peči, h cesti, h čaju 
ipd., a to za zborni govor ni upravičeno, ker tudi sicer k  v takih 
skupinah ne izgovarjamo kot h, npr. takt, doktor, traktor, diktat, 
rokca, trakci, pikčast, prek pasu, prek polja.

b) P r e d l o g  s-z ima dve obliki, zvenečo in nezvenečo. Zve
nečo (z) govorimo in pišemo pred vsemi zvenečimi glasovi (samo
glasniki in soglasniki), nezvenečo (s) pa pred nezvenečimi, torej pred: 
p, t, k, f, s, š, h, c, č: s pestjo, s tabo, s klobukom , s fižolom, s silo, 
s šilom, s hojo, s cepcem, s častjo; toda: z očesom, z igro, z upanjem, 
z bojem, z dlanjo, z godbo, z vodo, z zobmi, z žogo, z jagodo, z lokom, 
z roko, z materjo, z nogo, z njim .

c) P r e d l o g  u se izgovarja pred vokali, pred r in l ustnično- 
zobno: v eni roki, v igri, v očesu, v ustih, v roki, v rebri, v logu, 
v ljubezni; pred vsemi drugimi soglasniki se izgovarja kot u: 
v grad, v hišo, v sobo, v žepu, v mestu, v njem; če je pred njim  v isti 
govorni enoti samoglasnik, se nanj nasloni in se z njim  skupaj izgo
varja  kot dvoglasnik: delo v gozdu, skrbi v glavi, so v stiski, stopa
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v hrib; v sredi težko izgovorljive soglasniške skupine se lahko izgo
varja  u : gozd v hribu, ves v prahu, pot v tabor, prav v vrhu.

č) Gornja izreka velja tudi za predpono v-: vigran, vložiti, 
vročiti, vcepiti, vdeti, vkleniti, vpreči, vžgati. Predpona u- se v izgo
voru loči od predpone v- samo pred vokali, pred r  in i: uiti, urediti, 
uleči se izgovarjamo z u. V  izgovoru je razloček med ulomiti vejo 
in vlom iti v hišo, dež se ulije in vlijem  v škaf, prodajalka se je 
uračunala in je vse vračunala, urezati obleko in vrezati znamenje 
v drevo .

Podvajanje. — V govornih celotah (v sestavljenih besedah ali 
med besedami) večkrat zadeneta skupaj po d v a  e n a k a  s o 
g l a s n i k a :  ob boju, lep pes, oddati, odtrgati, kot tak, oddelek, 
izzvati, izslediti, brezsrčen, pelje nas s sanmi, vzamemo vas s seboj, 
boš šel, boš še, nož že, sem mislil, kaj nam  more, ven ne gre, on noče, 
kar reče. V takih prim erih ne izgovarjamo istega soglasnika dvakrat 
zaporedoma, marveč ga v enkratnem  izgovoru daljšamo in krepimo.

P ri zapornikih se podaljša in okrepi zaporni del, edina odpora 
pa je močnejša; to velja posebej za primere, k jer bi mogla nastati 
dvoumnost: potakniti — podtakniti, odrgniti — oddrgniti, otesati — 
odtesati ipd.

P ri sičnikih in šumevcih se šum podaljša in dobi po moči dva 
viška zlasti tedaj, kadar bi utegnila nastati dvoumja: iztrgati — 
izstrgati, raztrojiti — razstrojiti. Koder ni nevarnosti za kako 
zamenjavo in je čut za sestavne dele opešal, se v vsakdanjem  govoru 
tak izgovor skrči na en soglasnik, kar se včasih vtihotapi tudi v 
pisavo, npr. sabo, seboj  nam esto pravilnega s sabo, s seboj.

P ri predlogu s pa se je zaradi razum ljivosti in slišnosti v sestav
ljenkah uveljavila oblika sə pred sičniki in šumevci, npr.: šteti — 
sešteti, šiti — sešiti, sesti — sesesti se, stati — sestati se, staviti 
— sestaviti, seznam, seznaniti, sezvati, sežagati, sežgati. To obliko 
je ta  predlog prevzel tud i pred g, npr.: segnati, segniti, segreti.

Kakor nam kažejo zgornje dvojice, razum ljivost jezika terja 
tudi v zbornem govoru pri podvajanju istega soglasnika ločevanje, 
pa ne, da bi se soglasnik zapored ponovil, marveč se podaljša in 
okrepi.

Enakozvočnice. — Kakor smo na več prim erih videli, se jezik, 
ko snuje govorne enote, ogiblje popolne glasovne enakosti za raz
lične pomene. Kakor so razločki včasih neznatni, se jih opri jem lje 
zaradi lažjega razum evanja. Kljub tem u pa imamo tudi v sloven
ščini prim ere enakozvočnosti.
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Rano v ju tru  je  um rl za hudo rano. V odi ga ravno ob v od i! 
Očka hodi na seje, kaj neki tam  seje? Poglej, kako zadovoljno 
zeljar kadi okrog svojih novih kadi! Janez klade živini, Marko 
sklada klade. Tedaj je  v gosti hosti začelo nekaj gosti. Kdo ti je 
rekel klati les, ko sem ti naročil, da klati orehe? Ali si kos spraviti 
cel kos v  cev? Vtakni prst v prst! Veter veje  skozi ve je . Ž eni na 
semenj in kupi ženi ruto! Gozdne vile so zlato prejo vile. V mestne 
vile  ne sodijo gnojne vile. Ta dan mi je dan v veselje. Gore gore 
v večerni zarji. Tone jame kopati jam e . Klica čaka pomladnega 
klica. Laže laže, kot resnico govori. Milo ni milo, ampak jedko. No, 
pravi mi to pravi! Ena para za dva para. Ančka obleko para. Ta 
stroj goni para, onega vleče uboga konjska para.

Besede ali govorne celote z enako izgovarjavo, a z različnim 
pomenom, izvorom in včasih tudi pisavo, imenujemo e n a k o -  
z v o č n i c e  ali h o m o n i m e .

Poudarek in melodija

Za razum ljivost govora sta poleg glasov pomembna tudi 
poudarek in melodija; tudi ta sta svojevrstni glasovni prvini govora, 
prav  kakor odmori med govornimi enotami.

1. Poudarjanje uravnava prepona. K adar je treba v govoru kaj 
poudariti, tedaj prepona močneje požene zrak iz pljuč; ob močnej
šem pritisku zračnega toka se vsi pri govoru sodelujoči deli izrazi
teje napno. Nasledek je t a , da se zven o k r e p i  in po navadi tudi 
z v i š a ,  da so šumi močnejši in izrazitejši, ves izgovor je  razloč- 
nejši. To čutimo posebno pri samoglasnikih, zato pravimo, da so ti 
nosilci poudarkov; vendar sta izrazitejša in razločnejša tudi sosed
nja soglasnika. K er pri takem  izgovoru nekateri samoglasniki po
sebej udarjajo na uho in so glasnejši od drugih, pravimo, da so 
poudarjeni (naglašeni ali akcentuirani), da imajo p o u d a r e k  
(naglas, akcent). Ločimo pa b e s e d n i  in s m i s e l n i  poudarek 
in m e l o d i j o .

2. B e s e d n i  p o u d a r e k  veže v pomensko enoto glasovne 
zveze besed. V glasovni zvezi g-o-v-o-r-i lahko poudarim o katerega 
koli izmed treh  samoglasnikov, toda vsak poudarek da zvezi dru
gačen pomen: govori — govori — govori. P rim er nam  hkrati do
kazuje, da je poudarek za pomen besede odločilnega pomena, torej 
prava glasovna prvina.

a) Vedeti je treba najprej, na katerem  zlogu ali samoglasniku 
je beseda poudarjena, ker je m e s t o  poudarka lahko odločilno za
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pomen. V slovenskem zbornem govoru je včasih ista beseda v raz
ličnih oblikah poudarjena na različnih mestih, npr.: roka — z roko
— roke, hoditi — hodim  — hodil — hodila, potočiti — potočim  
(vino) — potočim  (kroglo). Če se pri kaki besedi poudarek v raz
ličnih oblikah prem ika z zloga na zlog, pravimo, da ima beseda 
p r e m i č n i  poudarek. Če pa ostaja poudarek v vseh oblikah na 
istem mestu, pravimo, da ima s t a l n i  poudarek, kakor v besedah: 
m ati — m atere — z ma terjo — z materami, delati — delam — de lal
— delala, steber — stebra — stebri — stebroma. Na katerem  mestu 
je beseda v slovenščini poudarjena in kako se poudarek v posa
meznih oblikah premika, je treba vedeti, ker to ni določeno po 
kakem splošnem pravilu, kakor je npr. v češčini zmeraj na prvem, 
v poljščini na predzadnjem  zlogu, v francoščini na zadnjem polnem 
zlogu.

b) Po tra jan ju  ločimo k r a t k e  in dolge poudarke. V prim erih 
steza — steza, brat — brat, kaj — kaj, pod — poda, v aš — v aša, 
m eč — m eča nam uho pove, da so a, e o krajši od a, e, o. Manj 
občutna je razlika v tra jan ju  med i, u in i, u , npr. p tič — p tiča, 
nit — niti, k up — k upa, kru h — kru ha, ker sta že dolga i, u sama 
mnogo krajša od dolgih a, e, e, o. Polglasnik a ima v slovenskem 
zbornem govoru samo kratek  poudarek, npr.: pəs, vəs, stəbər, 
čəbər. Ločitev med dolgim in kratkim  poudarkom je  za slovenski 
zborni govor pomembna, ker odloča včasih o pomenu in obliki 
besede, npr.: stəza — stəza (rod. mn.), brat  — brat (namen.), m eč — 
m eč (rod. mn.), let — let  (rod. mn.), kaj — kaj.

V zbornem govoru kratko poudarjenih i, u ne smemo izgovarjati 
kot a, kakor jih izgovarja večina narečij; zato prim erov kakor nič, 
m iš, sit ne smemo izgovarjati kot nəč, məš, sət, marveč z jasno 
samoglasniško barvo i in u. Podobno velja za a pred u in j, izgo
varja ti ga moramo s samoglasniško barvo a, ne pa kot o ali e, 
npr.: prav, zdaj , ne pa: prou, zdej. Tudi kratko poudarjena e in 
polglasnik a ohranita svojo samoglasniško barvo pred u ; zato izgo
varjam o terpeu, šəu za pisano trpel, šel, ne pa trpou , šou ali pa 
trpu, šu. K ratko poudarjeni samoglasniki so sicer širši kakor dolgo 
poudarjeni, a v zbornem govoru ohranijo svojo samoglasniško 
osnovo kljub kratkosti trajanja .

c) N e p o u d a r j e n i  samoglasniki so po tra jan ju  vsi kratki, 
po barvi manj izraziti od poudarjenih, e in o nista ne široka ne ozka, 
m arveč srednja. Tudi pri nepoudarjenih samoglasnikih ne smemo 
samoglasnikom sprem injati osnove, jih  ne krčiti in pačiti v a ali u 
in ne popolnoma opuščati, kakor to delajo narečni govori. Zato je 
treba v zbornem govoru izgovarjati: palica, siromak , pazduha, ne
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pa: pa lca, sromak , pasha. P rav  posebej je treba paziti na izgovor 
nepoudarjenih samoglasnikov pred u in j: nesel, videl, sunil, pisal, 
nehaj izgovarjamo nesəu, v ideu, suniu, pisau, nehaj (ne pa: n esu, 
v idu, sunu , pisou, n ehej).

č) Redno ima vsaka beseda le en poudarek. Vendar sta v ne
katerih  zloženkah sestavna dela še tako občutna, da poudarjam o 
oba. V takem  prim eru ločimo g l a v n i  in s t r a n s k i  poudarek. 
Ločimo v glavnem tri vrste takega poudarjanja: pri nekaterih 
besedah je stranski poudarek dolg: prababica, polm esec, praded; 
v nekaterih m ladih sestavljenkah je  prvi sestavni del poudarjen 
zaradi pomena: nadučitelj, podpredsednik , predtekma; v mnogih 
prim erih je stranski poudarek odvisen predvsem od pomenske, 
čustvene zveze (emfaze) ali ritm a: najv eč, najm anj, najb oljši, 
n emogoče, n everjetno, n evede.

Stranske poudarke večkrat terja  ritem  govora, če se nakopiči 
preveč nepoudarjenih zlogov, npr.: Matere so nezadovoljne. Tu je 
med glavnima poudarkoma šest nepoudarjenih zlogov; zato se v go
voru s stranskim  poudarkom opremo na ne . Splošno sta poudarno 
naj šibkejša zloga na obeh straneh poudarjenega; čim močnejši je ta, 
tem  šibkejša sta čutiti ob njem  Čim dlje pred poudarkom je ne
poudarjeni zlog, tem dovzetnejši je za stranski poudarek. Take 
stranske poudarke posebno pogosto srečujemo v pesništvu, k jer jih 
terja enakomernost ritm a, npr. R ozamunda, roža deklic; ob Dravi 
partizanska puška poči — in po grobovih davno spava joči — se 
dram ijo . ..

d) Imamo pa v govoru tudi besede, ki nimajo svojega besed
nega poudarka, npr.: n oč in dan, od hiše do hiše; tam  doli po 
polju  pa vriska nekdo. S redi poljan si in poješ mi pesem. Ali si ga 
v idel? Če ne bo m ogel, ne bo naredil. To so enozložni zaimki, po
možni glagoli, prislovi, predlogi in vezniki, ki so pomensko tako 
tesno povezani s prihodnjo ali prejšnjo besedo, da se naslonijo 
nanjo kot njen nepoudarjeni zlog; zato jim pravim o n a s l o n k e  
ali enklitike.

e) Ob dolgo poudarjenih samoglasnikih, posebno pri a, e, o 
pri razločnem poudarjanju v osrednjih slovenskih govorih čutimo 
dvojen način poudarjanja: ni dela — dela naj, m ore — m ora, nim a 
zob — zob me boli, do vrat — za vrât. V prim erih pri a, e, o moč 
zračnega pritiska in višina glasu od začetka proti koncu samo
glasnika rasteta —, pri a, e, o pa od začetka proti koncu samo
glasnika padata: — . Zato pravimo, da so a, e, o rastoče, a, e, o pa 
padajoče poudarjeni; ločimo torej r a s t o č i  in p a d a j o č i  pou-
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darek. Višanje in nižanje glasu je  občutno tudi na sosednjih ne- 
poudarjenih zlogih; pred rastočim poudarkom nastavim o glas nizko, 
da se potem požene v višino, a nepoudarjeni zlog za njim  ostaja 
v višini, če ne te rja  drugače stavčna ali smiselna melodija; pred 
padajočim poudarkom pa že zlog pred njim  nastavimo više, da toliko 
prej doseže poudarek vrh  in se požene navzdol, a padanje je  občutno 
še na zlogu za njim, če stavčna melodija ne terja  drugače: (tega) 
pogleda (ni pozabil) — (še) pogleda (me ne).

Padajoči in rastoči poudarek sta v osrednjih slovenskih govorih 
sicer pogosto značilna za pomensko ločitev, vendar nista ukazana 
za pravilo v slovenskem zbornem govoru, ker ju  mnogo narečij ne 
loči več in bi bila torej taka zahteva za splošno rabo neizvedljiva. 
Kdor pa ju  loči iz domačega govora, ju  bo seveda uporabljal tudi 
v zbornem govoru, vendar brez narečnega barvanja.

3. Poleg besednega poudarka imamo še s m i s e l n i  p o u d a 
r e k  in s t a v č n o  m e l o d i j o ,  ki mimo besednega poudarka 
poudarjata tisto, kar je pomembno za razum evanje misli, ki jo 
hočemo povedati.

Zelo pogosto se besedni in s m i s e l n i  p o u d a r e k  ujem ata, 
tako da je za smiselno poudarjanje treba le okrepiti poudarek na 
smiselno pomembni besedi, npr.: K jer sem j a z ,  si tudi t i z 
m enoj, za to ne m isli, da sem sa m  ostal. Morda n i k o l i  v eč ne 
bova zrla si v obraz. Tu so jaz, ti, sam  in n ikoli smiselno poudarjeni 
tako, da je  njihov besedni poudarek močnejši in višji od drugih. 
S takim  poudarjanjem  je  misel laže dojetna in je stavek preko 
besednih enot in poudarkov povezan v smiselne enote.

K takem u poudarjanju sodijo tudi večji ali daljši odmori med 
miselnimi enotami, da je dobro občutiti razčlenjenost govora. 
V zgornji celoti imamo dva krajša in en daljši odmor, ki ločijo 
miselne enote.

Tako smiselno razčlenjevanje govora je zvezano tudi z višanjem 
ali nižanjem  glasu ali s kadencami ob tak ih  odmorih; to daje stavku 
posebno m e l o d i j o .  Ista besedna enota dobi ob različnih melo
dijah in poudarkih različen pomen. O tem odloča najprej namen 
govorečega; drugačna je melodija, če kaj ugotavljamo, vprašujemo 
ali ukazujemo ali se začudimo, npr.: Ne zna. Ne zna? Ne zna! Celo 
ena sama beseda v tak ih  stavkih dobi čisto drugačno melodijo, npr.: 
Dovolj. Dovolj? Dovolj! — Kako pomembno je smiselno pravilno 
poudarjanje in uporabljanje pravih melodij, nam kažejo prim eri, 
k jer se pomen čisto spremeni. V besedni zvezi to pa to lahko pouda
rim  to pa t o, k jer je pa samo veznik pri naštevanju in ostane brez 
poudarka v nizki glasovni legi med poudarjenim a členkoma, torej:
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to pa to. Če pa poudarimo in zvišamo pa: to pa, to, torej: so pa to,
tedaj oba t o sicer še ohranita besedni poudarek, a ju  miselno po
udarjeni pa prekaša po višini in moči in je  za njim a še prav kratek 
odmor, tako da je drugi to izrazito čutiti le kot odmev prvega, nje
gova ponovitev.

Stavčne melodije in smiselni poudarki v slovenščini še niso 
toliko raziskani, da bi mogli postavljati kakšna splošna pravila. 
Vendar pa velja, da ob nezaključeni misli ostane glas v višini, npr. 
ob odmorih sredi stavka pa tudi p ri vprašanjih, ki nimajo druge 
vprašalnice; ob zaključeni misli pa z glasom pademo, npr. ob koncu 
povednega stavka.

Če po vsem tem skušamo najti splošno označitev vseh gla
sovnih prvin govora, se nam pokaže, da je r a z č l e n j e n o s t  ne 
le govora v večje in manjše enote s samosvojim ritmom, besednim 
in smiselnim poudarkom, z različnimi melodijami, marveč vsakega 
glasu posebej osnovna črta vsega našega govora. Glasovi kot go
vorna prvina so zavestno oblikovani nalašč za govor in pri vsakem 
glasu ves ustroj glasil načrtno sodeluje. Zato je res, da sodijo med 
glasovne prvine govora samo a r t i k u l i r a n i ,  t. j. z različnimi 
deli glasil oblikovani glasovi, ne pa neartikulirani, ki se človeku 
izvijejo iz grla brez hotenega in določnega oblikovanja.

Druga značilnost našega govora pa je c e l o v i t o s t  v tej 
razčlenjenosti, da se glasovi prelivajo drug v drugega in izražajo 
pojme in miselne zveze ne kot vsota glasov, m arveč podrejeni po
menski in miselni celoti besede in stavka. Pojm e in miselne celote 
spočenjamo in dojemamo hkra ti v n jih  celoti, ne šele po seštevanju 
glasovnih prvin, čeprav jih  izražamo z glasovi in po njih dojemamo 
v časovnem zaporedju.

Glasovne spremembe

1. V jeziku delujeta dve sili: prva zaradi lažje razum ljivosti 
priteguje po izvoru sorodne besede k čim večji podobnosti v pisavi 
in govoru ( e t i m o l o š k o  načelo); druga zaradi lažje izgovorlji
vost! besedam sprem inja podobo ( f o n e t i č n o  načelo). P ri razvoju 
soglasniških skupin je zmagala zdaj ta, zdaj ona obeh sil; v dolo
čenem času in k ra ju  se je kaka soglasniška skupina razvijala in 
spreminjala, kasneje in  drugod pa ne; zato imamo iste soglasniške 
skupine v nekaterih  besedah spremenjene, v drugih pa ne. P ri 
ljudskih besedah je  bilo navadno močnejše fonetično, pri knjižnih
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in učenih besedah pa etimološko načelo. Fonetično načelo je olaj
ševalo soglasniške skupine predvsem s p r i l i k o v a n j e m  (asi
milacijo) glasov.

a) Prim erjaj naslednje besede v srbohrvaščini in slovenščini:

vrabec, vrabca: sh. vrabac, vrapca 
sladek, sladko: sladak, slatko
podpora: 
nizek, nizko: 
težak, težko: 
svat, svatba: 
glas, glasba:

potpora 
nizak, niško 
težak, teško 
svat, svadba 
glas, glazba

V slovenščini imamo večinoma etimološko pisavo. Prilikovanje 
po zvenu imamo v pisavi izvedeno le v nekaterih  prim erih: gristi 
— grizem, lesti — lezem, molsti — molzem, tvesti — tvezem , zdaj 
=  s(e)daj, pri predlogu s — z.

V govoru se zveneči soglasniki (b, d, z, ž) pred nezvenečimi 
spreminjajo v nezveneče in nasprotno: nezveneči pred zvenečimi 
v zveneče; v pisavi se le redko spremene.

V srbščini in hrvaščini pa je fonetično načelo izpeljano tudi 
v pisavi po pravilu: piši, kakor govoriš!

b) iskati: iščem; kosa: košnja; voz: vožnja; premisliti: prem iš
ljati; grizla: grižljaj. Tako še: košček, zvežčič, lišček, prošnja, grož
nja, bližnji.

P red č, j, nj, lj se s, z prilikujeta v š, ž v govoru in pisavi.
Po istem načelu smemo pisati predlog z pred osebnim zaimkom 

z njim, z njo, z njima, z njim i tudi ž njim, ž njo, ž njima, ž njimi.
Etimološko načelo pa zmaguje v celi vrsti izrazov: sčasoma, 

izčistiti, razčesniti, razčesnjen, pogreznjen, priliznjen, poveznjen, 
rezljati.

2. Utop-iti: uton-iti; vrisk-ati: vris-niti; ogreb-ati: ogre-niti 
sred-a: sre-nja; v rt-eti: vr-niti.

V vseh teh besedah imamo pred nosnim zapornikom n še ustni, 
mehkonebni ali zobni zapornik; ker je bila ustna zapora zaradi 
sledečega n le slabo slišna, je  v nekaterih  prim erih zapornik popol
noma odpadel v govoru in  pisavi.

Prim . še: kaniti, okleniti, utrniti, okreniti, ukreniti, stisniti, pis- 
niti, prasniti, giniti , šiniti, zablisniti se.

Skupine pn, bn, dn, tn, skn  so se olajšale z odpadom zapornika.
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Ta glasovna sprememba pa ni več nastopila v besedah, k jer je 
soglasniška skupina drugotna, to se pravi, nastala šele po izpadu 
polglasnika: stopnica, grobna, trtna, srednji, ustna, mastna, kapnica, 
oskrbnica, kupnina.

Po etimološkem načelu se je skupina ohranila v prim erih, kakor 
sta počepniti (poleg počeniti) in m laskniti.

3. P let-ti: plesati, plest; god-ti: gosti, gost; bogat-stvo: bo
gastvo; gospod-stvo, gospostvo.

V nekaterih starih  oblikah je  etimološko načelo terjalo, da se 
oba zobna zapornika izgovarjata izrazito, vsak s svojo odporo; ta  
je bila slišati kakor oster kratek  s; zaradi olajšave izgovora se je 
zapora pred njim a začela opuščati.

Skupine tt, dt, tst in dst so se ponekod olajšale v st.
Koder beseda na terjala tako izrazitega izgovora t in d pred t, 

tam  se je izvršilo prilikovanje obeh glasov v smislu daljšanja so
glasnika: odtis, odteščati se, predte, podtakniti. Tudi tst, dst sta po 
etimološkem načelu v rabi v govoru in pisavi: bratstvo, sosedstvo, 
bogokletstvo, nasledstvo, sodstvo , predsedstvo.

4. Rek-oč, rek-la : rek-ti >  rečd; mog-oč, mog-la : mog-ti >  
moči; noč, prim. lat. noct-is, nem. Nacht; moč <  mogt-, prim. nem. 
Macht. V srbščini in hrvaščini reči, moči, moč, noč.

Skupini k t in gt sta se v pradavnini razvijali kakor tj v slo
venščini v č, srbščini in hrvaščini pa v ć.

V kasnejši dobi si je skupina olajševala izgovor z opustitvijo 
prve zapore in jo zamenjala s priporo: nogt — noht, laket — lahti, 
nikt(o)že — nihče. P rim erjaj tu jke v ljudskem govoru: dohtar, de- 
rehtar, rešpehtar, trahtirat.

5. Cvet-em: cvela (cvetla); pad-em: pala (padla).
V skupinah tl in dl sta t  in d brez zazobne odpore prešla v l; 

zato sta bila tako slabo slišna, da sta se skupini olajšali z odpadom 
t in d.

Etimološko načelo pa je zmagalo v tem prim eru tako popol
noma, da so v večini prim erov v rabi tudi oblike s t in d, v mnogih 
pa samo oblike s t in d: krala, kradla, a samo gnetla ; edina oblika, 
pri kateri se rabi samo fonetična oblika, je šel, šla, šlo in sestavljenke. 
Popolnoma je zmagalo fonetično načelo v starih  oblikah s prvotnim  
dl: modliti — moliti, šidlo — šilo, kadidlo — kadilo, kridlo — krilo; 
ponekod so nekatere še v rabi (Ziljska dolina).

6. Nebni pripornik j priteguje v svoje območje tudi druge 
glasove in se z njim i spaja v nove:
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a) suk-ati : suk-jem  >  sučem; lag-ati : lag-jem  >  lažem; vih-ati 
: vih-jem  >  višem. Prim . or-ati : or-jem! Tako še: dišem, plačem, 
jašem, iščem, skačem, duša, suša, moča, leža, laže (laglje), veter piše;

b) m et-ati : m et-jem  >  mečem; glod-ati, glod-jem >  glojem. 
Tako še: sveča, ječa, piča (pitati), posvečen, ukročen, rja (rdeč), vaja, 
rojen, prismojen, reja, presoja; tolšča, zamaščen, krščen, gošča, 
meščan, puščava, tašča.

V skupinah, nastalih šele po izpadu polglasnika, slovenščina te 
glasovne spremembe ni več izvedla (pač pa srbščina in hrvaščina): 
grozdje, hrastje, cvetje, bratje, s kostjo, s pametjo, z žrdjo.

c) ris-ati : ris-jem  >  rišem; rez-ati : rez-jem >  režem; klic-ati : 
klic-jem  >  kličem. Tako še noša, paša, tešem, pišem, maža, mažem, 
kažem, Ljubljančan, Goričan.

Po izpadu polglasnika ta glasovni zakon ni več deloval: lasje, 
resje, pasji, brezje, kozji.

č) zob-ati : zob-jem >  zobljem ; kap-ati : kap-jem  >  kapljem, 
dev-ati : deu-jem >  devljem; drem -ati : drem-jem  >  dremljem. 
Tako še: ljubljen, slavljen, polomljen, sipljem, kaplja, groblja, 
osamljen, olupljen.

Med ustničniki in nebnikom j se je razvil nov glas l, ki ga je 
povzročil močan zračni pritisk ob nebni pripori za j, ko se je naglo 
odprla ustnična zapora.

Po izpadu polglasnika ta glasovni zakon v slovenščini ni več 
deloval: kopje, zobje, s krvjo, grm ovje , snopje, vejevje, pavji.

Pregled: kj, gj, hj > č, ž, š cj, zj, sj >  č, ž, š
tj, dj > č, j pj, bj, vj, m j > p lj, blj, v lj, m lj

Potem takem  so mehki soglasniki j, lj, nj, c, č, ž, š.

Preglas. — omel-o : polj-e ; s trn-om  : s trnj-em ; hud-o : rdeč-e. 
s kip-om : s kij-em; kos-om : koš-em; voz-om : nož-em; s pevc-em.

V gornjih dvojicah vidimo, da imamo za iste oblike v nekaterih 
besedah obrazilo z o, v drugih z e. To spremembo opažamo za vsemi 
mehkimi soglasniki; imenujemo jo p r e g l a s .

Za mehkimi soglasniki j, lj, nj, c, č, š in ž se preglaša o >  e.

Mehčanje. — Podobno moč kakor nebnik j imajo tudi samo
glasniki i, e in ə; pritegovanje soglasnikov v nebno območje im enu
jemo m e h č a n j e  (palatalizacijo).

1. roka : ročica oko : očesa pouk : poučən
noga : nožiča gonim : ženem dolg : dolžən
m uha : mušica uho : ušesa greh : grešən
senca : senčiti stric : stričev petica : petičən
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Mehkonebniki k, g, h in afrikata c so se pred nebnim i samoglas
niki i, e, a spremenili v  č, ž, š in č.

V novejšem času tudi tu  zmaguje etimološko načelo: kruhek, 
dragec, pikica. Čut za m ehčanje je oslabel.

2. re k-la : rec-i; pek-la : pec-i; leg-la : lez-i; vrg-la : vrz-i.
Pred velelniškim -i sta se mehkonebnika k, g spremenila v c, z.
To m ehčanje je včasih poznala tud i sklanjatev. Danes so pre

vladale pod vplivom drugih sklonov oblike brez mehčanja, v knjiž
nem jeziku imamo le še ostanke: otroci, pri otrocih, volcje; več je 
tega v narečjih in v starejših tiskih (še v Iv. Cankarju: druzega, 
velicega, tacega, v roci, v potoci.

Premena. — Čebela : bečela; gomila : mogila; beganica : giba
nica; cebniti : becniti; skleda : skodela; potica (iz potvica) : povitica.

Jezik je v nekaterih  besedah prem enjal soglasnika dveh sle
dečih si zlogov. N ekatere take premene so sprejete tudi v knjižni 
jezik; več jih  še živi v narečjih: kopriva : kropiva; perutnica : 
repetnica.

Zamenjavo soglasnikov imenujemo p r e m e n o  ali metatezo.

Prem et. — 1. m el-jem  : m elti >  mleti; der-em : der-ti >  dreti.
V teh dveh prim erih je sedanjiška osnova m el-, der- prišla 

v  nedoločniku pred soglasnik in se spremenila v mlet-, dret-.
2. kol-jem  : kol-ti >  klati; razpor-jem : razpor-ti >  razprati.
Sedanjiški osnovi kol- in por- sta v nedoločniku prišli pred 

soglasnik, samoglasnik je spremenil mesto in se podaljšal v kla- 
in tra-. P rim erjaj ruski gorod in naš grad, ruski v oron in  naš 
vran, vorona in  vrana.

Praslovanske skupine el, er, ol, or so med soglasniki prešle 
v le, re, la, ra; to  spremembo imenujemo p r e m e t .

Spremembe polglasnika. — pəs — psa — pasji, grenək  — grenka 
— grenak, bəcniti — bacnem, səmənj — səm nja — səm anji, 
tənək  — tənka — tənak  — tanjši, ovca — ovəc — ovac.

Polglasnik imamo v knjižnem jeziku le v kratko  poudarjenih 
ali nepoudarjenih zlogih; kadar dobi zlog s polglasnikom dolg po
udarek, se polglasnik spremeni v a. V nepoudarjenih zlogih pa 
polglasnik izpade, če ne nastane zaradi tega težko izgovorljiva so
glasniška skupina. Od tod tudi dvojne oblike pridevnikov.

V lahko izgovorljivih soglasniških skupinah nepoudarjeni pol
glasnik izpade, pod dolgim poudarkom se okrepi v a.
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Prevoj. — Prim erjaj m enjavanje korenskih samoglasnikov v 
tehle sorodnih besedah:

ber-em, z -bor, br-ati, iz-bir-a
u-m re-ti (<  u-mer-ti), u -mor, u-mr-e, u-m ir-ati
na-pij-e, na-poj, na-paj-ati
duh, dah-niti, dah-nem, dih-ati
V istem korenu se samoglasniki m enjavajo po kolikosti in ka

kovosti. V nekaterih korenih je  samoglasnik p o l n  (ber-, bor-, 
mer-, mor-, poj-, duh-), v drugih je o s l a b e l  (dah-), v tre tjih  je 
o n e m e l  (br-, mr-), v četrtih je p o d a l j š a n  (bir-, m ir-, paj-, 
dih-). Tako se podaljšujejo: o >  a: voziti — prevažati, nositi — 
prenašati, kositi — prekašati, prositi — vprašati; e >  i: səhniti — 
usihati, odpreti — odpirati. Po k o l i k o s t i  ločimo torej več sto
penj prevoja: polnost, oslabelost, onemelost in podaljšanje.

Po k a k o v o s t i  se m enjava zlasti e z o: nes-em  — nos-im, 
greb-em, — grob, plet-em  — plot.

M enjavanje samoglasnikov v istem korenu imenujemo prevoj. 
Ločimo kolikostni lin kakovostni prevoj.
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PISNE PRVINE

Pisava

Pisava. — 1. Govor je krajevno in časovno omejen. Do zadnjega 
je glas obsegel le m ajhen prostor, iznajdba telefona in še bolj 
radijskega prenašanja je te meje razmaknila. Časovno pa je še bolj 
omejen, saj kar brž izzveni in beseda izrečena ne vrne se nobena; 
šele v novejšem času je glasovna oblika dobila nekaj več stalnosti 
z najdbam i glasovnega zapisovanja z različnimi fonografi, ploščami, 
magnetofoni, filmom itd. Vendar je tak  način še zmeraj hudo ome
jen in drag. Želja po preprostem  in vsakomur dostopnem sredstvu 
sporočanja na daljavo in po ohranitvi izraza v času pa je prastara. 
Človek si je pomagal na različne načine in z različnimi znamenji 
poskušal izraziti svojo misel. Misel je zapisoval najprej s podobo, 
ki naj pove misel neposredno. Taka podoba ni m erila na obliko 
besed, marveč na neposredno izražanje pojmov in masli — idej; 
zato tak  način pisave imenujemo s tujko i d e o g r a f i j o  — mi
selno ali pojmovno pisavo. Razbirali so jo lahko različno govoreči 
ljudje, vsak v svojem govoru. Trajalo je dolga stoletja, preden so 
govor razčlenili v glasovne prvine in tem poiskali pisna znamenja, 
č r k e .  Kolikor vemo, so to prvi storili Feničani, a prvotno samo 
za soglasnike, samoglasnike so dodajali po ustroju jezika kot znano 
prvino govora. Tako se je v stoletjih razvila p i s a v a  s č r k a m i .

2. Medtem ko se je govor razvijal samostojno in naravno pri 
vsakem jeziku posebej po notranji zakonitosti, je bilo v pisavi vse 
umetno ustvarjeno. Jeziki so pisna znamenja prevzemali drug od 
drugega in jih  prikra ja li po potrebah svojega glasovnega ustroja in 
oblikovali po svojem okusu. Tako sta se v antični dobi razvila 
predvsem grški in latinski črkovni sestav; oba sta sicer izhajala iz 
istih osnov, a sta se v stoletjih močno razločila. Iz m alih črk grške 
abecede se je razvila g l a g o l i c a ,  kasneje iz velikih črk iste
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abecede c i r i l i c a ,  zahodna Evropa pa je po Rimljanih dobila 
latinski črkovni sestav — l a t i n i c o  v različnih oblikah, med 
katerim i je za nas omembe vredna predvsem g o t i c a  ali frak tu ra 
(zlomljena pisava), ki je po okusu gotskega sloga zlomila okrogle 
loke v šilaste.

Z najdbo tiska in s splošno šolsko obveznostjo je pisana oblika 
jezika postala tako pomembna, da nam je skoraj zatemnila govor. 
Razvili so se urejeni k n j i ž n i  j e z i k i  in vezali narečne govore 
v večje in skrbneje urejene enote. Začelo se je slovnično urejanje 
jezikov.

Ko je Primož T rubar v Nemčiji premišljeval, s kakšnimi črkami 
bi prav in razum ljivo pisal slovensko besedo, je bil postavljen pred 
dvojno nalogo: a) razčleniti je moral slovensko besedo v glasovne 
prvine; to delo je m oral opraviti sam po svojem posluhu in čutu ob 
pomoči tu jih  zgledov; b) ugotovljenim glasovnim prvinam  je  moral 
določiti pisna znamenja; ta  m u je nudila l a t i n i c a  zahodne 
Evrope.

Gotico v prvih tisk ih  je zamenjal 1555 z antičnimi oblikami. 
Njegov črkopis pa ni vedno dosleden. Izboljšala sta ga Sebastijan 
Krelj in Ju rij Dalmatin, Adam Bohorič pa ga je zapisal v svoji 
slovnici (1584) in po njem  nosi ime b o h o r i č i c a .  Od današnje 
pisave se loči predvsem po znam enjih za sičnike in šumevce: ſ  = s, 
ſ h = š, s = z , sh =  ž, z =  c, zh =  č. S to prvo uzakonitvijo slovenske 
pisave so bili položeni tem elji slovenskemu knjižnem u jeziku tudi 
v njegovih glasovnih prvinah: to so glasovi osrednjega dolenjskega 
narečja.

3. Ko so v drugi polovici 18. stol. po vsej zahodni Evropi oži
veli poskusi za izboljšanje in ureditev pisanja knjižnih jezikov, so 
se taka prizadevanja prebudila tudi pri nas. Dolenjsko glasovno 
osnovo so dopolnili z gorenjsko. Pohlin je  vpeljal za ozki e posebno 
znamenje, K opitar pa je klical v svoji slovnici (1809) novega Cirila, 
ki naj bi ustvaril za slovenščino prim ernejši črkopis; ta  naj bi za 
vsak glas imel enotno črko (ne sestave iz dveh črk) in vsaka črka 
zaznamuj en sam glas (ne pa več glasov). Po teh  pravilih sta posku
šala urediti pisavo slovenščine Fr. Metelko v svoji slovnici (1825) 
na podlagi osrednjih govorov po tedanjem  izgovoru in Peter Dajnko 
(1824) za vzhodne slovenske govore; ta dva poskusa glasovne (fo
netične) pisave imenujemo m e t e l č i c o  in d a j n č i c o .  Za srb
ščino je v tem času ob Kopitarjevi pomoči postavljal jezik na žive 
osnove s fonetično pisavo v cirilici Vuk Stefanovič Karadžič; za 
hrvaščino pa je ilirski prvak L judevit Gaj po čeških vzorcih p ri
redil latinico, ki je po njem  dobila ime g a j i c a .

38



4. Ta črkopis smo po ilirskem gibanju sprejeli tudi Slovenci 
v letih 1843—1845 in ga uporabljamo še danes. Obsega 25 črk v 
abecednem redu: a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v z ž. 
Črkopis je za samoglasnike ohranil ista znamenja, kakor jih  je 
imela bohoričica; hrvaščini zadostuje za označevanje vseh samo
glasnikov, ne pa slovenščini. Vsa ta  doba poskusov nam kaže, kako 
je enkrat vpeljano pisavo, pa naj bo tudi nepopolna, težko spremi
njati ali nadomeščati. Tako pisava zmeraj zastaja za živim razvojem 
jezika in je le nepopoln odsev žive besede. Zato pa je potrebno, da 
živega govora ne maličimo po črkah, marveč v črkah za vsak prim er 
posebej iščemo živih glasov. O tem razm erju med glasovi in črkami 
nam govori p r a v o r e č j e .  Vsak knjižni jezik si prizadeva ustaliti 
pisanje in ga ureja s posebnimi pravili, s p r a v o p i s o m .

Poleg pravopisne podobe jezika imamo še znanstveno zapiso
vanje govorov, kadar hočemo posebno natančno ločiti glasovne 
prvine; to je f o n e t i č n a  t r a n s k r i p c i j a ,  za kakršno upo
rabljam o posebna razločevalna ali d i a k r i t i č n a  z n a m e n j a .

Razmerje glasov in črk. — V naravi glasov je, da se venomer 
prilagajajo in rahlo spreminjajo, pisava pa je šla zmeraj za tem, 
da s čim preprostejšim i znamenji in s čim manjšim številom črk 
govor zaznamuje toliko, da po njem  lahko razbere pomen, kdor 
jezik zna. Zato je pisava nujno le približen zapis živih glasov. 
Z isto črko je povzela včasih več glasov, ki so se zdeli prvem u 
zapisovalcu blizu, in je rajši s sestavo znanih črk zapisovala posebne 
glasove, namesto da bi si izmišljala nove črke.

Druga posebnost pisave je ta, da te rja  neko s t a l n o  p i s n o  
p o d o b o ,  da po njej laže neposredno razbiram o celote pri branju. 
Tako imajo vsi knjižni jeziki urejene p r a v o p i s e ,  ki varujejo 
enotnost pisanja. Zato je p ri pisavi stalnost močnejši činitelj kakor 
natančnost. Taka stalnost na dolge dobe vodi do zgodovinskega 
pravopisa, ki ni več v skladu z živim govorom, kakor vidimo to 
npr. pri francoščini ali angleščini, do neke m ere pa tudi v sloven
ščini; saj pišemo še zmeraj l kakor v 16. stol., ko so ga na koncu 
besed in zlogov (pred soglasniki sredi besede) izgovarjali še velarno 
kot l, a se je že v 17. stol. domala po vsem slovenskem jezikovnem 
ozemlju razvil v u, kakor ga izgovarjamo tud i danes. Na tako 
pisanje vplivajo tud i drugi oziri, zlasti pri različnih oblikah iste 
besede; ker imajo npr. vse oblike opisnega deležnika l tudi v izgo
voru imela, imeli, imele, imelo itd., se je l v pisavi obdržal tudi 
v imel, čeprav se tu  izgovarja imeu. To je e t i m o l o š k i  način 
pisanja, ki velja tudi za vse vrste prilikovanja: vrabec — vrabca, 
ne pa vrapca, kakor se po prilikovanju govori, kdo in kdaj, ne pa
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gdo in gdaj itd. P isava potemtakem daje jeziku neko stalnost in 
etimološko enotnost, a ga hk ra ti napravlja togega in ga večkrat 
odmika od živega govora.

Tako je treba razumeti vsa razm erja med glasovi in črkami, 
posebej pa moramo to razm erje omeniti za nekatere črke in glasove.

Pravorečje

Samoglasniška znamenja. — Znam enja a e i o u nam  zazna
mujejo vse odtenke dolgo in kratko  poudarjenih in nepoudarjenih 
samoglasnikov živega govora, kakor smo jih omenili spredaj. Razen 
v redkih prim erih ne zaznam uje črka niti poudam ega mesta, niti 
dolžine samoglasnikov niti kakovostnih odtenkov. Toda ti odtenki 
ne pomenijo še samosvojih glasov. Zato nam a i u zadoščajo za 
označitev njihovih odtenkov. Ne tako e in o, ta dva zaznam ujeta 
več samosvojih glasov.

1. Črka e zaznam uje tri vrste glasov:
a) ozki e, kakor ga govorimo v slovenskem zbornem govoru 

v besedah: pet, šest, peč, jed, oseba, možje itd. Ta glas imamo na
vadno le v dolgo poudarjenih zlogih in ga zaznamujemo z ostivcem  
e, kadar je to potrebno za pravilno branje, npr.: sede — sede, 
sedel — sede l, pred (prisl.) — pred  (predi.), v edi — v edi, sedi — 
sedi, pogosto tudi v 3. os. mn. molče, rede, se vesele ali v deležniku 
grede, stoje, kleče. K ratko poudarjen ali nepoudarjen je ozki e 
slišati le pred j: imej, povej, prej, vejevje, mejaš, dejal, sejal, rejen. 
V znanstveni pisavi nam rabi za razločevalno znamenje ozkosti 
pika pod e (e).

b) široki e, kakor ga govorimo v slovenskem zbornem govoru 
pod dolgim poudarkom: žena, berem, nesi, veža, metla, sestra; kadar 
je zaradi poudarka ali širokosti glasu potrebno, ga v pravopisu 
zaznamujemo s strešico nad e : želi — želi, vese li se — veseli se, 
tele — t ele, v edi — v edi. Izrazito širok glas je  tud i kratko poudar
jeni e razen pod a) om enjenih primerov: izrek, čep, meč, več, presek, 
žrebe, počasne; kadar je potrebno, ga zaznamujemo s krativcem  e : 
sedel — sedel, kozle — k ozle, ve lel — v elel, omel — omel. Nepou
darjeni e je  v jedru  sicer širok, ali neizrazit glas, močno podvržen 
vplivom glasovnega okolja. V znanstvenem zapisovanju širokost 
glasu označujemo s kljukico pod črko e (e).

c) polglasnik ə, kakor ga govore osrednji govori v: pes, ves, kes, 
bezeg, čeber, temen, steber; šel, lovec, bralec, počasen. Razločevalno 
znamenje je ə, ki pa ga v vsakdanji pisavi nikoli ne pišemo. Vzhodna
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slovenska narečja govorijo namesto ə široki e in polglasnika ne 
poznajo; ker pa je  podlaga zbornemu govoru knjižni jezik s samo- 
glasniškim glasovjem osrednjih narečij, moramo ə skrbno ločiti od 
širokega e, čeprav ga pišemo z isto črko. Polglasnik je v zbornem 
govoru kratko poudarjen ali nepoudarjen. V pisavi se ne loči od e, 
čeprav bi bilo včasih zaradi pomena potrebno: odločen (odločati, 
-čna) — odločen (odločen, -čena), vedel (v edeu, v edla) — vedel 
(vedeu, v edela).

Polglasnik je zelo prilagodljiv glas, ki ga v odzvoku slišimo tudi 
pri zvočnikih in ga zato pišemo pred l, m, n, kadar bi ti morali 
postati nosilci zloga: sedlo — sedel — sedelni, pismo — pisem  — 
pisemski, okno — oken  — okenski; pri r ga slišimo prav tako, a 
pišemo le v končnici, ne pa sredi besedi pred zlogovnim r: veter — 
ve tm ik , jetra  — jeter  — jetrno, rebro — reber — rebrna, oder — 
odrski.

2. Črka o zaznamuje dve vrsti glasov:
a) ozki o, kakor ga govorimo v slovenskem zbornem govoru pod 

dolgim poudarkom: voz, kos, moj, pot, gospod, toča, noša, moker. 
Ta glas imamo v slovenskem zbornem govoru večinoma le v dolgo 
poudarjenih zlogih in ga zaznamujemo z ostrivcem, kadar je to 
potrebno za lažje razločevanje in pravilno branje: reko — reko, 
otrok  — otrok, z nogo, tako — tako, n osi — nosi, v ozi — v ozi, 
k osi — kosi — kosi, zlasti radi v 3. os. mn. neso, začno, zapno in v 
rod. mn. rok, n og, rog in v oz. K ratko poudarjeni in nepoudarjeni o 
izgovarjamo ozko pred istozložnim u (v dvoglasniku ou): k ol, lov, 
sol, pol, pokrov, ovsen, ovce, volčjak, polovnjak, sadovnjak. V znan
stvenem zapisovanju tudi tu  zaznamujemo ozkost glasu s piko pod 
črko o (o).

b) široki o, kakor ga govorimo v slovenskem zbornem govoru 
pod dolgim poudarkom: kosa, osa, osla, norec, voda, noga, roka, 
potok, moja, soba, sopsti; kadar je zaradi poudarka ali lažjega branja 
in razločevanja potrebno, ga pravopisno zaznamujemo s strešico: 
nosi — n osi, v ozi — v ozi, mo li — m o li — moli, v oli — v oli, potočil 
— potočil, položi — položi . Izrazito širok je tudi kratko poudarjeni 
o razen pred istozložnim u  (v dvoglasniku ou, glej zgoraj pod a); 
potop, čok, nož, pomor, omot, vhod, bob, poklon, ponos; kadar je 
potrebno ga zaznamujemo s krativcem : otrok  — otrok, — pod — 
pod (predi.), sprehod — sprehod. — Nepoudarjeni o je v jedru  širok 
glas, a neizrazito, bolj ali manj širok po okolju glasov: določilo, 
sporočilo, sokolovo oko, pokoriti, pogoreti. — V znanstvenem za
pisovanju zaznamujemo širokost s kljukico pod črko o (o).
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Soglasniška znamenja. — Ta ne zapisujejo vseh glasovnih 
sprememb in odtenkov, ki nastajajo sami po sebi ob stiku soglas
nikov. Vendar pa tudi tu  nekatere črke zaznamujejo po več glasov. 
Med take sodijo l, j, lj, nj, v.

1. Č r k a  l zaznamuje: a) zobni obstranski zvočnik pred samo
glasniki: lipa, blisk, lepo, p leti, pleče, lesket, skala, las, lov, plat, 
luč, gluh; planet, elektrika, plin.

b) V zvezi z nebnim j  na koncu besed ali zlogov (pred soglasniki 
sredi besede) nebni l’ (mehki izgovor): bolj — boljši, dalj — daljši, 
valj — valjčni mlin, želj (rod. mn.) — želja, molj, koleselj. P red 
samoglasnikom pa se v skupini lj izgovarja vsak glas zase kot l 
in nebni pripornik j: daljava, v aljati, želja, m olji, koleslji, Ljubljana, 
pravljica, kljun. — P ri razzlogovanju skupine lj nikoli ne ločimo: 
z vo-ljo, s so-ljo, da-lja, pe-ljati.

c) Na koncu besed in zlogov (pred soglasniki) soglasniški u,
in sicer zmeraj v opisnem deležniku za m. sp. edn. domačih in 
tu jih  glagolov (bral, videl, šel, govoril, nasul, nesel, umrl, požrl; 
telefoniral, pilotiral, bombardiral) in v ljudskih besedah, kakor: 
bolha, solza, bralci, igralci, pihalnik, kuhalnica, zajemalka, jelša, 
zelnik, palci, kolcati, poslušalci.

V nasprotju s tem  splošnim pravilom  pa govorimo l namesto u 
v tehle prim erih:

a) v r o d i l n i k u  m n o ž i n e  s a m o s t a l n i k o v  n a  -la
in -lo, npr.: skala — skal, dekla — dekel, šala — šal, darilo — daril, 
voščilo — voščil, zdravilo — zdravil;

b) v i z p e l j a n k a h  s a m o s t a l n i k o v  n a  -la in -lo, npr.: 
skalnat, čebelni; silno, deželni, deželski, darilce, delce, m ilnica ;

c) p r e d  o b r a z i l o m  -m i v orodniku množine, npr.: z volmi, 
z živalmi, s piščalmi, z zibelmi, z zelmi; tak o se izgovarja po vplivu 
drugih sklonov;

č )  v u č e n i h  b e s e d a h ,  ki so se uveljavile novejši čas 
v knjižnem jeziku bodi v znanstveni, vsakdanji ali pesniški rabi, npr.: 
glagol, glagolnik, samostalnik, bol, razkol, sokol, spolnik, razkolnik, 
bolnica, hranilnica, posojilnica, jadralno (letalo), letalstvo, letalski, 
izvršilni (odbor), poljedelstvo, oddelki, gasilstvo, predilnica, gasilsko 
(orodje) itd. Te besede so sicer iz domačih korenov in  besed, a na
rejene šele novejši čas po šolah, uradih, delavnicah in knjigah. Zato 
ima v takih  besedah črka l glasovno vrednost l.

P ri nekaterih  besedah izgovor omahuje med l in u, kakor je 
komu beseda domača in ljudska, um etna ali tuja, npr.: darovalci, 
prosilci, tožilci, poročevalca, mlatilnica, stiskalnica, um ivalnik  itd.

42



d) v t u j k a h :  vokal, maršal, kultura, gol, balzam, alkohol, 
Ciril, Gabrijel, Valter, Boltezar, Baltik, Dalmacija.

2. Č r k a  j  zaznamuje a) pred samoglasniki pravi nebni p ri
pornik j: jama, jim , pojiti, meja, tujec, vijak, preja, lojen, opojen;

b) za samoglasniki na koncu besed ali zloga (pred soglasniki) 
sestavni del dvoglasnika: vij, umij, poglej, povej, daj, nazaj, poj, 
pojte, k oj, kuj, kupuj; vojska, vejnik, pojdi, dajte, opojna.

V zvezah lj in nj se pred samoglasniki izgovarja kot pripornik j: 
volja, konji, srenja, knjiga, njena, kretnja; na koncu besed in zlogov 
(sredi besede pred soglasniki) se j ne izgovarja, priteguje pa glasova 
l in n  v  nebno (mehko) izgovarjavo: ogenj, tanjši, manj, m anjšati, 
konj, konjski.

3. Č r k a  v zaznamuje troje glasov:
a) pred samoglasniki in  pred r  te r v skupini rvj ustnično-zobni 

pripornik v: viti, kovina, vedeti, prevesti, ves, oves, pevec, voda, 
uvod, dovolj, vulkan; zvit, cvet, dva, svat, tvoj, prvenec, hvala; — 
vreti, vrabec, vroč, povrni, zavrteti; — z v rv jo, s k rv jo, pod brvjo, 
postrvji;

b) pred drugimi soglasniki na  koncu zloga ali besede soglasniški 
u, ki se s prejšnjim  samoglasnikom veže v dvoglasnik: ovca, glavna, 
povsod, pravda, kavka, rovtar, psovka; prav, gotov, kov, šiv, živ, 
m rtev, cev, aktiv, nom inativ . Vzhodna narečja tudi v teh  prim erih 
govorijo ustnično-zobni v , ki kot drugi priporniki pred nezvenečimi 
soglasniki in na koncu besed izgubi zven in postane f: ofca, pofsod, 
kafka, praf, žif, m rte f itd.; za zborni govor ta izreka ne velja;

c) samoglasnik u , kadar je  u zaradi nakopičenih soglasnikov 
težko izgovorljiv: predvčerajšnjim, z vso silo, pred vsako hišo, brez 
vpliva, kaj vpiješ!, od vprašanja, naš vsakdanji kruh, z vsebino, brž 
vstanite.

Pred l, lj izreka omahuje. Na začetku besede se redno izgovarja 
v: vleči, vlak, vloga, vljuden; sredi besede že prevladuje u: Pavle, 
zabavlja, čevlji, pravljica, življenje.

Naglasna znamenja. — P o u d a r j a n j a ,  ki je v govoru bi
stveni sestavni del glasovnega oblikovanja, v pisavi navadno ne 
zaznamujemo. Vendar pa imamo za primere, ko razum ljivost ali 
lažje branje tako terja ta , nekaj znamenj, s katerim i zaznamujemo 
poudarjene samoglasnike.

1. Za kratko poudarjene samoglasnike uporabljam o krativec: 
a e i o u ; e je  lahko e ali ə : odsek  — pesek, odsev  — m rtev. Krativec 
uporabljamo tudi za stranski poudarek.
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2. Za dolgo poudarjene i a u uporabljamo v navadni pisavi samo 
o s t r i v e c  i a u ne glede na rastoče ali padajoče poudarjanje. 
Pišemo pa ga le tedaj, kadar je to zaradi pomenske ločitve potrebno: 
t išči — tišči, koza (rod. mn.), voda (rod. mn.), pogubi — pogu bi. — 
Za dolgo poudarjena e in o uporabljamo: a) ostrivec, ki poleg pou
darka zaznamuje tudi ozkost izgovora: v eda, delo, m eri, m oka, k oča, 
bodi; b) strešico, ki poleg poudarka zaznamuje tudi širokost izgo
vora: v ede, reči, peči, m oči, k oza, v oda. Seveda pišemo ostrivec in 
strešico le, kadar je potrebno, da ločimo npr.: v edi — v edi, m eči — 
m eči — meči, reči — reči, v odi — v odi, k osi — k osi — kosi, moči 
— moči . Večkrat srečujemo strešico na â v rod. mn.: vodâ, ovâc ipd.; 
strešica na a je napačna, ker tu  ne zaznamuje širokosti izgovora, 
dolgi poudarek pa prav tako zaznamuje ostrivec a.

Ločila. — Še manj kakor besedno poudarjanje more pisava 
zaznamovati s m i s e l n o  p o u d a r j a n j e .  V izrednih prim erih 
si pomagamo s podčrtavanjem  ali različnim tiskom (razprtim, leže
čim, polkrepkim  ipd.), toda taka sredstva rabijo bolj preglednosti 
in spominskemu osvajanju z očmi kakor pa smiselnemu poudarja
nju  z glasom; uporabljam o jih  v znanstvenem in poučnem tisku, 
redko v leposlovnem. Razbirati jih  moramo pri bran ju  iz vsebine 
in stavčne zveze.

Govor sam je smiselno razčlenjen v govorne enote z večjimi in 
m anjšimi odmori in s posebno stavčno melodijo. To razčlenjenost 
si zapisujemo zelo približno z l o č i l i .  Ta pomenijo odmore in 
nekoliko tud i melodijo govora. Zaključeno ugotovitev, izpoved, 
pripoved ipd. zaznamujemo s piko, ki s tem že daje vsemu stavku 
določeno melodijo. Če sta na koncu stavčne enote vprašaj ali klicaj, 
nam zapisujeta drugačno melodijo; s takšno je treba zapisano enoto 
tudi glasovno obnoviti ali brati. Večjo stavčno enoto včasih še 
razčlenjujejo vejice ali podpičja v manjše govorne enote z dolo
čeno melodijo. V Aškerčevem verzu Le vkup, le vkup, gospod, 
tlačan bi se pomen čisto izmaličil, če bi prezrl vejico med gospod 
in tlačan in  bral brez odmora gospod tlačan. K adar govorimo 
prosto, se nam  smiselni poudarek in m elodija porajata hkrati 
z mislijo in njenim  izrazom. Pisana podoba jezika, ki jo dojemamo 
največkrat samo z očmi brez glasovnega poustvarjanja, pa nam je 
močno oslabila čut za njihovo pomembnost. Zato pa se nam  po
gosto izmikajo pomenski odtenki ne le v razum evanju tujega 
besedila, marveč nam hkra ti peša tud i čut za lastne miselne tančine 
in njih  izraz.
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P r a v o p i s

Deljenje

Deljenje ni zmerom zlogovanje. Besede delimo na koncu 
vrste, kadar jih ne moremo v celoti izpisati. Deljenju se radi izog
nemo, posebno, kadar bi bilo treba deliti kra tke dvozložnice. Samega 
vokala rajši ne puščamo v  prejšnji vrsti in ga ne prenašamo v pri
hodnjo. Zložene besede najbolje delimo po sestavinah.

1. N e s e s t a v l j e n e  b e s e d e  delimo takole:
a) Soglasnik ali zvočnik med samoglasnikoma (dvoglasnikoma) 

jemljemo k prihodnjem u zlogu: de-lo-va-ti, do-mo-vi-na, kr-ti-na, 
ve-tr-ni-ca; maj-hen, no-cojšen, kraj-šaj [mai-hən, no-coi-šən, krai- 
šai]; prav-da, pošev-na , slav-čev [prau-da, po-šeu-na, slau-čeu;] 
bol-ha, dr-hal, pol-zel [bou-ha, dr-hau, pou-zeu].

b) Soglasniški sklop, ki se da brez sile izgovoriti, lahko ves 
vzamemo k prihodnjem u zlogu, lahko pa tudi pridržim o prvi so
glasnik pri prejšnjem  zlogu: do-bra, pre-kla, go-dlja, mi-šljen, če
šplja, ja-sna, pra-žnji, pe-smi, te-s to ,  ra-s k a v , me-zga, pi-škav, 
ko-s c i ,  plo-šča , pra-ksa, si-tnost, se-s tr a , dru-š tv o ,  ku -š tr a v ,  pa tudi 
lahko: dob-ra, prek-la, god-lja, miš-ljen, češ-plja, jas-na, praž-nji, 
pes-mi, tes-to, ras-kav, mez-ga, piš-kav, kos-ci, ploš-ča, p ra ksa , 
sit-nost, ses-tra, druš-tvo, kuš-trav .

Pomni. Ne delimo lj, nj: ko-nja, dla-njo, kra-lja, so-ljo, vese-lje.

c) Od težko izgovorljivega soglasniškega sklopa jemljemo iz
govorljivi del k naslednjem u zlogu: jer-bas, va rs tvo , Kser-kses, 
stol-ni, s kol-mi, valj-čast, val-čki, gum-bi, gan-ljiv, son-ce, z dlan
mi, klan-ček, sfin-ga, lju d s tv o , povest-ca, gost-ba, rob-ček, klob-ko, 
klop-ca, krož-ci, peč-ca, pod-kve, tež-ko.

Pomni. Kjer se zdi izgovorljivost dvomljiva, delimo po občutku: 
son-čna in sonč-na, Fran-cka in Franc-ka, maj-čken in majč-ken.

č) Zaporedna samoglasnika lahko delimo: Le-on, Di-ana, ide-al, 
te-orija, Rafa-el.

2. V s e s t a v l j e n k a h  delimo predpono od osnovne besede: 
brez-glav, čez-meren, do-stopen, iz-daja, m ed-vojen, na-brati, nad
morski, ob-ležati, od-biti, pa-glavec, po-drezati, po-drobiti, pod- 
robiti, p resledek, pred-ložek, pri-smoda, pro-račun, pro tislov je , 
raz-veza, so-meščan.

45



Domače in tuje z l o ž e n k e  najbolje delimo po sestavinah: 
vino-grad, kolo-voz, trdo-glav, vroče-krven, vsako-leten, prida-nič, 
vse-mogočen; avto-strada, areo-pag, aero-plan, leo-pard, arheo-log, 
ideo-graf ija, peri-oda.

3. P ri deljenju t u j i h  l a s t n i h  i m e n  ne smemo trgati 
samoglasniških ali soglasniških sklopov, ki zaznamujejo en glas: 
Coo-per, Bour-geoi-sov, Jea-na Pau-la, Gree-na, Goe-the, Hei-ne, 
Hey-se, Shakespea-re, Fran-coi-se; Mar-shall, Bae-de-cker, Ma-cha, 
Blu-cher, Fou-che, Ha-cqet, Ri-chard, Fi-scher, Sm i-thov, Mic-kie- 
wi-cza.

Dva enaka soglasnika med samoglasnikoma delimo: Schil-ler, 
Grim-ma, Man-nov, Rob-bov, Les-s in g , Gras-sel-li, Rous-sea u , Scot
tov, Boc-cac-cio, Cor-reg-gio, Maz-zi-ni.

Pomni. Tudi v domačih imenih, pisanih v bohoričici, dvojnega zna
menja za enojen glas ne delimo: B la sh e , N e sh i-za , Ju -ri-zh izh .

O rabi velikih in malih črk

V pisavi uporabljamo velike in m ale črke po posebnih pravilih. 
Samo velike črke uporabljamo v tiskanih, risanih ali vklesanih be
sedah, kadar jih  hočemo posebej poudariti ali jih  napraviti vidnejše. 
Z roko pišemo same velike črke le v kraticah, v kemičnih obrazcih 
ipd.: SFRJ, SRS, SAZU, CO, H2O. Drugače rabim o velike črke le 
posamez kot začetnice.

Z veliko začetnico se pišejo: 1. prve besede v stavku, 2. lastna 
imena oseb, živali in stvari.

P r v e  b e s e d e  v s t a v k u

Prvo besedo v stavku za pdko, vprašajem  in klicajem ter za 
dvopičjem v premem govoru pišemo z veliko začetnico.

P ri navajanju  del s celotnim naslovom so nam  s piko ločene 
enote okrajšani samostojni s t a v k i  in jih  začenjamo z veliko 
črko: Slovenski pravopis. Založila Državna založba Slovenije. Na
tisnila tiskarna Ljudske pravice. V  Ljubljani 1950.

Pomni 1. V premem govoru se začenja napovedni stavek za klicajem 
ali vprašajem z malo začetnico: »Nikoli!« so odgovorili kakor iz enega 
grla. »Ali ste dolgo čakali?« je  rekla s tih im  glasom. »Stoj!« je  zavpil. 
»Kam greš?« Če je premi govor pretrgan sredi stavka, nadaljujemo 
z malo začetnico: »Saj veš,« začne Sm rekar, »da te nisem  še n ikdar  
napak učil.«
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2. Za vrstilnimi števniki, pisanimi s številkami in piko, pišemo 
v naslovih in v začetku stavka z malo začetnico: 4. šolska naloga, 5. člen 
ustave , 3. pregledana izdaja . Za številkami ali črkami, ki prislovno (prvič, 
drugič, tretjič) zaznamujejo točke v razvrstitvi, pišemo z malo, kadar so 
to le deli stavka (npr. točke pri naštevanju v § 3 našega uvoda na 
strani 15), z veliko začetnico pa, če zaradi preglednosti postavljamo ta 
znamenja pred naslove (npr. v čitankah) ali pred samostojne odstavke.

3. Kadar stoji vprašaj ali klicaj v stavku namesto vejice, nadalju
jemo za njim z malo črko: Kaj? da bi m ene žalil! Tresk! so zaloputnila  
vra ta . Lej! torej je  bledo n jih  cvetje  velo .

L a s t n a  i m e n a

Lastna imena zaznamujejo določene posamezne osebe, živali, 
k raje ali stvari: A nton, Marija, Prešeren, Tito, Župančič; Šarec, 
Luca, Sultan; Ljubljana, Triglav, Slovenija, Jugoslavija; planeta 
Venera, Mars; Litostroj, društvo Partizan, ladja Galeb.

Pomni. Imena, ki ne zaznamujejo posameznih oseb, živali ali stvari, 
temveč njih vrsto, so občna imena in se pišejo z malo začetnico: delavec, 
km et, pesnik; serec, dim ka, belka; časopis, obzornik, mesto, gora, vas, 
trg, potok, reka, voda, jezero, dolina, zveza, društvo.

Če so lastna imena vzeta iz občnih imen za poznamenovanje 
posameznih določenih oseb, živali ali stvari, jih  pišemo z veliko 
začetnico: Dimka, Čada, Volk; Potok, Gorica, Log. Zato tud i po
mensko ločimo: prebiram novice in prebiram Novice, ker imam 
v prvem prim eru v mislih novice v kakem listu, v drugem prim eru 
pa list z imenom Novice. Pšenično polje dobro kaže, vendar: V Polje 
vozi avtobus.

Osebna imena

1. Osebe imajo danes navadno po dve imeni: osebno in dru
žinsko, ime in priimek. Obe sta pravi lastni imeni in se pišeta 
z veliko začetnico: France Prešeren, Ivan Cankar, Fran Ramovš, 
Slavko Osterc.

2. Včasih si kdo nadene izmišljeno ime (psevdonim): Tito, Spe- 
rans, Koseski, Podlimbarski, Prežihov Voranc. Tudi taka imena so 
prava lastna imena in jih  pišemo z veliko začetnico.

3. Za osebnimi imeni dodajamo včasih prilastke po k ra jih  ali 
drugih značilnostih; kot stalni pridevki so sestavina lastnega imena 
in se pišejo z veliko začetnico: Dušan Silni, Aleksander Veliki, Ivan  
Grozni, L judevit Posavski, Herman Celjski, Friderik Rdečebradec,

47



Friderik s Praznim žepom, Janez Svetokriški, Janez E vangelist 
Sem spadajo tudi plemiški prilastki: dr. Janez Bleiw eis pl. Trste- 
niški, Andrej Lušin vitez Ravnodolski.

Pomni. Z malo začetnico pišemo prilastke pred lastnim imenom, 
in sicer:

1. prilastke, ki zaznamujejo poklic, položaj, čast, svetost ipd.: doktor 
(dr.), profesor (prof.), m agister (mr.), inženir (inž.), predsednik, sekretar, 
maršal, general, gospod (g.), gospa (ga.), tovariš, tovarišica (tov.), m ister  
(mr.), m istres (mrs.), m onsieur (m.), oče (o.), pater (p.), sveti (sv.) ipd.: 
dr. France Prešeren, prof. Ivan  Prijatelj, arh. Josip Plečnik, o. Stanislav  
Š krabec, tov. T ito , ga. Cuire. Z malo pišemo tudi razločevalne dodatke 
za imenom, kakor m lajši (ml.), starejši (st.) ali jun ior (jun.), senior (sen.): 
Plinij st. ali Plinij starejši, P lin ij ml. ali Plinij m la jši, Dumas oče, 
Dumas sin;

2. prilastke v stalnih zvezah: kralj M atjaž, kraljevič Marko, dedek 
Mraz, lepa Vida, zeleni Jurij, starka Zima, sirota Jerica, lisica Z v ito 
repka, m edved  Brundo.

3. P ri veroslovnih in poosebljenih b itjih  pišemo z veliko prava 
lastna imena posameznih bitij, kakor: Jupiter, Venera, Donar, 
Perun, Živa, Buda, Alah, Jahve, Bog. P ri poosebitvi postanejo občna 
imena stvari prava lastna imena: oče Hrast, zlatolaska Breza, Po- 
ezija, Sreča, Dobrota, Luč ipd. Podobno včasih pišemo z veliko tudi 
besede, ki jih  hočemo posebej poudariti ali jim  dati poseben pomen, 
npr. Človek, Umetnik  ipd.

Pomni. Občna imena, ki zaznamujejo le vrsto bitij, pišemo z malo: 
bog, bogovi, polbogovi, duhovi, vile, rojenice, sojenice, vedom ec, povodni 
mož, deseti brat, m uze, erinije, fu r ije  ipd.

4. P rava lastna imena so tudi tista, ki označujejo osebe po na
rodnosti, državljanstvu ali kraju ; zato jih pišemo z veliko začetnico: 
Slovenec, Slovenka, Srb, Jugoslovan, Poljak, Anglež, Malajec, Indi
janec; Belorus, Gornjelužičan; Indoevropejec, Severnoameričan, 
Južnoafričani; Gorenjci, Tržačani, Celjani, Belokranjci, Lužiški Srbi; 
vendar koroški Slovenec, beneški Slovenec, vzhodni Got, zahodni 
Nemec, severni Korejec (ker so del istega naroda).

Pomni 1. Z malo začetnico pišemo občna imena: hribovci, dolinci, 
meščani ipd. Ravno tako tudi imena, ki označujejo osebe po rasni pri
padnosti: mongolid, m ulat, mestic, kreolec, arijec, semit, ham it, črnec, 
rdečekožec.

2. Imena, ki pomenijo pripadnike raznih gibanj, nazorov, listov, 
društev, strank, oseb redov, narečij ipd., so občna imena in jih pišemo 
z malo začetnico: ilirec, staroslovenec, liberalec, kom unist, socialist,
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protestant, vajevec, čbeličar, m etelkovec, m ahničevec, heglovec . hitler- 
janec, frančiškan, klarisinja, čakavec, kajkavec, ijekavec.

3. K adar osebno ime zaznam uje predm et in ne več določene osebe, 
postane občno ime in se piše z malo začetnico: Volta  — volt, R ontgen  — 
rentgen |aparat|, Ford  — ford  |avtom obil|, Furlanka  — furlanka  
|sekirica|, Tolm inec  — tolm inec |nož|, liter vipavca, bizeljca, mariborčan  
|vlak |, ju r  |denar|, ju rček |goba|, šte fan  |posoda|, bodeča neža |rastlina|, 
nežica |denar|, ka jfež |orodje|.

5. Svojilne pridevnike od osebnih lastnih imen na -ov -ova 
-ovo (-ev -eva -evo) ali -in -ina -ino pišemo z veliko začetnico: 
Vodnikov, Župančičev, Julijin. Sem gredo tudi samoglasniško rab
ljeni pridevniki: Jurjevo, Gregorjevo, Silvestrovo  ipd.; vendar pa 
svojilne pridevnike v rastlinskih in podobnih im enih pišemo lahko 
tudi z malo začetnico: salomonov pečat, marijini laski ipd.

Pomni. P ridevniki od osebnih lastn ih  imen, ki niso svojilni, se pišejo 
z malo začetnico: cankarski, m ahničevski, heglovski, voltairski, salo
m onski, m arksističen.

Zemljepisna imena

Zemljepisna lastna imena zaznamujejo posamezne kraje, vode, 
gore, pokrajine, celine, zvezde, svetovja. Pišemo jih z veliko začet
nico: Vrba, Laško, Trst, Beograd, Zagreb, Jadran, Triglav, Pohorje, 
Slovenija, Koroško, Savinja, Drava, Drina, Jugoslavija, Evropa, Ve
nera, Mars.

Pomni. V astronom ski term inologiji lahko pišemo Sonce, Zem lja, 
Mesec, Danica, V eliki voz, R im ska cesta , Kozorog z veliko začetnico; 
v vsakdanji rab i so to občna im ena: sonce, zem lja  ipd.

K rajev z enakim  imenom je lahko več, zato jih včasih natanč
neje določamo z dostavkom bolj znanega bližnjega kraja, npr. Do
lina pri Lendavi, Dolina pri Trstu, Hrib pri Koprivniku, Hrib pri 
Cerovcu, Dobrava pri Kropi, Dobrava pri Konjicah, Planina pri 
Sevnici, Planina pri Rakeku.

Sestava z občnim imenom. — 1. Če je ime naselja sestavljeno 
iz določilnega pridevnika in občnega imena, pišemo pridevnik 
z veliko, samostalnik pa pravilom a z malo začetnico. V endar je 
kljub znanemu korenu občutek za občno ime pogosto zamrl, včasih 
zaradi narečnih sprememb, še večkrat pa zato, ker je jezik tisto 
občno ime opustil. To velja npr. za imena Bela, Bistrica, Brezovica, 
Brnik, Dolič, Gradec, Javornik, Kapla, Konjice, Polana, Preska,
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Škofije, Štifta , Tabor. Zatorej pišemo Koroška Bela, Slovenska B i
strica, Blatna Brezovica, Slovenj Gradec, Slovenski Javornik, Že
lezna Kapla, Slovenske Konjice, Nova Š tifta .

Pomni. Občna im ena boršt, brod, cerkev, cesta, čelo, dob, dveri, dvor, 
glava, gora, gorca, graba, grad, grič, grm, jam a, jarek, kal, križ, luža, 
marof, mesto, m laka, m lin , m ost, n jiva, peč, polica, pot, reber, r tič , rupa , 
selo, turn, vas, voda, vrata, v rh , v r t, žaga, žleb  zm eraj pišemo z malo 
začetnico: Vojvodin  boršt, H rvaški brod, Bela cerkev, Stara cesta, Toško  
čelo, Lepi dob, Železne dveri, S tari dvor, K onjska glava, K ranjska  gora, 
T rška  gora, N em ška graba, Gornji grad, Drenov grič, V išnji grm, Volčja  
jam a , M orski jarek, Črni kal, Beli križ, M rzla luža, G rajski marof, Novo  
mesto, Čučja m laka , Pečniški m lin , Zidani most, Dolga njiva, Savna peč, 
Bloška polica, N ovi pot, Brezova reber, Debeli rtič, M rzla rupa, Opatja  
sela, Šenkov tu rn , Stara vas , Dobrla ves, Težka voda, Bele vode, Grajska  
vrata, Črni vrh, Babni vr t, Stara žaga, Jelenov žleb.

2. K adar določilni pridevnik Stari, Novi Gor(e)nji, Zgornji, 
Dol(e)nji, Spodnji, Srednji, V eliki, Mali, Notranji ločuje bližnja na
selja enakega imena (na vprašanje kateri -a -o?), ohrani osnovno 
ime svojo veliko začetnico (vendar to ne velja za ravnokar v opombi 
naštete zglede): pod vasjo Log je zaselek Spodnji Log, vas Gaber 
se deli v Mali in V eliki Gaber. Torej se drugi del še zmerom čuti 
za lastno im e in se piše z veliko: Stara Loka, Nova Gorica, Gornji 
Log, Gorenje Gradišče, Zgornja Draga, Dolenje Brdo, Spodnje Blato, 
Srednja Dobrava, V eliki Trn, Mali Otok, Notranje Gorice, Vnanje  
Gorice. To velja tudi, kadar je ime določeno s svojilnim pridev
nikom bližnjega kraja: Blejska Dobrava (Dobrava pri Bledu), K a
nalski Lom, Rogaška Slatina.

Pomni 1. Od tod v  usta ljen i rab i razloček v pisavi Golo brdo, M ed
ved je brdo, Lesno brdo, vendar Srednje Brdo, Dolenje Brdo, Spodnje  
Brdo, Zgornja Brda, V elika Brda; Volčja draga : Zgornja Draga; Hudi 
graben : Zgornji Graben; K am na gorica : Spodnja Gorica, Nova Gorica, 
V nanje Gorice; Zali log : Srednji Log, Mali Log, G ornji Log; M rzlo polje, 
Pusto polje, Zlato polje : Dolenje Polje, Gorenje Polje; T ravni potok, 
Volčji potok, Črni potok : Srednji Potok, Gorenji Potok. K adar našteti 
pridevniki n ičesar ne ločujejo, tudi ni napačna pisava občnih imen 
z malo začetnico.

2. V navado je  prišla pisava Škof ja  Loka, D olenjske Toplice, R im ske  
Toplice.

3. Vsem drugim  sestavljenim  zem ljepisnim  im enom  pišemo občno 
ime v drugem  delu z m alo črko. Sem štejem o npr. im ena: ulica, cesta, 
jezero, m orje , dolina, ledina, planina , gora ipd.: Gosposka ulica, Gospo
svetska  cesta, D ravsko polje, Z iljska  dolina, T ržaški zaliv, C erkniško  
jezero , Jadransko m orje, Postojnska jama, K am niške planine, Šm arna
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gora, B alkanski polotok, K varnersko otočje, L jub ljansko  barje , L ju b lja n 
ski grad (=  hrib; poslopje je  ljub ljansk i grad).

Tako pišem o tud i zem ljepisna im ena zunaj naše domovine, kadar 
jih  slovenimo: Zlati rog, Železna vra ta , Skalne gore, Zeleni rt, Rdeče 
morje, Ledeno morje, Bodensko jezero, M ichigansko jezero, V elik i ocean, 
D aljni vzhod, Češko sredogorje, Sudetsko  gorstvo, Hanaško višavje, 
A pen inski polotok.

4. K er im a p rva beseda sestavljenega zem ljepisnega im ena veliko 
začetnico, pišemo Ulica stare pravde, Cesta dveh cesarjev, Trg revolucije, 
R tič dobrega upanja, Božični otok, V ik torijin  otok  ali Viktorija , A zorski 
otoki ali Azori, B affinova  zemlja, Z em lja  princa A lberta.

Sestava z lastnim  imenom. — 1. Če je ime sestavljeno iz dolo
čilnega pridevnika in samostalnika, ki ni zemljepisno občno ime, 
se pišeta pridevnik in samostalnik z veliko začetnico: Stara Vrhnika, 
Dolenji Logatec, Mala Nedelja, Dolnja Lendava, Mala Ligojna, 
Dolnji Suhadol, Velike Lašče. Tako pišemo tudi tu ja  zemljepisna 
imena, če im ajo slovensko obliko: Spodnja Avstrija, Mala Azija, 
Prednja Indija, Velika Britanija, Visoke Ture, Mali Karpati, A v 
stralske Alpe, Moravska Ostrava, Nova Zelandija, Severna Amerika, 
državi Zahodna Nemčija, Južna A frika, vendar pa v občnem po
menu severna Nemčija, južna Afrika.

2. Če so imena sestavljena iz treh  ala več besed, se pišejo lastna 
imena z veliko, občna imena pa z malo črko: Dunajsko Novo mesto, 
Spodnja Nova vas, Bohinjska Srednja vas, Gornja Topla reber, Mala 
Dolga noga, Spodnji Šentjakobski dol, Dinarski obmorski kras, 
Južne apneniške A lpe , Beli Gozdni Karpati, Severno Ledeno morje.

To velja zlasti za naslove držav: Socialistična federativna re
publika Jugoslavija, Socialistična republika Slovenija, Zveza sov
jetskih  socialističnih republik, Združene države Amerike. Seveda 
jih  lahko pišemo tudi okrajšano z velikimi začetnicami: SFRJ, SRS, 
Z SSR , ZDA.

Pomni. Če stoji občno ime kot prilastek in ne kot del lastnega imena 
pred zemljepisnim imenom, se piše z malo, lastno ime pa z veliko črko: 
m esto P tuj, kopališče Portorož, otok K rk, otok Sv. Helene, polotok Istra, 
pristanišče R eka , na jv išji vrh  Triglav, gora K rim , reka Mura, potok  
Črna.

V predložni zvezi. — Imena zaselkov, ulic, gostiln, zlasti pa 
ledinska im ena imajo večkrat občno ime v predložni zvezi. V osnov
ni (imenovalniški) obliki imena, kakor ga je  potrdila oblast, pišemo 
predlog z veliko, občno ime z malo črko: Na bregu, Ob cesti, Pod 
lipo, Pod skalco, Pod trančo, Pod vrhom, Pod srednjim  vrhom, Pri
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slepem Janezu, V  vasi, Za vodo, Za vrhom . Brž ko sodi predlog 
k stavčni zvezi in ne k imenovalniški obliki krajevnega imena, ali 
če se spremeni, ga pišemo z malo, občno ime pa z veliko. Kadar 
pa je predlog tako vezan na občno ime, da se ne da spremeniti, 
obravnavamo krajevno ime tudi kot zloženko: Prihajam z Brega, 
od Ceste, pije pod Lipo, pod Skalco, stanuje pod Trančo, zavil je 
proti Podlipi, vrača se od Podskalce, Podtranča dela prom etu velike 
težave, blizu pri Podtranči, tik  pred Podtrančo, pripeljal je do pred 
Podtranče, doma je izpod Vrha = iz Podvrha, do pod Srednjega  
vrha, sedi pri Slepem  Janezu, prihaja iz Vasi, od Zavode, izza Vrha. 
Če se hočemo izogniti nejasnosti, pristavljam o določilo: v gostilni 
Pod lipo, v ulici Za vodo.

Stvarna lastna imena

N ekatera stvarna im ena so prava lastna imena in se pišejo 
z veliko začetnico: Mladinska knjiga, Telekomunikacije. Druga 
imajo poleg lastnosti lastnih imen, da označujejo določeno stvar, 
tudi še močan pomen občnih imen, tako da pomenijo poleg enkrat
nosti določene stvari hkrati tudi vrsto tiste stvari; taka imena so 
torej pravzaprav vrstna lastna im ena in se pišejo z malo začetnico: 
železniška postaja Celje, pošta Sežana, okrajni ljudski odbor Mari
bor, okrožno sodišče v Ljubljani. Ločevalno znamenje pri njih  ni 
velika začetnica, tem več kraj njihovega sedeža. Z malo začetnico 
pisana vrstna lastna imena so v stavku pomensko jasna in prav 
nič dvoumna.

Z veliko začetnico se pišejo tale stvarna lastna imena:
a) naslovi listov, knjig, zbornikov, literarn ih  izdelkov, skladb, 

kipov in slik: Delo, Naša sodobnost, Jezik in slovstvo, Biološki 
vestnik, Slovenski biografski leksikon; Sosedov sin, Požganica, 
Samogovori, Duma, Beethovnova Deveta, P ieta, Groharjev Sejalec;

b) naslovi društev: Društvo slovenskih književnikov, Rdeči križ 
Slovenije, Planinsko društvo, Ljudska mladina Slovenije, Zveza sin
dikatov Slovenije, Slovenska matica;

c) naslovi podjetij: Državna založba Slovenije, Triglavska ti
skarna, Umetniška zadruga, Grafični nabavni zavod. Če je v naslovu 
podjetja posebno ime, se vrstno določilo pred njim  piše z malo za
četnico: hotel Turist, kavarna Slon, drogerija Majda, ilustrirana  
revija Tovariš, časopisno podjetje Delo, industrijsko podjetje Toplo
vod, trgovsko podjetje Volna, atelje za reklamo in dekoracijo Aran

52



žer, pogrebni zavod Ž ale. Vrstno določilo se piše v tekočem besedilu 
z malo začetnico tudi, če v naslovu ni posebnega imena, temveč ga 
nadom estuje ime kraja, k jer je  sedež podjetja: tobačna tovarna 
Ljubljana, železarna Ravne , rudnik rjavega premoga Zagorje, obno
vitvena zadruga Dražgoše, gozdno gospodarstvo Postojna .

Da se izognemo dvoumnosti, pišemo: rekonstrukcija mestnega 
vodovoda (= ocevja) v L jubljani, pa: reorganizacija Mestnega vo
dovoda (= podjetja) v Ljubljani. Včasih zahteva zveza v stavku 
veliko začetnico, npr.: Ponudbe pošljite na (naslov) Gradbeno pod
jetje Slovenija ceste v L jubljani.

Pomni 1. Im ena za oblastvene in upravne organe, šole, inštitute, 
sem inarje, laboratorije , učne predm ete, domove, in ternate , zdravstvene 
ustanove, praznične dneve, zgodovinske dogodke, vojaške enote, zakone, 
uredbe, odločbe, pravilnike, navodila, odlikovanja ipd. so v rstn a  im ena 
in se zanje priporoča pisava z malo začetnico: državni sekretariat za 
pravosodno upravo, svet za šolstvo, ta jn ištvo  za notranje zadeve, zvezni 
zbor, republiška volilna komisija, obrtna zbornica; ekonom ska srednja  
šola v L jubljani, va jenska  šola kov inske stroke, gim nazija Vič, filozofska  
faku lte ta  univerze v L jubljani, rudarski in štitu t na odseku za rudarstvo, 
laboratorij za m ehaniko tal, knjižn ica  inštitu ta  za tehnično fiz iko , asi
s ten t za predm et ekonom ika in organizacija podjetij, seja univerzitetne  
uprave, rektorat univerze v Zagrebu; in ternat tehn iške srednje šole 
v L jubljani, dom gostinskega šolskega centra, am bulanta zdravstvenega  
doma L jubljana-C enter, šolska po lik lin ika  v M ariboru , splošna bolniš
nica v N ovem  m estu, centralna lekarna v L jubljani; praznik dela, dan 
mladosti, teden tehnike, oktobrska revolucija, ja ltsk i sporazum, renska  
zveza, sveta aliansa; beneška četa, pohorski bataljon; zakon o poko j
n inskem  zavarovanju, uredba o ustanovitv i zvezne kom isije za telesno  
kulturo, odlok o stopnjah dohodnine, red dela, partizanska spomenica.

2. Im ena podjetij, kakor Pod lipo, Pri slepem  Janezu, in ulic, kakor 
Na klancu, Za gradom, so v bistvu krajevna imena.

Raba domačih lastnih imen

Zaradi bistvene povezanosti z določenimi osebami in stvarm i 
so lastna imena tud i oblikovno pogosto zelo samosvoja, prikrojena 
po krajevnih jezikovnih posebnostih, političnozgodovinskih in  druž
benih okoliščinah, pa tudi po osebnem okusu. Zapisana so ali čisto 
po krajevnem  izgovoru (fonetično), npr. S ejanci (pri Ormožu), ali 
vsaj deloma po izgovoru, npr. S evnica (ob Savi), ali pa etimološko, 
npr. S elnica; to izgovarjajo domačini ob Savi seunca, ob Muri pa 
seanca, čeprav so vsa imena iz iste osnove seln-. Podobno je s pri
imki; tako imamo fonetično pisavo Prevc (Gorenjsko), Preac (v Slo
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venskih goricah) poleg etimološke Prelec ali Prelc, čeprav so vse 
iz iste oblike preləc. Zatorej lastnim  imenom ne iščemo skupne 
pravopisne oblike, marveč jih sprejemamo v njihovih posamezno 
razločenih oblikah, kakor so se uveljavile (v uradu, knjigi, splošni 
rabi). Za priim ke je odločilna m atična knjiga, za imena naselij in 
upravnih enot določba upravnih oblasti, za bolj znana imena gora 
in voda pa splošna raba v knjigi in govoru.

Lastna imena vseh vrst so samostalniki in ločimo tudi pri njih  
spol, število, sklon in sklanjatev. P ri uporabi lastnih imen v knjiž
nem jeziku je treba imeti pred očmi dve načeli, ki včasih vodita 
do različnih oblik:

1. sprejeti je treba krajevno ali uradno določeno obliko; te ne 
smemo spremeniti tako, da bi je v kra ju  samem ne razumeli: npr.
Voje (°Loge), Prisank (°Prisojnik);

2. knjižni jezik ima pravico, da lastna imena sklanja in izpe
ljuje po splošnih slovničnih pravilih, čeprav včasih razvije s tem 
drugačne oblike, kakor se govore in  uporabljajo v k ra ju  samem. 
Pogosto so v k ra ju  samem pri veččlenskih im enih pridevniki izpe
ljani le iz enega dela: Škofja  Loka  — loški — Ločani, za vse slo
vensko območje pa sta izpeljani imeni premalo določeni, saj se 
lahko nanašata na več drugih L o k ; zato je za knjižno rabo upra
vičena tud i redna slovniška oblika škofjeloški, Škofjeločani.
V Kamni gorici so prebivalci Kamničani; to na splošno velja za 
prebivalce mesta Kamnika; zato je upravičena tudi oblika Kamno- 
goričani. Po istem načelu tudi višnjegorski in Višnjegorci proti do
mačemu Višnjani, višenjski ali višnjanski. Podobno Gornji grad — 
Gorogranci, gorogranski; Polhov Gradec — Pograjci, pograjski; 
v knjižnem jeziku pa gornjegrajski, polhograjski, Gornjegrajci, Pol- 
hograjci. Kdor domačo obliko pozna, jo  seveda lahko uporablja 
tudi v knjižnem jeziku, če je  jasno, kam se nanaša.

Z e m l j e p i s n a  i m e n a  

Imena naselij

Imena naselij so najpogostnejša, saj jih  uporabljamo v javni 
upravi in prom etu vseh vrst. K er se po n jih  ugotavlja istovestnost 
ljudi, je v pisavi in rabi potrebna stalnost in enotnost. Zato velja 
za uradno ime vsakokratni zapis p ri upravni oblasti; čeprav ta 
kdaj pa kdaj ne ustreza obliki in rabi v k ra ju  samem, ga je treba 
upoštevati, dokler se uradno ne popravi.
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Spol pri imenih naselij ni zmeraj jasno razviden iz krajevnih 
oblik, zato se pogosto mešajo v sklanji oblike različnih sklanjatev. 
Za knjižno uporabo določamo spol slovnično po obrazilu v imeno
valniku in po spolu ustreznega občnega imena; zelo pogosto se 
zamenjavajo oblike imen za srednji in za množinski ženski spol, 
toliko bolj, ker je na znatnem ozemlju izginil čut za srednji spol. 
Tako imamo npr. naiselja z imenom Sela s mn. in jih sklanjam o kot 
samostalnike srednjega spola, poleg njih pa tudi Sele ž mn. in jih 
sklanjamo kot samostalnike ženskega spola v množini. Tudi število 
ni zmeraj razvidno iz osnovne oblike. Veliko imen se uporablja samo 
v množini.

Imena naselij razvrščamo po sklanjatvah:
R adgona, iz Radgone, v Radgoni, pred Radgono
L okev, iz L okve, v L okvi, pod L okvijo
Jesenice, z Jesenic, na Jesenicah, nad Jesenicami
Peč, iz Peči, v Peči, nad Pečjo
Peči, s Peči, na Pečeh, nad Pečmi
B led, z B leda, na B ledu, nad B ledom
Črnomelj, iz Črnomlja, v Črnomlju, za Črnom ljem
a dlešiči, iz a dlešičev, v a dlešičih, nad a dlešiči
Brdo, z Brda, na Brdu, nad B rdom
Gradišče, iz Gradišča, v Gradišču, nad Gradiščem
Brda, iz B rd, v B rdih, pod Brdi (pri Gorici)
Če hočemo imena prav  razvrščati po sklanjatvah, je treba upo

števati več stvari.
1. Ime je edninsko ali množinsko; to iz končnice pogosto ni 

razvidno, posebno ne p ri -e; tako so:
a) ž mn.: Brežice v ~ah, Domžale v ~ah, Lašče v ~ah, Ruše 

v ~ah, Dražgoše v ~ah, Borovlje iz Borovelj v ~ah, Cerklje iz 
Cerkelj ali iz Cerkljan  (krajevno) v Cerkljah, Gorje iz Gorij ali 
iz Gorjan v Gorjah; Sele na ~ah;

b) s edn.: Središče iz ~ a  v ~ u , Šmarje (Sap) iz ~ a  v ~ u , 
Mozirje iz ~ a  v ~ u ;  v nekaterih prim erih se napačno uporablja 
množina, čeprav se v k ra ju  samem govori ednina, npr. Grosuplje 
iz ~ega v ~ em  (°iz Grosupelj v ~ah) Ž elimlje iz ~ega v ~ em , 
Dovje z ~ega na ~ em , Kozje iz ~ega v ~em .

2. Ime se sklanja pridevniško ali samostalniško; nekatera imena 
so nekdanji pridevniki in se tako tud i sklanjajo: Hudo s ~ega na 
~em ; Globoko iz ~ega v ~ em , Razdrto z ~ega na ~ em , Jezersko 
z ~ega na ~ em , Trnovo iz ~ega v ~ em , Grahovo iz ~ega v ~em ,
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Trebelno s ~ega na ~em ; Šmartno iz ~ega v ~em ; največ omaho
vanja je pri imenih na -je; nekatere končnice so pridevniške: 
Trebnje iz ~ega v ~ em , druge so izraz skupnih imen (kolektiv): 
Trnje iz ~ a  v ~ u , Preserje iz ~ a  v ~u;  tre tje  so množinske: Do- 
brunje v ~ah, Trbovlje iz ~ ve lj v ~ah. Ponekod raba omahuje 
med pridevniško in  samostalniško obliko celo pri istem imenu, npr. 
na Teznu  ali na Teznem , z Vršna, na Vršnem  ipd.

3. Pogostna množinska imena na -ci na vzhodnem ozemlju in 
v Beli krajin i imajo doma rod. mn. na -ec: Beltinci iz Beltinec, 
Bratonci iz ~ec, Ivanjkovci iz ~ec, Bojanci iz ~ ec  v ~ ih; Radenci 
iz Radinec. To posebnost smemo pisati tudi v knjižnem jeziku, če 
jo dobro poznamo; splošno pa taka imena sklanjamo kakor druge 
samostalnike m mn.: Beltinci iz ~ ev , iz Bratoncev, iz Ivanjkovcev, 
iz Bojancev, iz Radencev.

4. Imena s pridevniškim  prilastkom  sklanjamo v vseh delih: 
Novo mesto, iz Novega mesta; Kamniška Bistrica, v Kam niški B i
strici; Višnja gora, za Višnjo goro. Če sta besedi strnjeni v enoten 
izraz, se sklanja seveda le celota: Globodol iz ~ a  v ~ u , Suhadole 
v ~ah, Goropeke v ~ah.

Pomni. Če je pridevniški prilastek okamenel, se ne sklanja: Ruperč  
vrh, na Ruperč vrh u . Ponekod raba omahuje: Slovenj Gradec, iz Slo- 
venjega Gradca in iz S lovenj Gradca.

5. Ponekod se v k raju  predlog loči od imena in uporablja kot 
pravi predlog: grem pred Dvor, sem bil pred Dvorom, grem izpred 
Dvora; v knjižnem jeziku se ime glasi Preddvor in se je predlog 
strnil z imenom kot njegov sestavni del; zato ga tako uporabljamo 
tudi v vseh drugih sklonih: grem v Preddvor, je v Preddvoru, gre 
iz Preddvora; tako: Podpeč v Podpeči iz Podpeči, Podlipa v Podlipi 
iz Podlipe.

6. Predlogi na vprašanja kam? kje? od kod? so si med seboj 
v stalnem razm erju: v — v — iz, na — na — z/s, k  — pri — od. 
Dosti določno lahko opredelimo rabo le za zadnjo trojico; ta  se upo
rablja, kadar v krajevnem  imenu živo čutimo osebno ime, npr. 
grem k Lenartu  — sem bil pri Lenartu  — grem od Lenarta; k Caj
narjem  — pri Cajnarjih — od Cajnarjev; tako redno pri imenih 
s prilastkom  sveti (Sv.), ne pa pri Šent-: k Sv. Ivanu (pri Trstu) 
— pri Sv. Ivanu  — od Sv. Ivana; vendar: v Štivan  — v Štivanu  — 
iz Štivana; k Sv. Jakobu (ob Savi) — pri Sv. Jakobu  — od Sv. 
Jakoba ; vendar: v Šentjakob (v Rožu) — v Šenatjakobu  — iz Šen t
jakoba. Veliko manj je določena uporaba predlogov v /iz in na/z(s);
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tu  nimamo trdnih  opor: v Kranj v Kranju iz Kranja, v Gorico 
v ~ i  iz ~ e , v Planino v ~ i  iz ~ e , v Konjice v ~ah; na Bled na ~ u  
z ~a, na Jesenice na ~ah, na Vrhniko na ~ i  z ~e. Še pri enakem 
imenu v različnih kra jih  ne uporabljajo istega predloga: na Češ
njico na ~ i  s ~ e , drugod  v Češnjico v ~ i  iz ~e.

Pomni. Rabo predlogov bo natančneje določil krajevni leksikon.

Imena pokrajin

Imena pokrajin, dežel in držav so 1. pravi samostalniki ali pa
2. samostalniško rabljeni pridevniki.

1. Samostalniki so večinoma ženskega in srednjega spola: Istra 
v ~ i  iz ~e; zelo pogostna je pripona -ija: Slovenija v iz ~e, 
Jugoslavija v ~ t  iz ~e; za srednji spol je zelo pogostna kolektivna 
pripona -je: Prekm urje v ~ u  iz ~a, Zasavje v ~ u  iz ~a. V takih 
prim erih uporabljamo na vprašanja kam ? kje? od kod? večidel 
predloga v/iz. To velja tudi za podobna imena tu jih  dežel, pokrajin 
ipd. P ri otokih pa dosledno uporabljamo predloge na/z(s): na Kor
čuli s ~e, na K rku  s ~a, tako tudi pri nekaterih  pokrajinah: na 
Krasu s ~a, na Barju z ~  a.

2. Pridevniška im ena nahajam o v dveh oblikah:
a) v ženskem spolu (po naslonitvi na samostalnik dežela) s pri

pono -ska/-ška: Koroška v ~ i  iz ~e, Primorska v iz ~ e , Š ta
jerska v iz ~e; pri teh oblikah imen zmeraj uporabljamo pred
loga v/iz;

b) predvsem v sklonih s predlogi v srednjem  spolu s pripono 
-sko/-ško (včasih -čko): na Kranjskem  s ~ega, na Notranjskem  
z ~ega, na Goriškem z ~ega, na Koroškem s ~ega, na Goričkem  
(v Prekm urju) z ~ega; pri teh  oblikah imen zmeraj uporabljamo 
predloga na/z(s).

3. Pogosto uporabljam o sestavljena imena: Savinjska dolina, 
v Poljanski dolini, iz Selške doline; v Panonski nižini, na Krško 
polje, s Sorškega polja. Ta imena so s krajevnim i pridevniki dolo
čeni splošni zemljepisni pojmi in nim ajo na sebi nič posebnega 
v oblikovanju in vezanju; s predlogi se vežejo kakor sicer občni 
pojmi.

Imena gora in pogorij

1. Vrhovi so navadno edninska imena moškega in ženskega 
spola: Triglav, Jalovec, K rn, Grintovec, Stol, Špik, Krim , Kum, 
Nanos, Snežnik; Golica, Kepa, Planjava, Ojstrica, Kočna, Črna prst,
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Velika planina, Kofce mn. Na vprašanje kje? kam? od kod? upo
rabljam o redno predloge na/z(s): na Triglavu  — s Triglava, na 
M atajurju  — z Matajurja, na Brani — z Brane, na Šmarni gori — 
s Šmarne gore.

2. Pogorja in gorske enote im ajo edninska in množinska imena: 
Pohorje s Pohorja na Pohorju ; množinska so npr.: Alpe v Alpah 
iz Alp, Karavanke v Karavankah iz Karavank, Haloze v Halozah 
iz Haloz, Gorjanci na Gorjancih z Gorjancev, vendar tudi v Gor
jancih iz Gorjancev. Posamezne pokrajine v pogorjih, visoke planote 
ipd. veljajo splošno za »hribe«, zato: Pokljuka na Pokljuki s Po
kljuke, Jelovica na Jelovici z Jelovice, čeprav domačini pravijo le 
v Jelovici iz Jelovice, Voje na Vojah z Voj. Sestavljena imena so 
povečini občna im ena s krajevnim  pridevnikom  in se tako tudi 
vežejo: na Banjški planoti.

3. Prelazi in prevali veljajo za vrhove, zato: Ljubelj na L ju 
belju z Ljubelja, Koren  na Korenu s Korena, na K am niškem  sedlu. 
Vendar: Vrata v Vratih iz Vrat, V  Jermanovih vratih. Gorske do
line se vežejo s predlogom v /iz : Trenta v Trenti iz Trente, Krma 
v K rm i iz Krme, Vintgar v V intgarju iz Vintgarja.

Imena voda

1. Imena večjih domačih rek in pritokov so domala vsa žen
skega spola: Sava, Savica, Savinja, Drava, Mura, Soča, Krka, Sora, 
Kokra, Bača, Črna, Meža, Pesnica, Ščavnica, Mirna, Kolpa, Lahinja, 
Bistrica, Bela, Sotla, Bregana, Božna. Moškega spola so poleg bolj 
znanega Raka samo imena m anjših voda.

2. Im ena za jezera in  m orja so navadno sestavljena iz občnega 
imena in krajevnega določila (pridevnika): Blejsko jezero, Bohinjsko  
jezero, Triglavska jezera, Vrbsko jezero, Osojsko jezero; Jadransko 
morje — Jadran, Sredozemsko morje, Črno morje.

3. Lego naselij ob rekah zaznamujemo največ s predlogom 
ob/na: Zagorje ob Savi, Cerklje ob Krki, Šmartno ob Savi, Šmartno  
ob Paki, Šmartno ob Dreti, Rečica na Paki, Kostanjevica na Krki, 
Most na Soči.

Pridevniki iz krajevnih imen

Velikanska večina krajevnih imen dela svojilni pridevnik s p ri
pono -ski -ska -sko; ta  se ob srečanju z nekaterim i glasovi na koncu 
osnove spreminja. P ri tem  delujeta dve težnji: ena bi rada glasovno 
spajanje dosledno uveljavila, druga bi rada ohranila razvidnost
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prvotne osnove; zato pri enakem imenu tu  zmaga prva, tam  druga. 
Tako si moremo razlagati različne oblike od enakih imen po raz
ličnih krajih.

Pripona -ski se s končnimi glasovi osnove veže takole:
1. Nespremenjena ostane:
a) v zvezi z zvočniki r, l/lj, m, n/nj, v, j: Šenčur — šenčurski, 

Mura — murski; Horjul — horjulski, L jubelj — ljubeljski, Polje
— poljski; Fram  — framski, Piran — piranski, Kranj — kranjski, 
Savinja  — savinjski; Sava — savski, Triglav — triglavski, Kal — 
kalski; P tuj — p tu jsk i; če pride zvočnik med dva soglasnika, oživi 
samoglasni element a pred njim; tega pišemo z e, razen pred r: 
Sotla — sotelski, Uršlja gora — uršeljski, Dravlje — draveljski; 
Videm  Vidma  — videm ski, Šmartno  — šmartenski, Prečna — pre
čen ski; Slivno  — slivenski, Zabrekve  — zabrekevski; vendar: Koper
— koprski, Grm  — grmski, K rn  — krnski;

b) v zvezi z ustničniki b p f: Hrib — hribski, Podlipa — pod- 
lipski, Marof — marofski.

2. Z drugim i soglasniki se spaja v -ški (narečno na vzhodu -čki):
a) č, ž, š: Vič — viški, Soča — soški, Adlešiči — adlešiški, Rače

— raški; Čatež — čateški, Lož — loški; Dražgoše — dražgoški, 
Letuš — letuški; Ormož — ormoški; M iklavž — m iklavški;

b) k, g, h: Izlake — izlaški, Prosek — proseški, Trstenik  — 
trsteniški, Loka — loški; Breg — breški, Draga — draški, Log — 
loški, Zapoge — zapoški; Črni vrh  — čm ovrški, Suha — suški, Sv. 
Urh — Šenturška gora;

c) c, z, s: Brežice — brežiški, Gorica — goriški, Selca — selški, 
Celovec — celovški; Koseze — koseški, Zaplaz — zaplaški; Kras
— kraški, Nanos — nanoški; Am brus — ambruski;

č) t: Blato — blaški, Čret — čreški, Pšata — pšaški, Razdrto
— razdrški, Novo mesto — novomeški, Sobota — soboški, Šmarjeta
— šmarješki.

3. d +  -ski se ni razvil enotno; včasih se je razvil v -jsk i, 
včasih pa v -ški: Grad — grajski, vendar tudi: Grad — graški 
(Bled), Bežigrad — Bežigrajski, Brod — Brojski, Bled — blejski, 
Hudo — hujski in huški, Zavod — zavojski (Muljava), Medvode — 
medvoški, Pogled — pogleški; Brdo — brški; Kobarid — kobariški, 
Gozd — goški.

Pomni 1. Narečne oblike adlešički, ločki, rački, sobočki se  glase 
v splošni knjižni rabi adlešiški, loški, raški, soboški, vendar Goričko 
(v P rekm urju)
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2. Odkar se je od kraja tega stoletja začela uveljavljati pisava takih 
pridevnikov na - tsk i  in -dski, npr. bratski, hrvatski, gradski, brodski, 
srečujemo tudi (zlasti po uradih) pisavo: lenartski, blatski, pšatski ipd.; 
to je v nekaterih primerih povsem nemogoče, npr. razdrtski. Zato smemo 
take oblike imeti samo- za pomoč v sili, če se o resničnem pridevniku ne 
moremo poučiti.

4. Težnjo po zakonitem glasoslovnem sprem injanju pa ovira 
druga, ki bi rada ohranila v osnovi prvotne glasove, zlasti pri 
k ratk ih  imenih, saj sicer nekateri pridevniki skoraj niso uporabni, 
ker služijo več osnovam, npr. loški k imenom: Loka, Log, Lož, Loče 
ipd. Za razvidnost osnov si jezik pomaga z vtikanjem  novih pri
pon, zlasti -ov- in -ən- med osnovo in pripono -ski; zato imamo 
poleg koški iz K ot tudi kotenski, poleg podloški iz Podlog tudi 
podlogovski; tako še blatenski, vrhovski ipd. Včasih si jezik pomaga 
tudi tako, da pridevnik na -ski izvaja iz prebivalskega imena ali 
iz njegove osnove: Ig — Ižanci — ižanski, Rovte — Rovtar — rov
tarski, Podlog — Podlogar — podlogarski.

5. Pred -ski im ena pogosto odpahujejo nekatere pripone:
a) -ec!-d, kadar zaznamuje prebivalce (osebo); npr. imena na 

-ci: beltinski, bojanski, radenski ipd.; tako tudi pri m ajhnih naseljih, 
ki so dobila ime po posamezni osebi: Trnovec — trnovski; k jer 
osebne zveze  ne čutijo, trnovški; tako tudi tam, k jer -əc ni pomenil 
osebe: Celovec — celovški, Bovec — bovški, Homec — homški, Go
lovec — golovški;

b) -ija pri imenih dežel: Slovenija  — slovenski, Makedonija 
— makedonski, Grčija — grški, Španija — španski, Nemčija  — 
nemški;

c) -je kot pripona zbirnih imen redno odpada; Brezje im a po 
različnih krajih  pridevnike breški, brezovski, brezenski, brezarski, 
brezjanski, samo brezijski nikjer; Javorje — javorski, Hrastje — 
hraški, hrastovski, hrastenski; Kočevje — kočevski, Dutovlje — 
dutovski;

č) -ek  pogosto odpada: Olševek — olševski, Orehek — oreški 
ali orehovski, Rakek  — rakovski;

d) imena, ki so že sama narejena s pripono -ski, imajo pridev
nik na -ski, včasih pa tudi na -ški: Gabrsko — gabrski ali gabrški, 
Jezersko — jezerski, Pragersko — pragerski, Vransko  — vranski;

e) nekatere oblike so nastale po odpahnitvi pripon, kakor:
-nik: Sm lednik  — smlejski ali sm leski, Rakovnik  — rakovski,

za knjižni jezik seveda tudi smledniški in rakovniški;
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-ina: Stična  — stiski, Skaručina  — skaruški, Ajdovščina  — 
ajdovski.

6. Sestavljena timena delajo pridevnike na dva načina:
a) da strnejo oba dela v eno besedo s pripono -ski: Mala Loka 

— malološki, Mokro polje — mokropoljski, Stara vas — starovaški;
b) da pritikajo  -ski samo enemu izmed sestavnih delov: Grajska 

vas — grajski, Potoška graba — potoški, Črni vrh  — črnovski.
Za knjižni jezik jih  delamo redno po prvem  načinu, toliko bolj, 

ker se pri ljudskem  oblikovanju pogosto osnova hudo spremeni.

O s e b n a  i m e n a

Z osebnimi imeni poznamenujemo ljudi: vsakega posebej v dru
žini z rojstnim  imenom, da se loči od drugih; s priimkom, da se 
vključi v rodovino, ki nosi skupno družinsko ime; z im eni za pre
bivalce kraja, pokrajine, dležele, naroda, države pa je  vključen 
v narodno in državno skupnost. Tako je bil pri Ribiču v Vrbi 
France iz družine z imenom Prešeren, po domu Vrbnjan, po pokra
jini Gorenjec, po narodnosti Slovenec.

Rojstna imena in priimki

1. Rojstna imena izhajajo največ iz tu jih  svetniških imen. 
Uradno so tud i v domači obliki ostajala blizu tu ji osnovti, zasebno 
pa so dobivala vse mogoče ljubkovalne oblike: krajšali so jih, m anj
šali in lepšali po okusu časa, k ra ja  in domišljije. Zato im ajo ista 
imena vrsto različnih oblik, ki venomer nastajajo in odmirajo 
s spreminjajočim se okusom. Tako je uradni Frančišek dal: Franc, 
Fronc, France, Francelj, Franci, Franček, Aci, Ačko, Fran, Frane, 
Franjo, Franta, Ferenc, Frenk; Franca, Franja, Fani, Fanči ipd.; 
Marija: Mara, Marica, Marička, Marja, Maruša, Mina, Minka, Mimi, 
Mimica, Mica, Mici, Micka, Mojca, Mari, Mirijam, Meri s celo vrsto 
izvedenk.

V novejšem času se močno uveljavljajo slovanska in fanta
zijska imena ali prevodi: Stojan, Grozdana, Jagoda, Travica, Srečko, 
Zmaga, Cvetka.

2. Priim ki so manj osebni kakor rojstna imena, pa mnogo po
membnejši za ugotavljanje istovetnosti; zato jih ne smemo prena- 
re ja ti po osebni volji in okusu, marveč m orajo ohraniti kar se da 
stalno obliko iz rodu v rod lin p ri selitvah iz kraja v kraj. Uradna 
oblika priim ka je zapisana v matični knjigi. Te so po naših krajih
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uradno uvedli šele pred dobrimi 200 leti, prej so jih zasebno vodili 
cerkveni uradi. Zaradi jezikovne neurejenosti, neizšolanosti zapiso
valcev in pogostnih tu jih  vplivov so imena in priim ki po različnih 
krajih  in v različnih časih na slovenskem ozemlju zapisani dokaj 
nedosledno in pomanjkljivo.

V pravopisnem in pravorečnem pogledu moramo priim ke spre
jeti take, kakor so nam  sporočeni iz prejšnjih časov; v njih odseva 
pravopis različnih dob in ljudi: Tkalec, Tkavec, Tekavec, Kavec, 
K avc, Kalec ipd.; Hervat, Hrovat, Horvat, Hrvat, Crobath; Prem rl, 
Prem erl, Premru, Premrov; Kastelic, Kastelec, Kastelc, Kostevc ipd.

Priim ki so samostalniki moškega spola ne glede na pomen in 
spol, ki ga ima m orda ravno tako občno ime: Ovca, Sonce, Trdina. 
Danes v im enovalniku uporabljam o iste oblike priimkov za moške 
in ženske, pregibljemo in vežemo jih pa drugače. Zato moramo 
obravnavati vsake zase. O spolu priim kov torej ne odločata njih 
oblika in pomen, marveč nosilec, ali je moški ali ženska. To pa 
vpliva na sklanjatev nekaterih priimkov.

3. Za določanje oseb uporabljamo ime in priimek; ime pišemo 
redno pred priimkom: Janez Kovač, Marija Lončar, samo v abeced
nih seznamih pride priim ek na prvo mesto.

P ri moških imenih sklanjam o oba dela: potrdilo za Janeza 
Kovača (°za Janeza Kovač, °za Kovač Janeza). Če iz drugih sklonov 
ni razvidna oblika v imenovalniku, jo v uradnih spisih pristavljam o 
v oklepaju: v zadevi Martina K avca (Kavec).

Pomni. Oblike kakor D ebevka , Ovnovka, M ahnečka, Poznela, Sm re- 
karica  uradno niso več v rabi.

Imena za moške. — 1. Imena in priim ki na soglasnik se vsi 
sklanjajo kot samostalniki moškega spola; tako tud i tedaj, če se 
ime kot občno ime sklanja po ženski sklanjatvi na soglasnik: Noč 
Noča Noču Noča pri Noču z Nočem, Miš Miša, Misel Misla ipd.; 
priimki, ki kot občna im ena delajo rod. na -u in mn. na -ovi, ne 
dobivajo nikoli teh končnic: Grad Grada, vsi Gradi so se zbrali, 
Duh -a -i, Klas -a -i ipd.

2. Imena in priim ke za moške, ki se končujejo na -a, skanjamo 
bodisi po moški ali po ženski sklanjatvi, kakor je prišlo v rabo: 
Miha -a ali -e; tako: Jaka, Matija, Luka, Legiša, Golja, Godina, 
Rustja, Bratina, Ovca, Muha, Suša ipd.

3. Im ena na -e:
a) če je končni -e kratko poudarjen, sklanjamo zmeraj s po

daljšamo osnovo -et-: France Franceta Francetov, Čude Čudeta 
Čudetov, Cigale Cigaleta Cigaletov;
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b) če se ime končuje na nepoudarjeni -e, navadno podaljšuje 
osnovo z -et-: Jože Jožeta Jožetov, Mile Mileta, Tone Toneta, Vide 
V ideta, Kandare Kandareta Kandaretov .

Pomni 1. Oblike T oneja, T onejev, Ožbeja, Ožbejev  ipd. so iz imeno
valnika T onej, Ožbej s pripono -ej.

2. Po sklanjatvi za imena iz tujih jezikov so oblike Jonke Jonkeja  
Jo n kejev , Kette K ette ja  K e tte jev .

3. Priimke, kakor Sonce, Zdravje, Sem e, še čutimo kot občna imena, 
zatorej: Sonca Sončev, Z dravja  Zdravjev, Sem ena Sem enov.

4. Večzložna imena na -o se pregibljejo kakor samostalniki 
moškega spola brez obrazila: Marko Marka Markov, Murko Murka  
M urkov, Metelko M etelka Metelkov.

Pomni. Sklanjatev M arko M arkota  je omejena na pogovorno rabo.

5. Moška imena na -i in -u  se pregibljejo z veznim -j-: Edi 
Edija Edijev, Tonkli Tonklija Tonklijev; Premru Premruja  
Prem rujev.

6. Imena s polglasnikom v priponi se pregibljejo kakor občna 
imena: Lukec Lukca Lukčev, Slom šek Slomška Slomškov, Japelj 
Japlja Japljev. V težko izgovorljivi soglasniški skupini polglasnik 
ostane: Pavlek Pavleka Pavlekov, Jazbec Jazbeca, Grmek Grmeka.

Pomni 1. Franček , Frančeka Frančekov so narečne oblike, sicer 
pišemo in govorimo: Frančka Frančkov.

2. Imena, kakor so Jakac Jakca Jakčev, obravnava jezik, kakor da 
imajo v priponi polglasnik.

3. Imena, kakor so Hafner, Kozler, Hicinger, nimajo polglasnika, 
marveč čisti e in se pregibljejo H afnerja, Kozlerja, Hicingerja.

4. Pri nekaterih rojstnih imenih na -elj se je udomačila in je dovo
ljena tudi daljša oblika na -eljna: Franceljna , Venceljna.

7. P ri nekaterih priim kih na -ic -ik  z ijem pisani polglasnik 
v sklanji obdržimo, v drugih pa izpuščamo: Dimic Dimica, Modic -a, 
Vidic -a, Krivic -a, Skubic -a, Levstik -a, Bucik -a, vendar Čandik 
Čandka, Ipavic -vca, Lajovic -vca, Sajovic -vca, Leskovic -vca, 
Kastelic -lca, Primic -mca Primčev.

Pridevniki v vlogi priim kov se sklanjajo kakor samostalniki: 
Vesel Vesela, Meden -a, Truden -dna; tako tudi priim ki (po ruskem 
zgledu) na -ov: Doksov -a, Vojanov -a, A ndrejev -a, Aleksandrov -a.

Če pa ne gre za priimek, marveč samo za svojilni pridevnik na 
-ov ali -ev kot pridevek k rojstnem u imenu, sklanjam o pridevniško: 
Andrejčkov Jože Andrejčkovega Jožeta; tako še Prežihovega 
Voranca, Matajevega Matija, Klusovega Jožeta.
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Priim ki na -ski, -ški, -čki se sklanjajo pridevniško: Koseski 
Koseskega, Griški Griškega, Rački Račkega. Svojilnega pridevnika 
nimajo, torej: povesti Podlimbarskega, pridige Svetokriškega.

Imena za ženske. — 1. Rojstna imena in priim ki na -a se skla
njajo kakor občna imena: Ivana Kobilica Ivane Kobilice, Marije 
Š tupice, Reze Ovce, Marije Andrejke.

2. Če se priim ek ob rojstnem  im enu končuje drugače kakor na 
-a, tedaj v odvisnih sklonih ostane nespremenjen in sklanjamo le 
ime: Julija Primic, Julije Primic, obisk pri Ilki Vašte, berem Zofko  
Kveder, Pavlino Pajk ali pa: Julije Primčeve, Ilki Vaštetovi, Zofko 
Kvedrovo, Pavlino Pajkovo.

3. Priim ek brez imena po navadi že v im enovalniku zaradi 
jasnosti podaljšujemo z obrazilom -oval-eva: Danilova, Bulovčeva, 
Trdinova ; v odvisnih sklonih pa to obliko moramo uporabljati: 
zapuščina Bulovčeve, smrt Černejeve.

Pridevniki iz imen

Svojilni pridevniki iz rojstnih imen in priimkov se delajo za 
moške izključno s pripono -ov/-ev: Petrov -a -o, B lažev , Pregljev, 
Premrlov, Detelov, Zverov, Lukov, Ovčev, Nočev.

Ženska rojstna im ena na -a im ajo redno pridevniško pripono  
-in: Ivankin, N ežin ; pri priim kih  m orem o delati neposredno pri
devn ik  na -in le  od takih, ki se  končujejo  na -a: Kobilčin, Trdinin, 
pri drugih  uporabljam o rodilnik: pesmi Jerajeve, sm rt Novyjeve, 
spisi Kvedrove.

K adar uporabljam o ime in priimek, ne delamo svojilnega p ri
devnika, marveč postavljamo oboje v rodilnik: dela Ivana Tavčarja, 
pesmi Otona Župančiča, spomenik Ivana Cankarja (°Ivan Cankar
jev), ulica Janeza Trdine ali Trdinova ulica (°Janez Trdinova).

Pomni. O blike pogovornega jezika, kakor m ojster Plečnikova šola, 
v knjižnem  jeziku niso dovoljene.

Imena za prebivalce

Imena za prebivalce delamo iz imen naselij, pokrajin, dežel, 
držav in narodov. Najpogostnejše so tele pripone:

1. -əc-, -ka, -ica: Slovenec, Slovenka, Slovenci, Slovenke, 
Štajerec, Bohinjka, Vipavci, Blejke, Korošica, Kranjice;
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2. -an, -anka, -ani, -anke: Celjan, Celjanka, Celjani, Celjanke, 
Goričan, Kamničanka, Novomeščani, Ločanke, Mengšan, Dvorjan;

3. -ar, -arica (-arka), -arji, -arice (-arke): Kočevar, Kočevarica, 
Kočevarji, Kočevarke, Kropar, Beltinčarji;

4. sestavljene pripone: Gradiščanec (Gradišče), Hribovec (Hrib), 
Ježenci (Ježica), Ljubljančanke.

TUJA LASTNA IMENA 

P i s a v a

Vsak jezik ima v izreki in pisavi posebnosti, ki delajo drugim 
večje ali m anjše težave. P ri navajanju tu jih  tekstov, zlasti še imen, 
se zato ravnam o po tehle načelih:

1. Strogo znanstveni zapis največkrat upošteva izvirne pisave 
(cirilica, latinica, grške, arabske črke), pri prepisu pa z vso gra
fično natančnostjo prenaša črke z vsemi diakritičnim i znamenji.

2. V poljubni rabi:
a) pišemo lahko samo osnovne črke brez diakritičnih znamenj: 

Palacky  ali Palacky;
b) zapis približujemo tujem u izgovoru: Dabrowska ali Dom- 

browska.
3. P ri prepisu imen upoštevamo tujo rabo v pisavi velikih in 

malih začetnic.
Latinica

Latinica ima pri posameznih narodih razne posebnosti; če le 
moremo, jih pri prepisu obdržimo, če ne, se jim  poskušamo vsaj 
približati.

1. Raba je uzakonila, da latinico pri prepisu latinskih imen 
fonetično prilagajamo, čeprav imamo vse njene črke.

a) Črke ch, ph, q, th, x, y  transkrib iram o v h, f, kv, t, ks, i: 
Chiruchus = Hiruhus, Phormio =  Formio, Quirinus =  Kvirinus, 
Thorius = Torius, Sextilius = Sekstilius, Lycurgus = Likurgus.

b) Črko c pišemo in  izgovarjamo kot k, pred e in i (ce, ci) pa 
kot c: Capua = Kapua, Curculio =  Kurkulio, Cythera — Kitera; 
vendar Ceres, Cicero.

c) Diftonga ae in oe nadomestuje slovenski c: L oeelius = Lelius , 
Phoebus = Febus; diftonga au in eu ostaneta nesprem enjena pri 
imenih, ki imajo v nom inativu izvirno obrazilo, v poslovenjenih
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oblikah pa ju  zamenjuje av in ev: Plautus, Teukrus, vendar Aure- 
lius in A vrelij, Eutropius in Evtropij.

č) Podvojene soglasnike pišemo z enojnimi: Dolabella = Dola- 
bela, Commodus = Komodus, Mamurra = Mamura, Crassus = 
Krasus.

2. Hrvaški ć in đ ohranjamo: Boranić, Đakovo (tudi Djakovo).
3. P ri češčini in slovaščini ohranjam o diakritična znamenja, ker 

na vokalih označujejo dolžine (a e i); resica ob t’ d’ pomeni meh
čanje; lahko jo izpisujemo tudi z j: Kat’ a ali Katja. Pišemo tudi 
e, n , r in u : Marianske L azne, Nemcova, Plzen , Jiri, Dvorak, Kro- 
m eriž, Mustek, D vur. Šele če ne gre drugače, opuščamo diakritična 
znamenja in pišemo: Marianske Lažne, Nemcova, Plzen(j), Jirži, 
Dvoržak, Kromeriž, M ustek, Dvur. Za b p d t m  v f  včasih e razve
zujemo v je: Budejovice ali Budjejovice . (Poudarek je  zmeraj na 
prvem zlogu.)

4. Če poljskih imen ne moremo pisati v izvirni obliki: Dabrow- 
ska, Debicki, Osw iecim, Lodž, Z eromski, Zamosć, Wroclaw, Poznan, 
Gdansk, se približujem o izgovoru in pišemo: Dombrow ska, Dem- 
bicki, Osw iencim, Lodz ali Lodž, Ž eromski, Zamošč, Wroclaw, 
Poznanj, Gdansk. (Diakritična znamenja nad vokali govorijo o kva
liteti vokala; poudarjen je zmeraj predzadnji zlog.)

5. P ri lužiški srbščini, zlasti dolnji, imajo številni soglasniki 
znamenja mehčanja: pri prepisu lahko znamenja izpuščamo (razen 
pri končnem n, tega po navadi izpisujemo z nj): Slomen ali Slomenj.

6. Italijanski, nizozemski in angleški črkopis ves ohranjamo 
v izvirniku; nemški ß v sili lahko pišemo tudi z dvema s: Gauß 
ali Gauss.

7. Francoska diakritična znamenja ohranjam o, ker bistveno 
vplivajo na izreko: e tienne, Heloïse, Barreme, R iviere. Če nimamo 
c, ga nadomeščamo s c: Academie francaise ali Academie francaise.

8. Če nimamo španskega n : Espana, Ibanez, Z uniga, n uble, ga 
bodisi izpisujemo z nj ali pa opuščamo mehčanje: Espanja, Ibanjez 
ali Ibanez, Zunjiga ali Z uniga, Njuble.

9. P ri portugalskih in brazilskih c, a in õ bodisi izpuščamo 
diakritična znamenja: Eca de Queiroz, Braganca, S ao Paulo, Ma- 
ranhao ali Eca de Queiroz, Braganca, Sao Paulo, Maranhao, ali pa 
se približujemo izgovoru: Camões [kamoinš] ali Camoens, Guima- 
raes [gimarainš] ali Guimaraens.

10. Vsa tri nenavadna znamenja v romunskem alfabetu (a , s in 
t) pri prepisu približujem o izgovoru: Bacau ali Bacau, Brasov ali 
Brašov, Ploesti ali Ploešti, Bistrita ali Bistrica, Galat i ali Galaci.
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11. Albanski c se izgovarja kot č in tako ga lahko tudi pišemo: 
c aci ali Čači. Tudi sh, x, xh  in zh  po navadi približujemo izgovoru 
in namesto Shkodra, Xoxa, Hoxha in Rrogozhina pišemo Š kodra , 
Dzodza, Hodža in Rogožina.

12. Turški c pišemo kar s č, kakor se izgovarja: c orum = Čo- 
rum, c anakkale = Čanakkale; namesto s pišemo (po izgovoru) š: 
Alasehir = Alašehir. Polkrožec nad g  izpuščamo, ravno tako tudi 
strešice na â, i in u .

13. Madžarščina ima dolga o in u in kra tka o in u . Če znamenj 
za dolžino nimamo, pišemo kračino.

14. Švedski a (a ngstrom, Sm aland) se izgovarja kot o, vendar 
se je ne glede na izgovor udomačila pisava brez krožca: A ngstrom , 
Smaland.

15. Norveško in dansko ligaturo ae pišemo z ae (Skaerbaek, 
Faeri), prečrtani o pa po izgovoru z o: K oben havn  ali K obenhavn; 
a izgovarjamo kot o, pišemo ga pa z aa, kakor so ga prej tudi sami 
pisali: K ierkegard ali Kierkegaard .

Cirilica

Ker s cirilico pišejo fonetično, moramo pri prepisu imen upo
števati izvirni zapis, od koder so imena vzeta.

1. P ri srbski cirilici prepisujem o h, h in U s ć, đ ali dj in dž: 
Tionnh Ćopić, ToaKOBHua Đakovica ali Djakovica, CaHyaK Sandžak.

2. M akedonski k’ p išem o bodisi k ’ ali ć : ICoceB K ’osev ali 
Ć osev; r’ pa g’ ali đ a li dj: P ’opče ali G’orče a li Đ orče ali Djorče; 
n am esto s p išem o dz: SHBrapOB Dzivgarov.

3. Bolgarski trd i polglasnik ъ  pišemo z a: PbJTboHHa Galabina, 
Jъ o HHK Dabnik , KiiHMeB Kančev. Zvezo ъ p in pъ  med soglasniki 
pišemo samo z r: TtjPHOBO Trnovo , KpTjCTeB K rstev ; podobno 
tudi zvezo ъ : B m k o  Vlko, B m ckob  B lskov ; -ъ p na koncu besede 
pišemo -er: JHMHrbp Dim iter, HciOjp Isker . V neslovanskem 
končniku -ъ K pišemo ъ z e :  Ka3aH;rъK Kazanlek. Mehki polglas
nik ь pred samoglasnikom nadomeščamo z j: TaHьO Ganjo, Koflьo 
Koljo, KьOpapHfta Kjorarija . Pism enko W prepisujem o po izgovoru 
s št: TpaflHme Gradište, P em epa Peštera .

4. Za rusko cirilico veljajo tale pravila:
a) N ekatere cirilske črke pišemo v latinici s po dvema črkam a: 

lULepoaKOB Ščerbakov, TiOTqeB T ju tčev , OeflH Fedja.
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b) Ločimo r  v ruskih  besedah od r, ki z njim  Rusi nadom e
ščajo tu ji h, zato pišemo T o p b K H H  Gorki, 0 i e r  Oleg, OHerHH
Onjegin, pa TepueH Hercen, To(J)MaH H ofm an , (redko tudi Gercen, 
Gofman).

c) M ehki e v začetku besede, za sam oglasniki in za jerom  pišemo 
z je: EpMHJiOB Jermilov, EBpeHHOB Jevrejinov ,  JoCTOeBCKHH
Dostojevski, AH,apeeBHq Andrejevič, 3anopoK be Zaporožje. Ravno 
tako tudi za nekaterim i soglasniki, zlasti v zvezi z -ev-: HrHaTeBH4 
Ignatjevič, A(J)aHaceB Afanasjev, TypreHeB Turgenjev . Ustalila se 
je tudi pisava CoBera Sovje ti, OHerHH Onjegin. Sicer pa pišemo 
samo -e-: JleHHH Lenin , jepKaBHH Deržavin, C epreii Sergej,
neTpoBHq Petrovič.

č) P re g la še n i, p o u d a r je n i  r u s k i  e za č, ž in  š p išem o  z o: MepHH 
Čorni, X pym eB  Hruščov, n y ra n e B  Pugačov, KyTaiueB Kutašov, 
OrpH)KeHOB Strižonov, s ic e r  p a  z jo: E jikhho Jolkino , CeMeH Sem jon, 
O e d o p  Fjodor, A jierna Aljoša , B yd eHHbiH Budjonnij, OroHeK 
Ogonjok, TepKHH Tjorkin , o oTeMKHH Potjomkin.

d) D v o jn i H in  s ta re jš i  i s p ik o  p re d  sa m o g la sn ik o m  (z la sti 
v  z a č e tk u  besede) p išem o  z j: HaKOB Jakov , H o c h iJ) Jo s i f, za 
sa m o g la sn ik o m  in  za je ro m  p a  z ji: A-TieKCeH1! Aleksejič, HjibHH 
I ljin , s ic e r  le  z i: Hfi aH Juan , BaCHJiHH V asilij; h s k ra jš a v o  p išem o  
z j  (r azen  v n e k a te r ih  k o n čn ica h , k je r  ga  izp u ščam o : M h h c k h ii 
M inski, TopbKHH Gorki): KopHeHMyK K ornejčuk, JXMHTpHii D m itrij, 
T o jic to h  Tolstoj.

e) T rd i in  m e h k i p o lg la sn ik  ъ  ь po  n a v a d i izp u ščam o , le  
v  z n a n s tv e n ih  za p is ih  ju  n ad o m ešč am o  z o p u šč a je m : T o p ьKHH 
Gorki, K oflьUOB Kolcov, IloAOь CK Podolsk; m e h k i p o lg la sn ik  
z a p isu je m o  z j v  zvezah  z -ev- in  n a  k o n cu  n e k a te r ih  im e n : 
BaCHJiьeB Vasiljev, T p H ro pьeBHa Grigorjevna, T oroJiь Gogolj, 
P ii3aHь Rjazanj in  Rjazan, v e n d a r  K ep ь  K erč , K y6aH ь K uban.

f) J e r i  ы p išem o  sam o  v  z n a n s tv e n e m  za p isu  z y: K pыUiOB 
K rylov, B e3ы MeHCKHH B ezym enski, B ы KOBa Bykova, v p o lju d n e m  
zm e ra j z i: Krilov, Bezim enski, Bikova.

g) T rdi s  uporabljajo  Rusi le v tu jih  imenih, zato ga tra n 
skribiram o s črko ali s črkam i iz vsakokratnega izvirnika, od 
koder je posamezno ime vzeto: 3 mh;i Em il, Py6ə Roubaix.

h) Podvojene samoglasnike in soglasnike v priim kih ohra
njam o: MaaaaeB Čaadajev, AHHeHKOB A nnenkov ; v znanih rojstnih 
in k ra jevnih  im enih pa jih  lahko pišemo tudi enojno. CaBBa Sava  
ali Savva, AHHa Ana  ali Anna , o n H n n  Filip ali Filipp, KnpHJiJi 
Kiril ali Kirill, OAeCCa Odesa.
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i) Ruska imena tujega vira p ri prepisu zvesto prenašam o: 
9peHoy p r Erenburg, KpoHUJTad T Kronštadt, M efleprobA  Mejergold, 
AiixeHBabn, A jhenvald ; p ri nekaterih  im enih je v rabi tudi pisava 
v jeziku, od koder je ime vzeto: 3H3eHiUTeHH Eisenstein. Raba 
je ustalila obliko Hercen za TepueH.

Druge pisave

1. Glede transkripcije  starogrških  imen so se uveljavila tale 
pravila:

a) Črke g, e, v, p, x , t; transkrib iram o z dz ali z, t, ks, i, f , h, 
ps: Zmvwv Dzenon ali Zenon, SaXf]g Tales, S avdog Ksantos, Kvpog 
Kiros, 2 a n fd j Sapfo, ’AqxiXoxo; Arhilohos, ’0 ipiyovoc Opsigonos.

b) Soglasnik 6 (g) se piše in izgovarja kot s, v poslovenjenih 
im enih pa po latinski izreki kot z: A axeoig Lahesis, Aiovvuog 
Dionisos in Dioniz, ’Eps6og Efesos in Efez.

c) Dvojne konzonante pišemo z enojnim i: ' ‘Aiiticov Amon, 
K alXiQ ori Kaliroe, Kvwaaog Knosos; vendar ’Ayyaloc Angaios; po
dobno tudi ’AyxiQa Ankira, ’Ayxi ys Anhises.

č) Diftongi ai, ei, oi, av, ev obdržijo izvirno obliko ai, ei, oi, au, eu 
povsod, k je r se im enovalnik piše z izvirnim  obrazilom: Aaneoaifjwv 
Lakedaimon, J7eiQi 9oog Peiritoos, Iloiag Poias, B a vn uog Bautisos, 
Zvbg Dzeus ali Zeus. Imena, ki imajo poleg izvirne tud i podoma
čeno obliko, sprem injajo v nji ai in oi v e, ei v i, av in ev pa v av 
in ev: Aiokog Aiolos, vendar Eol; Kgoicog Kroisos, vendar Krez; 
IIu ui6rQarog Peisistratos, vendar Pizistrat; AuUg Aulis, vendar 
Avlida; Ei)xXeiot]g Eukleides, vendar Evklid. Diftong ov se piše 
in izgovarja kot u: Movvixia M unihija, Oong Utis.

Ostri pridih pišemo s h, blagega pa opuščamo; n  in e  pišemo
z e, o in w z o: ' 'Hga Hera, ' 'Egwg Eros.

2. Novogrški p  pišemo in izgovarjam o kot v: Bagftaga Varvara ;
za glas b si novogrščina pomaga s soglasniško skupino u p : Mjttxiog 
Bekios; % = z: Ziqvos ov Zirnovon; n = i: ArjLi rgiog Dimitrios; O = th: 
Gtfga Thira ; g =  ks: ’Agapiov Aksarion; 6 = s: Ziftgioagiov Sivrisarion; 
v = i: KtQxvQa K erk ira ; f  = f: Kajia p r j t  K ava fis ; x =  h: Xoraxoba 
H otahova ; ip =  ps: Aiipog Lipsos; w =  o : ’AxtAwog A heloos. Enoglasni 
diftong ov prepisujem o z u, dvoglasna av in ev pa z au in eu: 
Kofaovnag K utupas, Mavgofiovvi M aurovuni, Edgfooriva Eurostina. 
Pridihov in akcentov ne pišemo.

3. Arabska in druge afriške in azijske pisave so v glavnem 
fonetične, zato jih prenaša vsak jezik po svojih fonetičnih zapisih. 
P ri nas opuščamo transkripcijske ovinke prek francoščine in angle
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ščine in pišemo Džebel, Džidda, Kolombo, B ejru t, Džakarta, Cejlon, 
Čang, Sečuan, Šantung  (namesto D jebel, Djidda, Colombo, Beyrut, 
Jakarta, Ceylon, Chang, Setchouan, Shantung).

P ri arabščina podvojene soglasnike ohranjamo, ne označujemo 
pa posebej tako imenovanih em fatičnih soglasnikov, zato pišemo 
Akaba, Irak, Faruk, Istiklal, Kairo (le v strogo znanstvenem zapisu 
tudi Aqaba, Iraq, Faruq, Istiqlal, Qahira).

Pri indijskih imenih je h znamenje podaljšanja samoglasnika 
ali pa rahlega pridiha, zato ga ohranjam o tudi v pisavi: Nehru, 
Delhi, Brahmaputra .

P r e g i b a n j e

K er tud i tu ja  lastna imena pregibljem o in izpeljujemo iz njih 
pridevnike, jih zlasti v končnicah le približujem o izvirnemu izgo
voru. Tako na prim er nepoudarjeno angleško končnico -on govorimo 
s čistim o: Johnson [džonson], ne s polglasnikom, da nam  je lahko 
za izhodišče pri pregibanju: Johnsona [džonsona], Johnsonov [džon- 
sonou]. Tudi francoska imena na nosniški samoglasnik približujemo 
domači izreki: Rostand -a -ov [rostan -a -ou]. Ravno tako tudi ne 
upoštevamo ruskega akanja: Boris [boris], Onjegin [onjegin].

Podomačena imena

Bolj ko je  ime v splošni rabi, bolj je podomačeno, tako v pisavi 
kakor v izgovoru. Samo v domači, dostikrat prevedeni obliki pi
šemo:

a) im ena držav, pokrajin in otokov: Anglija, Rusija, Nemčija, 
Češka, Poljska, Švica, Cejlon, Kongo, Egipt, Alzacija, Burgundija, 
Nova Zelandija, Nova Fundlandija, Ciper, Filipini, Kikladi;

b) im ena prebivalcev: Francozi, Estonci, Baski, Angleži, Španci, 
Madžari, Hotentoti, Bušmani, Culukafri, Buri, Italijani, Grki, Turki, 
Berlinčani, Parižani, Rimljani, Napolitanci, Benečani;

c) občne pojme v sestavljenih zemljepisnih imenih: Beringovo 
morje, Ženevsko jezero, Bengalski zaliv, Kapverdski otoki, Sueški 
prekop, Tevtoburški les, Libijska puščava, Rokavski preliv, Otrant- 
ska vrata, Mesinska ožina;

č) im ena nekaterih  vladarjev: Kristijan, Viljem , Elizabeta, Ka
tarina; po navadi slovenimo tudi vladarske vzdevke in prilagajamo 
imena vladarskih rodov: Henrik Pomorščak, Aleksander Veliki, 
Ivan Grozni, Anžujci ali Anžuvinci, Burboni in Burbonci, Habsbur
žani, Stuartovci;
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Pom ni. Sicer p riim ke in  osebna im ena puščam o v izvirni obliki: 
John, Jacques, M ichal, Jeanne (ne v fonetičnem  zapisu: Džon, Žak, M ihav, 
Žan, ne v  domači prilagoditvi Janez , Jakob, M iha , Ivanka  ali celo 
Janezek, Jakec, Mihec, Ivica). O hranjam o tud i izvirne ljubkovalnice: 
Miša, Johnnie, Jeanette. Izjem a so le im ena v  lokaliziranih  prevodih 
(Dundo M aroje = Boter Andraž) in k adar hočemo s podom ačenim i fik tiv 
nim i im eni doseči kakšen  poseben nam en (Leihopinaks =  Skledoliz, 
Hipsiboas =  T ankokvak; S tarveling  =  Trlica, S ir  A ndrew  Aguecheek  =  
vitez A ndrej Bledica).

d) posebno pogosto rabljena osebna imena: Luter ali Luther, 
Kalvin  ali Calvin, Petrarka  ali Petrarca, Avgija  ali Augias, Ezop 
ali Aisopos, Mojzes, Izak, Frančišek Asiški, Janez Damaščan, don 
Kihot;

Pom ni. N ekateri pojmi, izpeljani iz osebnih ali zem ljepisnih im en 
so se tako udomačili, da jih  v pisavi nič več ne naslanjam o na prvotno 
ime, tem več jih  obravnavam o kakor druge udom ačene tu jk e  in pišemo 
fonetično: L uther : lu trski, lu trovsk i, luteranec, luteranski; Calvin : ka l- 
vinec, kalvinski, kalvin izem ; Darvoin : darvin ist, darvinizem ; Diesel : 
dizel, dizelsk i; Basedow : bazedovka; Schaffhausen : šafhavznerica; 
Baum ann : bavm anka; Cardano : kardanski; Chianti : kjantarica; Car
rara : kararski; C oventry : koventrira ti; Daguerre : dagerotipija; Giron- 
da : žirondist; Ypres : iperit; Y orksh ire  : jo rkširski; W ertheim  : vert-  
hajm ovka; W att : vat; Mac A dam  : m akadam .

e) imena večinoma vseh večjih rek: Donava, Laba, Odra, Aniža, 
Adiža, Tisa, Pad, Ren, Temza, Loara, Mozela, Garona, Rodan ali 
Rona, Sena, Nil, Misisipi;

f ) im ena skoraj vseh gorovij: Alpe, Pireneji, Karpati, Vogezi, 
Krkonoši, Sudeti, Kavkaz, Himalaja, Kordiljere;

g) im ena nekaterih  bolj znanih krajev: Pulj, Skoplje, Bitolj, 
Solun, Gradec, Videm, Oglej, Čedad, Dunaj, Dunajsko Novo mesto, 
Milan, Turin, Pariz, Lurd, Lizbona, Rim, Padova, Benetke, Neapelj, 
Florenca, Carigrad, Praga, Bruselj, K rem elj, Budimpešta;

Pomni. Prisilnih slovenitev znanih evropskih krajev se rajši izogib
ljemo, zato pišemo F rankfurt, Innsbruck, M unchen , Salzburg  (°F ranko- 
brod, Inom ost, M onakovo, Solnograd).

h) imena zemljepisnih pojmov, ki jih  v celoti in skoraj redno 
prevajam o: Tihi ocean, Velikonočni otok, Ognjena zemlja, R tič  
dobrega upanja, Reka sv. Lovrenca, Sv. Helena, Črno morje, Mrtvo 
morje, Rokavski preliv ali Rokav, Skalne gore, Pasja jam a, Daljni 
vzhod;
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i) imena ulic, kadar jih prevajam o: Nevsko nabrežje, Rdeči trg, 
Tretja avenija, Bulvar revolucije.

Pom ni 1. Sicer im ena ulic rad i ohranjam o v izvirnem  zapisu in jih
a) sklanjam o: na D owning Streetu, na Quai d’Orsayu;
b) ne sklanjam o: pred rue des e coles, na Herrenstrafie, na Champs 

e lysees.
2. Naslove listov in ustanov pišemo po navadi v  izvirni obliki in jih
a) sklanjam o: v  T im esu , v Tagesposti, v L itera turn i gazeti;
b) ne sklanjam o: v Novoje vrem ja  sem videl, v H um anite piše, pri 

Academ ie francaise je izšlo, na Tour de France je  zmagal.
3. Naslove um etniških  del po navadi prevajam o, če jih  pa navajam o

v izvirni obliki, jih  — po občutku — bodisi sk lanjam o: v D ivini com-
medii, ali pa ne: v D ickensovih P ickw ick Papers.

4. Im ena ladij v glavnem  ohranjam o v izvirni obliki in jih  sk la
njam o le, k je r gre brez škode za nazornost: na K ontikiju , na Great 
Easternu. Zaradi razum ljivosti rad i p ristavljam o določilno besedo: na 
splavu K on tik iju , na trijam bornici Great Easternu. Spol določamo po 
m ehaničnem  načelu končnic. V posam eznih izrazitih  p rim erih  im ena 
ladij tud i slovenimo«, vendar večidel samo v leposlovju: vozi se z L e
tečim  H olandcem , z Jutranjo  zarjo.

Spol in število

P ri krajevnih imenih se glede spola ravnam o po mehaničnem 
načelu domačih končnic:

a) ženskega spola so nam  samo imena na -a: Praga, Verona, 
Salamanca, Gotha, Varšava, Moskva, Smirna, Havana; imenom rek 
radi dodajamo -a: Odra, Vezera, Tibera;

b) srednjega spola je samo nekaj slovanskih krajevnih imen 
na -o in -e, ki jih  občutimo domače: Sarajevo, Belje, Brno, Carsko 
selo, Roždestvenno;

c) vsa druga zemljepisna imena so pri nas moškega spola, 
čeprav so nekatera v izvirnih jezikih ženskega (Tver, Ob, Kuban, 
Kerč, Rjazan, Lodž, Plzen , Lausanne, La Rochelle).

Zemljepisna im ena na splošno jemljemo kot edninske samo
stalnike; izjema so samo nekatera krajevna (predvsem slovanska) 
imena in imena gorovij in otočij, ki jim  ohranjam o množinsko 
obliko: Karlovy vary -ih -ov, Pompeji -ev, Apenini -ov, A leuti -ov.

Sklanjatev

V načelu vsa tu ja  krajevna imena sklanjamo, pri osebnih pa 
vsa moška; pni nekaterih  ženskih, ki se ne končujejo na -a, ravnam o 
po občutku: včasih jih sklanjamo, še večkrat pa puščamo v prvem
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sklonu. P ri pregibanju jemljemo za podlago prvi sklon ali pa ro
dilniško osnovo in potem z domačimi obrazili izpeljujemo druge 
sklone in pridevnik, ne glede na oblike v izvirnih jezikih.

Pomni. Pišemo in sklanjamo- torej: Pjotr P jotra Pjotrov, čeprav 
Rusi zaradi preskoka poudarka izgovarjajo p jotr  p itra p itrov. Tako 
pišemo tudi L jov L jova  L jovov  namesto L jov L va  L vov , kadar ne pi
šemo podomačene oblike: L ev Leva Levov.

Imena iz modernih jezikov. — 1. Imena na soglasnik sklanjamo 
kakor domača: Gogolj -a -ev, Tolstoj -a -ev, Svatopluk -a -ov, 
Karadžić -a -ev, (poljski) Piotr -a -ov, Petr -a -ov, Lessing -a -ov, 
Noah -a -ov, Nkrum ah -a -ov, Sibelius -a -ov, Laskaris -a -ov.

2. P ri imenih na -r ločimo tri skupine:
a) Luter Lutra, Weber Webra, Gloucester Gloucestra, Dnester 

Dnestra, Piter Pitra;
b) Tver Tvera, Hvar Hvara, Kazim ir Kazimira, Bahr Bahra, 

Saint-Victor Saint-Victora, De Boor De Boora;
c) Igor Igorja, Fjodor Fjodorja, Kollar Kollarja, Vardar Var

darja, Wagner Wagnerja, Pasteur Pasteurja, Bojer Bojerja, Cavour 
Cavourja, Saphir Saphirja.

Pomni. Francoska imena na govorjeni končni -r  navadno sklanjamo 
brez podaljšane osnove: Flaubert F lauberta [flober flobera], Bernard  
Bernarda [bernar bernara], Thiers Thiersa [tjer t j era], Cherbourg Cher- 
bourga [šerbur šerbura]. Imena na nemi -r  gredo v govoru po zgledih
na samoglasnik: Chenier Cheniera [šenje šen jeja].

3. Imen na -ov/-ev ne občutimo pridevniško, zato jih sklanjamo 
kakor samostalnike: Čehov Čehova s Čehovom (°s Čehovim), Afa- 
nasjev Afanasjeva z Afanasjevom, Burow Burowa, G utzkow Gutz- 
kowa; vendar ta im ena zaradi blagoglasja navadno nimajo svojil
nega pridevnika na -ov, nadomeščamo ga z rodilnikom: Čehovove 
drame → drame Čehova (°Čehovlje, °Čehove, °Čehovljeve drame).

4. P ri im enih na soglasnik, k jer se razhajata pisna in izgovorna 
oblika, pritikam o slovenska obrazila v pisavi, kakor jih  zahteva 
tu ja pisna oblika imena, izgovarjamo jih pa tako, kakor zahteva 
glasovna zveza: Descartes Descartesa [dekart dekarta], Dumas Du- 
masa [dum a dum aja], Faguet Fagueta [fage fageja], Flaubert Flau
berta [flober flobera], Chenier Cheniera [šenje šenjeja], Malraux 
Malrauxa [malro -ja].

5. Imena na nepoudarjeni -o sklanjamo brez podaljšane osnove: 
Tasso Tassa Tassov, Palermo -a, Ebro -a, Unamuno -a -ov, Santiago
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-a, Oslo -a, Chamisso -a -ov; sem sodijo tudi rom unska imena na -u: 
Petrescu Petresca Petrescov.

6. Im ena na poudarjen samoglasnik sklanjam o s podaljšano 
osnovo: Zola Zolaja Zolajev, Santa Fe Santa Feja , Spaa Spaaja, Loti 
-ja -jev, Hugo -ja -jev, Mirabeau -ja -jev, Vigny -ja -jev, Vogue 
-ja -jev, Saint-Malo -ja.

Pomni. Izjema so imena, ki se v  pisavi končujejo na samoglasniško 
skupino s končnim -i ali -y ; ta sklanjamo v  pisavi brez podaljšane 
osnove, v  izgovoru pa jim jo dodajamo, kadar je potrebno: Cambrai 
Cambraia cam braiski [kam bre -ja  kam brejski], Peguy P eguya Peguyev 
[pegi -ja  -jeu], B loy Bloya B loyev [bloa - ja -jeu].

7. Imena na nepoudarjen samoglasnik: Dante -ja -jev, Goethe 
-ja -jev, Godolo -ja -jev, Sillanpaa -ja -jev, Marconi -ja -jev, Far- 
makonisi -ja -jev, Hardy -ja -jev, Nehru -ja -jev; Evensmo -ja -jev  
[evensm u -ja -jeu].

Pomni 1. Izjema so imena, ki se končujejo na dvoglasniško skupino 
ali govorjeni i j u; tem v pisavi ne podaljšujemo osnove, temveč samo 
v  izgovoru, kadar je potrebno: Broadway Broadwaya broadw ayski 
[brodvei brodveja brod ve jsk i], M acaulay -a - ev [m ekoli - ja  -jeu], Nestroy  
-a - ev [nestroi nestroja n estrojeu], D isney -a -ev [dizni -ja  -jeu ], Passau 
Passaua, Lenau -a -ov, Dachau -a dachauski.

2. Za večzložna romanska lastna imena na nepoudarjeni -e ni usta
ljenih pravil; sklanjamo Giuseppe Giuseppa Giuseppov, Pantalone Pan- 
talona Pantalonov, pa Silone Siloneja Silonejev, Felice Feliceja. Zem
ljepisna imena na končni nepoudarjeni -e na splošno sklanjamo po 
zgledu: Pordenone Pordenona. Nekaj teh imen je prešlo v  množino: 
M estre M ester, Firence Firenc.

8. Moška osebna imena na nepoudarjeni -a sklanjamo lahko 
po moški ali po ženski sklanjatvi: Macha -a ali -e, Uglješa -a ali -e, 
Spinoza -a ali -e.

9. Nemi -e za soglasnikom na koncu imena v odvisnih sklonih
a) izpuščamo, kadar ne vpliva na izgovor: Taine Taina [ten  

t ena], Morse Morsa [mors m orsa], Lille Lilla [lil li la], New castle 
New castla [njukasəl n ju kasla];

b) izpuščamo za samo pisnim samoglasnikom: Doumergue 
Doumergua [dumerg dum erga], Dunquerque Dun querqua [denkerk  
denkerka];

c) pišemo, kadar odloča o izreki soglasnika pred seboj: Laplace 
Laplacea [laplas laplasa], Lesage Lesagea [lesaž lesaža], Wallace 
Wallacea [voləs v oləsa], Coleridge Coleridgea [kolridž kolridža],
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Orange Orangea [oranž oranža], Cambridge Cambridgea [kembridž 
k embridža];

č) pišemo v samoglasniški skupini: Poe Poeja [po poja], Coppee 
Coppeeja [kope kopeja], A ttlee A ttleeja [etli etlija], Bellevue Belle- 
vueja [belvu' belvu 'ja], Bourdaloue Bourdaloueja [burdalu burda- 
luja], Mackenzie Mackenzieja [m ekenzi m ekenzija].

Pomni. Angleška in francoska imena na -re pri sklanjatvi oma
hujejo: Baudelaire Baudelaira  ali Baudelairja [bodler bodlera / bodlerja], 
Voltaire Voltaira  ali Voltairja [volter vo ltera / vo lterja], Shakespeare  
Shakespeara  ali Shakespearja [šekspir šekspira  / šekspirja]; pri neka
terih pa so v rabi samo ene oblike: M oliere M oliera [m oljer m o ljera], 
Moore Moora [m or m ora / m ur m ura], Sartre Sartra [sartr sartra], 
M ontm artre M ontm artra [m onm artr m onm artra].

10. Slovanska pridevniška im ena na -ski sklanjam o kot p ri
devnike: Đalski Đalskega, Glowacki Glowackega, Dobrovsky Do
brovskega z Dobrovskim, Čajkovski Čajkovskega, Dostojevski Do
stojevskega, Desnicki Desnickega, Gorki Gorkega, Bedni Bednega. 
Ta im ena nimajo pridevnikov, pomagamo si z rodilnikom: romani 
Dostojevskega, Gorkega.

Pomni 1. P ri neka te rih  podobnih im enih se izgublja občutek za 
pridevniško obliko, zato jih  sklanjam o sam ostalniško in  ohranjam o 
končni j  v im enovalniku: Šalij Šalija, Teply- Teply ja, B udjonnij B ud- 
jonnija. T aka im ena im ajo tudi svojilni pridevnik: Šalijev, Teply je v , 
B udjonnijev.

2. P ri rusk ih  pridevniških  im enih sicer izpuščamo v prvem  sklonu 
končni -j: ZIo cto cb ck h A D ostojevski, TopbKHfl Gorki.

3. P ri neslovanskih im enih n a  -ski, sky, - cky  in  podobno dostik ra t 
ne občutimo več pridevniške oblike, zato jih  lahko sklanjam o sam o
stalniško: založba Karla L ipsky ja  v  A m erik i, ali pridevniško: založba 
Karla Lipskega.

Grška in latinska imena. — 1. Za sklanjatev grških lastnih imen 
veljajo v slovenščini tale pravila:

Imenovalnik ednine ima načeloma izvirno obliko: Menon, 
Mentor, Nausikaa, Nemea, Asteropeia, Kloto, Kronos, Aristoteles, 
Damas, Gorgias, Nemesis, Ramnus, Troi(d)zen. Le imena na -andros 
privzemajo rajši latinsko končnico -ander -dra: A leksandros — 
Aleksander, L isandros — Lisander.

Splošno znana im ena imajo v nom inativu poleg izvirne lahko 
tudi domačo obliko: Homeros lin Homer, Herodotos in Herodot, 
Parnasos in Parnas, Ahiles  in Ahil, Odiseus in Odisej, Euripides in
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Evripid, Aristarhos in Aristarh, Plutarhos in Plutarh, Polibios in  
Polibij, Palinurosi in  Palinur, Tukidides  m  Tukidid, Orestes in  
Orest, A isopos in  Ezop.

O dvisni sk loni pritikajo obrazila ali im en ovaln iku  ali izvirn i 
osn ovi ali obem a.

2. Im enovaln iku  pritikajo obrazila:

a) im ena na -on (-onos) in - or: Solon -a, Solonov; Platon -ona, 
Platonov; Agamemnon -a, Agam emnonov; Nestor -ja, Nestorjev;

b) eno- in dvozložna im ena na -os (-ios) in  -es: Kos -a, koški, 
Košan; Delos -a, deloški (tudi delski), Delošan; Rodos -a, rodoški, 
Rodošan; Kiros -a (tudi Kira), Kirov; Foibos -a (tudi Foiba), Foibov; 
Laios -a (tudi Laia), Laiov; Hios -a, hiotski ali hioški, Hiot  ali 
Hiošan; Lahes -a, Lahesov; Hermes -a, Hermesov; Ares -a, Aresov;

c) im ena na -ks in -ps: S tiks  -a, stiksovski; Antraks -a, Antra- 
ksov; Pelops -a, Pelopsov.

3. O snovi pritikajo  obrazila:

a) tr i- in večzložna im ena na -os (-aos, -ios) in im ena na -es: 
Tenedos -da, tenedski, Tenedčan; S isifos -ja, Sisijov; Eusebios -ia, 
Eusebiov in Evzebijev; Dareios -ia, Dareiov in  Darejev; Menelaos 
-aa, Menelaov in Menelajev; Ahiles -la, Ahilov; Tem istokles -la, 
Temistoklov; Sofokles -la, Sofoklov; Damokles -la, Damoklov; So- 
krates -ta, Sokratov; Demostenes -na, Demostenov; Pilades -da, 
Piladov; Euripides -da, Evripidov; Tukidides -da, Tukididov; A ri
stoteles -la, Aristotelov, aristotelski;

b) m oška im ena na -as (-ias): Leonidas -da in -de, Leonidov; 
Epaminondas -da in  -de, Epaminondov; Gorgias -ia in  -ie, Gorgiov; 
A ugias -ia in  -ie, A ugiov in A vgijev;

c) m oška im ena na -eos in  -eus: Sositeos -ea, Sositeov; Peleus 
-ea, Peleov; Orf eus -ea, Orfeov in  Orjejev; Prometeus -ea, Prome- 
teov in Prometejev, prometejski;

č) m oška im ena na - tn  (-ontos): Ksenofon -ta, Ksenofontov; 
Anakreon -ta, Anakreontov; Aheron -ta, aherontski;

d) ženska im ena na -o: Argo -ge, Ar gin; Klio -ie, Kliin; Leto 
-te, Letin; Erato -te, Eratin; Sapfo -je, Sapf in;

e) krajevna im ena na -on  (v grščin i srednjega, v  slovenščin i 
moškega spola): Faleron -ra, f alerski; T iason -sa, tiaški; T eanon 
-ana, teanski; Sunion -ia, sunijski; Tragurion -ia, tragurski; Pitaion 
-ia, pitajski.
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Pomni. Imena, ki imajo poleg izvirne oblike v nominativu tudi po
slovenjeno dvojnico, delajo pridevnike navadno iz domače oblike, zato: 
Gorgias -iov, Peleus - eov, vendar Orfeus — O rfej O rfe jev , Augi as — 
A vg ija  A vg ije v , Prom eteus — Prom etej P rom etejev , Eukleides — E vk lid 
E vk lidov.

4. Imenovalniku ali osnovi pritikajo obrazila nekatera moška 
imena na -as in -us: Damas -a in Damanta, Damasov in Damantov; 
Aias -a in Aianta, Aiasov in Aiantov; Flius -a in Fliunta, fliuntski; 
Ramnus -a in Ramnunta, ramnuntski.

5. P ri ženskih imenih na -is rabimo v imenovalniku tujo in 
domačo obliko: Akropolis -le ali Akropola -le, akropolski; Artem is 
in Artemida -de, Artemidin; A lkestis  in Alkestida -de, A lkestid in; 
Aulis in Avlida -de, avliški; Tauris in Taurida -de, tavriški; Salamis 
in Salamina -ne, salaminski; Eleusis -sine in Elevzina -ne, elevzin- 
ski; Palas in Palada -de, Paladin.

Ženska osebna im ena na -ia (-aia, -eia, -oia) ohranijo v imeno
valniku izvirno obrazilo: Artemisia -ie, Artemisiin; Talia -ie, Taliin; 
Astraia -ie, Astraiin; Maia -ie, Maiin; Medeia -ie, Medeiin; Periboia 
-ie, Periboiin.

Pomni. Nekatera teh imen so se tako udomačila, da jim lahko da
jemo slovensko obrazilo: Talija -jin , M aja -jin , M edeja -jin.

6. Zemljepisna imena na -ia, -aia, -eia, -oia zamenjujejo izvirno 
obliko za slovensko -ija, -aja, -eja, -oja: Am brakija -je, ambrakijski; 
Aleksandrija -je, aleksandrijski, aleksandrinski; Akarnanija -je, 
akarnanski, Akarnanec; Frigija -je, frigijski, Frigijec; Bitinija -je, 
bitinski, Bitinec; Poteidaja -je, poteidajski; Haironeja -je, hairo- 
nejski; Troja -je, trojanski.

7. Ž enska imena na -e imajo v slovenskem nom inativu ali tuje 
ali domače obrazilo: Kaliope in Kaliopa -pe, Kaliopin; S emele in 
Semela -le, Semelin; M elpomene in Melpomena -ne, Melpomenin; 
M nemosine in Mnemosina -ne, Mnemosinin; Ism ene in Ismena -ne, 
Ismenin; Niobe in Nioba -e, Niobin, pač pa samo Atena -ne, Atenin, 
Nike, Nike, Nikin, Ate, Ate, A tin.

8. P luralia tantum : Delfi -fov, delfski; Aige Aig, aigovski; Pla- 
taje -taj, platajski; Tebe Teb, tebanski, Tebanec; Aharne -arn, 
Aharnjan, aharnjanski; A tene -en, atenski, Atenec; Sarde -rd, Sar- 
dijci, sardski; Ekbatana -tan, ekbatanski; Arbela -el, arbelski; Ga- 
dara -ar, gadarski; Leuktra -ter, leuktrski.

77



9. Za sklanjatev novogrških imen veljajo tale pravila:
Im enovalnik ednine im a pri vseh izvirno obrazilo, odvisne

sklone pa delamo tako, da obrazila pritikam o ali im enovalniku ali 
osnovi.

Imenovalniku pritikam o obrazila pri eno- in dvozložnih imenih 
na -(i)os, p ri imenih na -rjg in -ig = is, na -ag, -eg in -r. Kos -a, Leros 
-a, Hios -a, Makris -a, Laskaris -a, Hatzidakis -a, Valaoritis -a, 
Triandafilidis -a, Megas -a, Kratzas -a, Vukoles -a, Farmakonisi -ja.

Osnovi pritikajo obrazila tri-  in  večzložna imena na -(i)os,
imena na -(i)on in ženska imena na -a ali -ia: Delmuzos -za, Veni-
zelos -la, Petropulos -la, Papandopulos -la, Arsakios -ia, Sofikon -ka, 
Sunion -ia, Iraklion -ia, Larisa -se, Kiparisia -ie.

Ženska družinska imena podaljšujemo z domačim obrazilom
-ova: B ikfia Kigov Vilma Kirova.

Pomni. Ženska imena, znana iz starogrščine, pišemo in izgovarjamo 
po pravilih za starogrščino: Sparta -te, K reta -te, Leto -te, A tene A ten.

10. Za sklanjatev rim skih lastnih imen velja v splošnem p ra
vilo, da imenovalnik obdrži izvirno končnico. Le splošno znana 
imena na -us in -ius imajo poleg izvirne lahko tudi domačo obliko, 
na prim er: T ibulus in Tibu l, Katulus in  Katul, Tacitus in Tacit, 
M erkurius in M erkurij in Merkur, M arkus Aurelius in Mark Avrelij 
in Mark Avrel, Enius in Enij.

Pomni. Im ena na -ianus privzem ajo poleg izvirnega obrazila lahko 
tudi podomačeno končnico - ijan : Hadrianus in H adrijan, Tertulianus  in 
T ertu lijan, D iokletianus  in  D ioklecijan, Justin ianus  in  Ju stin ijan, Ju li-  
anus in J u lijan.

Odvisni skloni pritikajo obrazila ali im enovalniku — teh je 
bolj malo — ali izvirnikovi osnovi.

Im enovalniku pritikajo obrazila imena na -al, -ar, -or, -ur: 
Hanibal Hanibala, Hanibalov; Hastrubal Hastrubala, Hastrubalov; 
Hamilkar -ja, Hamilkarjev; Salinator -ja, Salinatorjev; Tibur -a, 
tiburski.

Osnovi pritikajo obrazila:
a) moška imena na -us: Aulus -la, Aulov; Plautus -ta, Plautov; 

K atulus -la, Katulov; Varus -ra, Varov; Sekstus -ta, Sekstov; Brutus 
-ta, Brutov; Faunus -na, Faunov; S everus -ra, Severov; Marcelus 
-la, Marcelov; L u ku lus -la, Lukulov;

b) moška imena na -ius in -eius: Vergilius -ia in Vergilij -a 
in Vergil -a, Vergilijev in Vergilov; Ovidius -ia in Ovidij -a in
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Ovid -a, Ovidijev  in  Ovidov; Horatius -ia in  Horacij -a  in  Horac -a, 
Horacijev in  Horacov; Emilius -ia, -iov; Pompeius -ia in  Pompej -a, 
Pompejev; A pu leius -ia, -iov;

c) m oška im ena na -o (-io): Cicero -ona, - onov, ciceronski, 
ciceronijanski, ciceronijanec, ciceronianizem; Kato -ona, -onov; 
Maro -ona, -onov; Scipio -ona, -onov;

c) m oška im ena na -a: Agrikola -la in -le, Agrikolov; Jugurta  
-ta in  -te, Jugurtov; Katilina -na in  -ne, Katilinov; Seneka -ka  in 
-ke, Senekov; Sula -la in  -le, Sulov;

d) m oška im ena n a  -is: Martialis -la in Marcial -a, Marcialov; 
za reko Tiberis se je  v  slovenščin i udom ačila ženska oblika Ti
bera -re;

e) ženska osebna im ena na -ia: Livia -ie, Liviin; Kalpurnia -ie, 
K alpurniin;

Pomni. N ekatera ženska im ena na -ia so se udom ačila, tako da 
m orejo poleg izvirne oblike im eti tudi slovensko: L ivija  L ivijin , A vrelija  
Avrelijin, Evzebija Evzebijin.

f) ženska zem ljepisna im ena: Petovija, petovijski; Ostija, ostij- 
ski; Feltrija, feltrinski; Lukanija, lukanski; Apulija, apulski, L igu
rija, ligurski; Numidija, num idijski; Sicilija, sicilski;

g) im en a m est in  pokrajin  srednjega spola: Tarentum -ta in  
Tarent -a, tarentski, tarentinski; Mediolanum -na, mediolanski; La- 
tium  -tia in  Lacij -a, lacijski, latinski.

N ekatera ženska im ena im ajo p oleg  krajšega izvirnega tudi 
daljši dom ači nom inativ; sklanja se  sam o ta: Juno in Junona -ne, 
Junonin, junonski; Ceres in  Cerera -re, Cererin; Venus in  Venera 
-re, Venerin; Kartago in Kartagina -ne, kartaginski in kartažanski.

P lu ralia  tantum : Fesule -sul, fesulski; Karseoli -lov, karseolski; 
Volsinii -iov, volsinijski; Kane Kan, kanski; Leontini -nov; leon- 
tinski.

B og vojn e je  Mars -rta, Martovo polje.

P osebnosti v  sk lanjatvi. —  1. Pri sk lanjatvi osebnih im en m o
škega spola  upoštevam o pravila  o m ehčanju; ravno tako tud i pri 
svojiln em  pridevniku:

a) p išem o in govorim o -om - ov za trd im i soglasnik i: z Lutrom  
Lutrov, z Janačkom Janačkov, z Balzacom Balzacov;

b) pišem o -om -ov, govorim o pa -em  -ev za govorjenim i m eh
kim i soglasnik i: s Fochom Fochov [s f ošem f ošeu], s Coleridgeom 
Coleridgeov [s k olridžem  k olridžeu], z Nagyom Nagyov [z nadžem
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nadžeu], s Patriziom Patriziov [s patricijem patricijeu], z Boccac- 
ciom Boccacciov [z bokačem bokačeu], z Raspailom [z raspajem].

Pomni. Ponekod pisava om ahuje in tudi pišemo -em, -ev: s Fochem  
Fochev, z Radicsem  Radicsev [z radičem  radičeu], z Bartschem  Bartschev  
[z barčem  barčeu], z M acaulayem  M acaulayev [z m e k olijem  m ekolijeu].

c) p išem o in govorim o -em -ev: s Palmotičem Palmotičev, s Ko
zarcem Kozarcev, z Bezručem Bezručev, z Gogoljem Gogoljev, 
z Dantejem Dantejev, z Nestroyem  Nestroyev.

Pomni. P ri nekaterih  im enih na govorjen m ehki soglasnik raba 
om ahuje: s Franzom [s fr ancem  / s fr ancom ], Franzov [fr ancou].

2. Sam oglasnik  (iz polglasnika) v  zadnjem  zlogu pri nekaterih  
im enih  v  sk lanjatv i izpada: Šabac -bca, Zadar -dra, Čapek -pka , 
Dneper -pra, Krem elj -mlja, Vovčok -čka.

P olg lasn ik  v  zadnjem  zlogu  germ anskih  im en izpada, če to  
dopušča izgovorljivost: Luter -tra, Beethoven -vna, Dehmel -mla, 
Hegel -gla, Basel -sla, Manchester -tra, Munchen -chna, Brueghel 
-ghla.

Pomni. P ravilo  ne velja za severna im ena: Ibsen Ibsena, Andersen  
Andersena , pa tudi za težko izgovorljiva nem ška: Gottingen  Gottingena, 
D erendingen Derendingena.

3. K adar navajam o im e v  dvojinsk i ali m nožinski obliki, ga  
sklanjam o kakor podobna dom ača im ena: oba Dumasa, ni več Ro- 
manovov, tudi Homerjem se zapiše slab verz, premalo je Shake
spearov; tudi h išna im ena v  p ovestih  uporabljam o po dom ačih  
zgledih: pri Gogoljevih, pri Čehovih, pri Dumasovih.

Pomni. R u s i  ž e n s k e  p r i i m k e  s p r e m i n j a j o :  m o ž  j e  K a p e H H H , ž e n a  
K a p e H H H a , m o ž  MexoB, ž e n a  MexoBa, m o ž  CaaoBCKHfl Sadov ski, ž e n a  
CaflOBCKaa Sadovskaja. V  s l o v e n š č i n i  m e h a n i č n o  p r e v z e m a m o  z a  ž e n e  
r u s k o  o b l i k o  im e n  (-aja  s k r a j š u j e m o  v -a): K arenina -e, Čehova  -e ,  
Sadovska -e, D ostojevska -e, Trubecka -e. T a  i m e n a  n i m a j o  s v o j i l n i h  
p r i d e v n i k o v ,  n a d o m e š č a m o  j i h  z  r o d i l n i k o m :  nastopi (igralke) Čehove.

4. Če im am o ob priim ku tudi p o  eno ali več rojstnih  limen, 
sk lanjam o kakor v  slovenščin i vsako ime: Jean Jacques Rousseau, 
pri Jeanu Jacquesu Rousseauju (v tak ih  prim erih tudi francoski 
vezaj m ed rojstnim i im en i izpuščam o). S vojiln i pridevn ik  delam o  
sam o iz priim ka: Rousseaujevi spisi (°Jean Jacques Rousseaujevi 
spisi), Vernove povesti, povesti Julesa Verna (°Jules Vernove po
vesti).
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5. P sevd on im e in podobne priim ke, prik ljučene m oškem u oseb 
nem u im enu in zvezane z vezajem , sk lanjam o takole:

a) pri večin i slovansk ih  m oških  im en sk lanjam o oba dela: 
skladbe Rimskega-Korzakova, satire Saltikova-Š čedrina, romani 
Elina-Pelina;

b) pri n eslovansk ih  m oških im en ih  sk lanjam o sam o zadnjo be
sedo: Sainte-Beuve Sainte-Beuva Sainte-Beuvov, Abdul-Hamid  
Abdul-Hamida Abdul-Hamidov;

c) pri ženskih  d vojn ih  im enih  sk lanjam o sam o im ena na -a: 
roman Kossak-Szczucke.

Pomni. N ekatera im ena, sestav ljena iz po dveh priim kov, pišemo 
po izvirnem  zapisu brez vezaja in  sk lanjam o vse sestavine: učil se je  
pri Federicu Garciu Lorcu, bere Vicenta Blasca Ibaneza .

6. Pri priim kih, sestav ljen ih  iz več  besed, p isanih  brez vezaja,

a) sk lanjam o lahko oba dela: slike Leonarda da Vinci ali Leo
narda da Vincija, humor Cyranoja de Bergerac ali Cyranoja de 
Bergeraca, spisi Baudouina de Courtenay a li Baudouina de Courte- 
naya, pri Alasiu da Sommaripa ali Alasiu da Sommaripi;

b) sk lanjam o sam o prvi del, pristavek  pa puščam o nepregiben: 
pridige Abrahama a Santa Clara, pesmi W altherja von der Vogel- 
weide;

c) delam o pridevnik  ali iz vsakega dela posebej: Leonardove 
ali da Vincijeve slike, Cyranojev ali de Bergeracov humor, ali pa 
sam o iz p rvega dela: Abrahamove pridige, W alterjeve pesmi.

7. R azne krajšave in naslove ob im enih
a) sklanjam o, in  sicer: z lordom Byronom, z m istrom  Chipsom , 

z abbejem  Prevostom, z monsieurom Jacquesom, s signorom Pao
lom; brez signorine Beatrice, s signoro Lauro , z donno Claudio, 
z dono Diano;

b) puščam o nepregibne: z miss Sm ithovo, z lady Macbethovo, 
z madame Bovaryjevo, pri Herr Fritzu; s fra Diavolom, pri Fra 
Angelicu, van Beethovnova simfonija, don Kihotovi boji, Ben Gu- 
rionova politika, De Amicisova dela, Ibn Saudova domovina, baro
nica von Huttenova, Du Campovi potopisi, O’Flahertyjev roman, 
O’Neillova drama, Dos Passosov življenjepis, Mac Orlanova novela;

c) pritikam o na konec im ena (brez vezaja); potem  sklanjam o  
sam o ta  privesek: Hasanbeg Hasanbega Hasanbegov, Smailaga 
Smailaga Smailagov, Alipaša Alipaša Alipašev, Džingiskan Džingis- 
kana Džingiskanov.
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8. P ri kitajskih osebnih imenih se je ustalila dvodelna pisava; 
v prvem  delu zapišemo družinski priim ek (Sun), v drugem  pa 
z vezajem rojstno ime (Jat-sen). Sklanjamo

a) samo drugi del: pri Sun Jat-senu, Sun Jat-senova politika; 
pod tem vplivom pišemo imena tudi kar skupaj: pri Sunjatsenu, 
Sunjatsenova politika, Čankajškov zastopnik;

b) oba dela: pri Sunu Jat-senu, ker dostikrat uporabljamo samo 
družinsko lime: pri Sunu, Sunova politika.

9. P ri korejskih, vietnamskih, burm anskih in indonezijskih 
osebnih imenih je v rabi pisava vseh delov z veliko začetnico in 
vsaksebi (brez vezaja): Ho Š i Minh, U Nu; sklanjamo samo zadnjo 
besedo: pri Ho Š i Minhu, z U Nujem, Ho Š i Minhove čete, U N u- 
jevi govori.

Ženska osebna imena. — Pri ženskih osebnih, imenih
a) zmeraj sklanjamo samo priim ke in imena na -ai: Ida -e -in, 

Lia -e -in, Lea -e -in, Lena -e -in, Deledda -e -in, Sejfulina -e -in;
Pomni. P ri im enih na -ia in -ya  se dostik ra t zev zapolni z j, če to 

ne moti v zvezi z drugim i im eni: Maria Marii ali Mariji, Mario ali 
M arijo ; še posebej pa v pridevniku: Mariin  ali M arijin.

b) včasih sklanjamo im ena na nemi ali nepoudarjeni -e: z Mar- 
guerite ali z Marguerito, Margueritin, z Josephine ali z Josephino, 
Josephinin, pri Charlotte ali pri Charlotti, Charlottin;

c) večinoma nikoli ne sklanjamo imen na soglasnik: pri 
Carmen, z Maud, pri Mildred, z Ruth, z N ives ; svojilni pridevnik 
pa imajo: Carmenin, Maudin, Mildredin, Ruthin, Nivesin;

č) ne sklanjamo imen na -i in -y: pri Jussi, s Kari, pri Mary, 
z D olly; ravno tako ne imen na -ie: pri (Angležinji) Marie [meri], 
pri (Francozinji) Marie [mari]; svojilni pridevnik delamo po navadi 
s podaljšano osnovo: Jussijin, Karijin, Maryjin, Dollyjin, Mariejin, 
pri nekaterih pa lahko tudi v skrajšani obliki: Jussin, Karin, Maryn 
ali Marin, Dollyn ali Dollin;

d) ne sklanjam o priim kov (razen na -a): z gospo Curie, pri 
Pearl Buck; zaradi večje razum ljivosti radi dodajamo obrazilo -ova 
ali -eva: z gospo Curiejevo, pri Pearl Buckovi, A m m ers-K u llerjeva, 
Huchova, Bernhardtova, Sandova, Handel-Mazzettijeva, de Staelova.

Pomni. P ri imenih, zlasti rom anskih, k je r bi slovenska obrazila 
za posam ezne sklone utegnila m oteče vplivati na izgovor, se včasih 
odločimo tud i za fonetični zapis: p ri Bianci ali p ri Bianki; pri nekaterih  
drugih  se izogibljemo posam eznih sklonov: Dantejeva Beatrice, brez 
Beatrice, pri Beatrici, z Beatrice, vendar srečal je Beatrice.
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Zemljepisna imena. —  Pri sestav ljen ih  zem ljepisnih  im enih

a) slovanska več id el sklanjam o v  vseh  delih: Mala Strana 
Male Strane, Bačka Palanka Bačke Palanke, Nižni Novgorod Niž- 
nega Novgoroda, Nowy D wor Nowega D wora;

Pomni. Če je ime preveč zapleteno za sklanjatev , ga ali povsem 
poslovenimo: G ottw aldovo n abreži : na G ottw aldovem  nabrežju , ali pa 
pustim o v  prvem  sklonu in m u v sklonu dodam o določilno besedo: 
v kraju  Trebarjevo Desno.

b) neslovan sk a im en a v  g lavn em  sklanjam o le v  zadnjem  delu: 
Buenos Aires Buenos Airesa, Rio de Janeiro Rio de Janeira ; neka
tera, predvsem  kitajska, p išem o kar skupaj: Jangcekjang Jangce- 
kjanga, Hoanho Hoanhoja.

Pomni. P ri nekaterih  im enih sklanjam o tud i samo prvi del: Santi-  
ago de Chile, v  Santiagu de Chile, pri nekaterih  na -a  pa tud i oba 
dela: v Sierri Nevadi.

c) ker je m arsikakšno zloženo im e v  celoti skoraj n esk lonljivo , 
ga sk lanjam o brez določila: Chalon-sur-Marne, v Chalonu ali v Cha- 
lonu na Marni, vendar Aix-les-Bains, v Aix-les-Bainsu.

Pridevniki

P rid evn ik e iz  k rajevn ih  im en delam o v  g lavn em  po slovenskem  
občutku, po krajevni rabi pa sam o v  najbolj znanih prim erih: Šabac, 
šabski, Kragujevac kragujevški, Kremelj krem eljski, Mala Strana 
malostranski, Karlovy Vary karlovarski, Carsko selo carskoselski. 
Ravno tako delam o tudi im ena za prebivalce: Praga Pražani, Beo
grad Beograjčani, Varšava Varšavci. K jer to  ne gre, se ravnam o  
po tu ji rabi, če je povedna in izved ljiva , drugače m oram o opisovati: 
prebivalci Carskega sela. Z opisom  ai včasih  pom agam o tudi na
m esto pridevnika na -ski ali -ški: lepote Krivega roga.

P ridevn ik e na -ski delam o po slovenskih  glasovn ih  zakonih. 
Pri tem  podvojene zvočnike lin sog lasn ik e pred pripono pišem o  
enojno: Bonn bonski, Lille lilski.

a) Če se osnova končuje na sam oglasnik, jo podaljšujem o z -j -: 
Pavia pavijski, Nancy nancyjski, Bari barijski, Campo Formio 
campoformijski, Mackenzie mackenziejski, Dundee dundeejski; 
Santa Fe santafejski, Corte cortejski, Borneo bornejski; Spaa spaaj- 
ski, Bilbao bilbajski; Saint-Malo saintmalojski, Waterloo w aterlooj- 
ski; Baku bakujski, Bellevue bellevuejski.
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Pomni. V nekaterih  večzložnih im enih na -i im ajo pridevniki 
skrajšano  obliko: Assisi asiški, B rindisi brindiški, R im in i rim inski, H el
sink i helsinški, Galipoli galipolski.

b) Če se osnova končuje na zvočnik, se pripona -ski neposredno 
dodaja: Sinaj sinajski, Gvineja gvinejski, Pistoia pistojski, Sydney  
sydneyski; Vezuv vezuvski, Varašva varšavski, Glasgow glasgowski, 
Dachau dachauski; Kiel kielski, Uppsala uppsalski, Halle halski, 
Basel baselski, New castle new castelski, Oslo oselski, Sevilla sevilj
ski, Ventimiglia ventim iljski; Alcazar alcazarski, Ankara ankarski, 
Munster m unsterski, Kairo kairski, Le Havre lehavrski, Basra basr- 
ski; Potsdam potsdamski, Bergamo bergamski, Hirošima hirošimski, 
Parma parmski; Abadan abadanski, Barcelona barcelonski, Bonn 
bonski, Lausanne lausanski, Livorno livornski, Melbourne m el
bournski, Bern bernski, Emden emdenski, Plzen(j) plzen(j)ski, Brno 
brnski, K oln k olnski, Kladno kladenski, Foligno folinjski, Boulogne 
boulonjski, Etna etenski.

c) Če se osnova končuje na p b t d ali f, dodajamo -ski brez 
sprememb: Alpe alpski, A lep alepski, Dieppe diepski; Akaba akab- 
ski, Cheb chebski, Tebe tebski; Jafa jafski, Cardiff cardifski, K rf 
krfski; Tibet tibetski ali tibetanski, Kreta kretski, Frankfurt frank
furtski, Bizerta bizertski, Otranto otrantski, Jalta jaltski; Arad 
aradski, Oxford oxfordski, Fulda fuldski.

Pomni. Če se osnova končuje na težko izgovorljivo soglasniško 
skupino, jo podaljšujem o z -ov-: Brest brestovski V rab i je  Nazaret 
nazareški, L urd  lurški, Leningrad leningrajski, Carigrad carigrajski.

č) Če se osnova končuje na k g h, c z s ali č ž š, se ti glasovi 
z začetnim s iz pripone spajajo v š: N arvik narviški, Maroko ma
roški, Korzika korziški, Salamanca salamanški, Mont Blanc mont- 
blanški, Innsbruck innsbruški, Malacca malaški; Praga praški, Haag 
haaški, Edinburgh edinburški, Chicago chicaški; Zurich zuriški; 
Abruci abruški, Nizza niški, Biaritz biariški, Pfalz pfalški, Olomouc 
olomouški, Katow ice katow iški, Koblenz koblenški, Siedlce siedlški; 
Pariz pariški, Formoza formoški, Toulouse toulouški, Sirakuze sira- 
kuški, Manresa manreški; Laos laoški, Ars arški, Odesa odeški, 
Larissa lariški, Vis viški, Cadiz cadiški; Drač draški, Bydgoszcz 
bydgoški, Zamosč zamoški, Kalocza kaloški, Greenwich greenw i- 
ški; Cluj [kluž] cluški, Adiža adiški, Limoges limoški, L iege lieški; 
Marakeš marakeški, La Manche lamanški, Brescia breški, ali 
brescianski.
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Pomni 1. Im ena na -sk navadno ne delajo pridevnika: T om sk, 
Gdansk; pomagamo si z rodilnikom .

2. N ekatera nem ška im ena na m nožinski -en  im ajo k rajšo  obliko 
pridevnika: Gottingen gottinški, T u bingen tu binški.

3. Če bi se pridevniška oblika preveč oddaljila od osnove, si pom a
gamo s podaljševanjem  osnove: Pisa pisanski, Togo togovski, Kongo 
kongovski.

4. P ri im enih na pisno dvoglasniško skupino, ki v izgovoru daje en 
sam  sam oglasnik, ravnam o v pisavi, ko da gre za dvoglasnik, in p rip i
sujem o samo -ski, v izgovoru pa ravnam o, ko da gre za en sam  sam o
glasnik, zato podaljšujem o osnovo- z - j- :  Cambrai cam braiski [kam bre 
kam brejsk i], Pau pauski [po pojski].

5. P ri pridevnik ih  iz rom anskih imen na -glia, -lla, -gna -gne in 
podobno se nagibljem o k fonetični pisavi: V entim iglia  ven tim iljsk i, 
Boulogne boulonjski, Marseille m arsejski, Sevilla  seviljski, Foligno fo- 
lin jski, Bologna bolonjski.

6. P ri im enih (zlasti francoskih) na nem i -s v pisavi pritikam o 
-ski (vendar s ne podvajamo), izgovarjam o pa s podaljšano osnovo: 
Calais calaiski [kale ka lejsk i], Poitiers poitierski [poatje poatjejski], 
Troyes troyeski [troa troajski], vendar Arles arleski [arl arlsk i] ali 
arležanski, Nantes nan teski [na n t nantski]. P ri im enih na  nem i -x  se 
nagibljem o k delno fonetični, v  končnici podom ačeni obliki: L isieux  
lisieujski [lizje liz jejski], M ontreux m ontreu jski [m ontre m on trejsk i], 
C ham onix cham onijski [šamoni šam onijski].

7. P ri im enih dežel delam o pridevnik  na razne načine: Sicilija si
cilski, A rabija  arabski, Španija španski, Brazilija  brazilski, T rakija  traški, 
Turčija  tu ršk i, N em čija nem ški, L ibija  lib ijsk i, A vstrija  avstrijski, Rusija  
ruski, Evrazija evrazijski, Italija  italijanski, A nglija  angleški, Francija  
francoski.

Pridevniško obrazilo -ski pritikam o tudi na osebna imena, in 
sicer

a) na golo ime: Diesel dieselski, Čehov čehovski, Cezanne ce- 
zanski;

b) na osnovo, podaljšano z -ov: Balzac balzacovski, Durer durer- 
jevski, Carducci carduccijevski;

c) na osnovo, podaljšano z -jan-: Wagner wagnerjanski.
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O PISAVI IN RABI TUJK

Tujke pišemo v slovenščini na dva načina, v tu ji obliki ali po 
domači izgovarjavi.

V tuji obliki

V tu ji obliki jih pišemo, če so omejene le na ozek krog stro
kovnjakov ali družbe. To so predvsem prislovi, medmeti, pritrd il
nice, ki nam  veljajo kot kratk i citati: adagio [adadžo], capriccioso 
[kapričozo], a propos [apropo], ali right [olrait], pa tudi samostalniki, 
ki jih rabimo navadno samo v prvem  sklonu: deus ex machina [deus 
eks m ahina] m, don v zvezi z imenom: don Kihot don Kihota m, 
baisse [bes] ž, fait accompli [fetakom pli] m, faux pas [fopa] m, 
hausse [os] ž, madame [madam ] ž, lady [ledi] ž. V tu jih  besednih 
zvezah sklanjamo ali tud i v pisavi podomačimo samo tisti del, ki 
se da brez sile zložiti s slovenskimi slovničnimi pravili: corpus 
delicti corpusa delicti m, arterija karotis interna arterije karotis 
interne ž, arterija kom unikans posterior arterije kom unikans po- 
sterior ž, inflam matio (vnetje) m ucupurulenta chronica, pri infla- 
matio m ucupurulenta chronica, Submarginula destefanii Submargi- 
nule destefanii ž, Sm ilax aspera pri Sm ilax aspera (tudi asperi) ž, 
commedia dell’arte [komedia delarte] commedie dell’arte ž.

Sicer pa se samostalniki pregibljejo po zgledu tu jih  lastnih 
imen: curriculum vitae [kurikulum  v ite] curriculuma ali curricula 
vitae m, belcanto [belkanto] -ta m, capriccio [kapričo] capriccia m, 
cicerone [čičerone] -na m, conte [konte] -ja m, duce [duče] duceja 
m, donna donne ž, dona [donja] don e ž, gaucho [gaučo] gaucha m, 
cercle [serkl] -la m, college [kolež] -gea m, conferencier -a [konfe- 
ransje -ja] m, fin  de siecle [fendəsjekl] fin  de siecla m, findesie- 
clovski -a -o, m enu [menu´] -ja m, leader [lider] -ja m, college 
[kolidž] -gea m, knockout [nokaut] -a m , rugby [ragbi] -ja m, city 
[siti] -ja m. Ker so to občna imena, jih  pišemo vselej z malo začet
nico (prav tako zdravila ali druge kemikalije): fia t -a m, mercedes 
-a m , volksw agen [folksvagən] -gna m, f uhrer [fu´rer] -ja m, gau- 
leiter [gaulaiter] -ja m, volksdeutscher [f olksdoičer] -ja m, ohm  
[om ] -a m, vat -a m. Pogosto se namreč take besede udomačijo in 
jih pišemo po domači izgovarjavi: žanr -a m  (genre), žanrski -a -o, 
osa -e ž (hausse), kros -a m  (cross-country [kroskantri]), lider -ja 
m  (leader), larpurlartizem -zm a m  (l'art pour l'art); le na pol je 
podomačen surrealizem [surrealizəm] -zm a m.
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Po domači izgovarjavi

Po domači izgovarjavi pišemo tujke, če so v splošni rabi. 
V takem  prim eru da jezik besedi domače lice. Ni pa pri tem do
sleden, ker sprejema tu jke iz različnih virov.

Besede, ki se v izvirnem jeziku končujejo na nemi -e in so tam 
povečini ženskega spola, dobijo v slovenščini navadno -a: afera -e 
(affaire), antanta -e (entente), anketa -e (enquete), brošura -e (bro- 
chure), matineja -e (matinee), renesansa -e (renaissance) ali rene- 
sanca -e (Renessanz) reportaža -e (reportage) šarža -e (charge).

Tujke, ki se v izgovarjavi končujejo na samoglasnik, zlasti na 
poudarjen, se na splošno ravnajo po pravilih za lastna imena: 
abonma -ja m  (abonnement), angažma -ja m (engagement), aranž
ma -ja m  (arrangement), kom ite -ja m  (comite), tempo -pa m, 
breve -va m, finale -la m.

Samostalniki, ki se končujejo na soglasnik, so nam povečini 
moškega spola in jih tako tudi pregibljemo: ansambel -bla m  (en- 
semble), refren -a m  (refrain), amper -a m  (ampere), bulvar -ja m  
(boulevard), budoar -ja m  (boudoir), resor -a m  (ressort), sufler 
-ja m  (souffleur), šofer -ja m  (chauffeur), reporter -ja m  (reporter), 
budžet -a m  (budget), kavboj -a m  (cowboy), kravl -a m  (craw l), 
rostbif -a m  (roastbeef), rajh -a m  (Reich).

Tujke iz latinščine in grščine. — Pri tu jkah iz latinščine in 
grščine pazimo zlasti na tele posebnosti:

1. Samoglasniške skupine -ia- -io- -ie- -ii- -ea- ipd. pišemo 
brez vmesnega -j-, če besedo čutimo kot tujko, z vmesnim -j- pa, 
če jo čutimo kot domačo; zato pišemo dialektični materializem, so
cializem, denunciant, diagonala, diagram, diagnoza, biblioteka, bio
log, orient, dieta, higiena, avdienca, variirati, oleander, vendar 
milijon, milijarda, misijonar, špijon in tako tudi vselej končniško 
pripono -ija in -eja : kemija, materija, asociacija, denunciacija; ideja, 
orhideja, epopeja.

Latinski ae in oe (tudi iz gr. ai, oi) pišemo z navadnim  e: pre- 
zident, sekularen, hemofilija; ameba, ekonom  ipd.; vendar imamo 
tudi dvojnice: aitiologija, oinolog po grški izreki, etiologija, enolog 
pa po latinski; dvoglasnika au in eu pišemo z av, ev: avgment, 
evfem izem .

2. P rav  tako pišemo soglasnike fonetično po slovenski izgovar
javi; za x  in xs pišeno ks: tekstilen, maksimum , fiksirati, seksu
alen, eksudat.
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Latinski c pišemo po izgovarjavi k ali c (pred i in e): koncept, 
konkurz, kustos, faktum , cirkulirati, koncesija, koncil; včasih se 
ravnam o tudi po grškem izvirniku: kiklop  (in ciklop), avtokefalen, 
dolihokefalija, kibernetika.

Po latinščini pišemo grški x s k: kromatičen, kromosom , vendar 
anahronizem, sinhroničen in sinkroničen, hiazem, hiromant, hresto- 
matija.

S ci pišemo latinski -ti- pred samoglasnikom: inicialka, akcija, 
tradicija ipd.; po grški izgovarjavi pišemo ohlokratija, vendar pa 
demokracija ; pri nekaterih grških tu jkah sta v rabi obe obliki, 
grška in ustrezna latinska: aristokracija |družbeni razred|, aristo- 
kratija |vladavina|.

K adar se latinski ali grški s izgovarja zveneče, ga pišemo kot 
z: cezura, muzika, filozofija, fiziologija, iluzija, rezistenca, vendar 
(posebno pri ozko strokovno rabljenih ali v novejšem času prevzetih 
besedah): disjunkcija, disartrija, resolucija, resonanca, resorbirati; 
precizen, kozmos, plazma, vendar osmoza; kurz, cenzura, konzonant, 
vendar konsonanca, konzul, konzultacija, konzerva  (ljudsko) in 
konserva, konservirati, konservativec.

Skupini sp in st govorimo in pišemo v tujkah, kakor: inspi
racija, specifičen, spektrum , spekulacija (v filozofiji), konstelacija, 
konstrukcija, instruktiven, instrukcija  (navodilo), restrikcija , in
stanca, restitucija, restavrirati, stacionaren ipd.; v udomačenih spo
sojenkah prek nemščine pa pišemo in govorimo št in šp: študent, 
špijon, špekulant, štacuna, špecerija, špirit, štipendija, inštruktor, 
inštrukcija  (dijaška) ipd.

Dvojne soglasnike pišemo z enojnim: iluminacija , ilustracija, 
aplikacija, aberacija, apelacija, komunikacija, asanacija, komisija, 
asesor, teror, koneks, anulirati, abreviatura ipd., vendar super- 
revizija.

3. Nekatere v novejšem času prevzete grške in latinske tujke 
ohranijo prvotno obliko pripone vseskozi, medtem ko so jo starejše 
navadno zgubile. Če se končujejo na soglasnik, so razen redkih 
izjem moškega spola: stadion -a, protozoon -a, album  in tako tudi 
datum, forum, plenum, referendum, serum, spektrum , vakuum; 
vendar: balzam, dokument, ferm ent, instrum ent, sediment, filtrat, 
regulativ, rigoroz, skalpel, tanin, delirij, imperij, kolokvij, provi- 
zorij, sanatorij, princip  (principium), mikrob; antibiotikum  -a in 
antibiotik -a, mn. antibiotiki; nekateri samostalniki imajo v osnovni 
obliki tujo pripono, v sklanjatvi pa jo lahko opuščajo: spektrum  
spektrum a  in spektra, m inim um  m inim um a  in minima, individuum  
individuum a  in individua; v množini imajo nekateri teh samostal
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nikov na -um  še latinsko obliko na -a in so srednjega spola: aktiva, 
pasiva, m aksima, skripta, slavika  ipd. Taki samostalniki na -ia so 
prevzeli žensko obrazilo -ije: genitalije, tako tudi materialije , mo- 
bilije; tudi v ednini je  ženskega spola bakterija (bacterium), spirila 
(spirillum) ali epizoda (epeisodion).

Podobno še:
specimen -a, vendar volumen -mna; kolon -a, ureter -ja;
kaos -a, kožmos -a, abortus -a in tako tudi cirkus, korpus, 

lapsus, minus, plus, seksus, sinus, tetanus, turnus, uzus, virus, 
vendar obolos in oboi obola, tropus tropa, mn. tropi; ciklus -a in 
cikel cikla ; druge tu jke pa so v rabi brez prvotnih pripon: bacil, 
tuberkul -a, furunkel -kla, impulz, intelekt, katar, kompleks, kon- 
kurz, parazit, proces, produkt, radij, refleks, sarkazem, absolutizem, 
vokalizem;

agens -a, reagens -a m, mn. reagencije -cij ž;
biceps -a, tako tudi apendiks, indeks, kodeks, toraks zraven sta

rejše sposojenke: falanga -e ž;
pankreas -a, trias -a;
diabetes -a, karies -a, lues -a;
bronhitis -a in tako meningitis, plevritis, rahitis, sifilis ipd.
Žensko obrazilo -a so dobili grški samostalniki na -sis in -xis: 

analiza, baza, diagnoza, doza, hipnoza, kriza, sepsa, praksa, profi- 
laksa, sintaksa.

Ženski spol so ohranili nesklonljivi samostalniki, ki se konču
jejo na soglasnik: mater, species.

Latinski samostalniki na -io (ž) sprem injajo pripono po naših 
jezikovnih pravilih, vendar ne zmerom z enakim  poudarkom: 
agitacija, akcija, deklaracija, b ifu rkacija, degeneracija, diskusija, 
f unkcija, legija (vendar legijon), obligacija, porcija, transfuzija, 
v erzija, v izija. Ti samostalniki večinoma delajo pridevnik na -ski 
s prenosom poudarka na -ij-: agitacijski, akcijski ipd.

Latinska pripona -itas -itatis (ž) se je spremenila po francosko- 
nemških zgledih v -iteta -e (ž) (franc, -ite, nem. -itat): avtoriteta  
(auctoritas), digniteta, ekstremiteta, fakulteta, integriteta, kapaci
teta, kontinuiteta, pariteta, puberteta, saniteta, specialiteta.

Po pridevnikih so nekatere take besede udomačene s pripono 
-ost -osti z: acidnost, aktivnost (activitas), animoznost, integralnost, 
kurioznost, morbidnost, nervoznost (vendar tudi nervoza), pasivnost, 
perverznost, specialnost, stabilnost, sterilnost ipd.

89



Grški samostalniki na -e (ž) dobivajo v slovenščini žensko pri
pono -a: flegmona, psiha.

Ženskega spola so tudi samostalniki na -ma (ti so sicer v grščini 
srednjega spola): astma -e in tako drama, flegma, sperma, tema, 
drugi pa se v slovenščini končujejo na soglasnik in so zato moškega 
spola: aksiom, ekcem, granulom, sarkom, simptom, sistem, teorem, 
trahom.

Latinski samostalniki na -tia (ž) se v slovenščini končujejo na 
-ca: abstinenca, asistenca, evidenca, inteligenca, koeksistenca, kv in t- 
esenca, potenca, sentenca.

Latinske besede na -e so v slovenščini moškega spola: faksim ile  
-la (v lat. s), m izerere -ra, prav tako samostalniki na -o: libido -da, 
lum bago -ga (v lat. ž).

4. Pridevniki so latinsko pripono -is in -us izgubili: im un -a -o, 
obscen, spontan, ali jo zamenjali z domačo -en: mineralen- lna -o, 
molekularen, pozitiven.

Tako pripono so dobili tudi latinski pridevniki na -ans -antis 
in -ens -entis: konstanten, potenten, zlasti pridevniki na -icus [ikus]: 
laičen in tako tudi logičen, rahitičen, sistematičen, tehničen.

Pri nekaterih  tu jkah  so se razvili pridevniki na -ski (-ški): aka
demski -a -o, filozofski, platonski, vulkanski, kirurški.

5. Glagoli, med katerim i jih  je precej novejšega kova, so po 
romansko-germanskem zgledu posplošili pripono -irati- iram: defi
nirati, ignorirati, konfiscirati, rekognoscirati, telefonirati ipd. Neka
teri imajo poleg pripone -irati tudi -izirati, vendar včasih s po
menskim razločkom: substan tiv ira ti: substantivizirati, a k tiv ira ti: 
aktivizirati ipd. Po vidu so dovršni in nedovršni, nekateri tudi 
v isti obliki prehodni in neprehodni: kristalizirati sladkorno melaso, 
melasa kristalizira.

N ekateri že dobivajo predpone, da se jim  tako sprem inja po
men in je dovršnost očitna: zmasirati, prekontrolirati, podminirati, 
poagitirati, pofilozofirati, zbombardirati, skombinirati, skonstruirati, 
izkomplimentirati koga, skoncentrirati, zdecimirati, zadeklamirati, 
izkristalizirati se, zainteresirati koga ipd.

Zaradi pomenskega razločevanja imamo poleg glagolov s tako 
pripono tudi nekatere z domačo: žica elektrizira koga, elektriti ebo- 
nitno palico.
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PISAVA SESTAVLJENIH BESED

Samostalniki

Zloženi samostalniki so nastali iz dveh ali več besed, katerih  
samostojni pomen še čutimo, vendar ima zloženka nov, od sestavin 
različen pomen: po ld n e  ni isto kakor p ol d n e . Prave zloženke imajo 
samo en poudarek. Sestavini sta zvezani z veznim vokalom o/e ali 
z velelniškim i. Pišemo jih  skupaj: v in og ra d , sra k o p er, h u d o u r n ik , 
vo lk o d la k , sam ou k, sv o je g lavec, rd e če rep ka , č r v o jedina, ja jc e v od, 
p o lje d e lec, k o n je d erec; c v ilim o žek , k ažim e d , k ažipo t, za h v a lib ogca, 
tr in og.

V sklopu so besede postavljene druga ob drugo in niso spojene 
z veznim vokalom prvega dela. Če ima ves sklop samo en poudarek, 
ga pišemo skupaj: n e p r id ip rav , p r idanič, b o g n a svar u j (hudič), 
n eb o d ig a tre ba, n im an ič , b ogpom agaj, v b oga jm e, v n ebohod, očenaš, 
po si liž iv .

Pomni. Če imajo sestavine še svoj poudarek, pišemo sklope n a
razen (ne z vezajem): p eš pot, figa m ož, m ož beseda, žal beseda, m ojster  
sk aza, m ožicelj v s ta jač, pedenj člov e k , laket brada, žar ptica. Včasih 
je  sklop že na m eji m ed obem a vrstam a, zato pišem dolgčas in d olg čas.

Besede, ki so v obeh delih tujke in smo jih sprejeli kot zvarjeno 
celoto, pišemo skupaj: avtogaraža , avto stra d a , e le k tro te h n ik a , fo to 
apara t, k in o s tu d io , k in o o p era ter .

Pomni. Sklope, sestavljene iz domače besede in tu jke  ali narobe, 
pišemo narazen. V novejšem  času nastopa množica tak ih  sklopov z do
ločilno besedo pred osnovno: alfa žarki, avto cesta, avto prom et, kino  
dvorana, krep papir, Triglav film . P rv i del je  nekakšen okam nel, ne
sklonljiv  prilastek.

Sem sodijo tudi sklopi, ki im ajo v prvem  delu znam ko: H bom ba, 
B vitam in , I železo; če se znam ka piše z malo latinsko črko, se zaradi 
preglednosti veže z vezajem : h-m ol o-debla, a-sklanja.

Sklope z določilno besedo pred  osnovno sta rodila tu ji vpliv in želja 
po k ratkem  izražanju. Preveč tak ih  sklopov bi jeziku kazilo podobo. 
N avadno se jim  ognemo tako, da postavim o določilno besedo za osnovno 
(žarki alfa, v itam in  B) ali pa opišemo s pridevnikom  (avtom obilski pro
m et, celofanski papir).

Pridevniki

Zloženke, katerih  sestavine so spojene z veznim vokalom o/e 
ali s sklonskim obrazilom, imajo en sam poudarek in jih pišemo 
skupaj: b is tro g lav, b le d o ličen, bosonog, d o b ro v oljen , go lobrad, h u d o -
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uren, rdečelas, svojeglav, vročekrven; bojaželjen, ukaželjen, časti- 
hlepen, častilakom en, častiljuben, samotežen, peterokrak .

Ravno tako pišemo skupaj sklope z enim poudarkom: vsak- 
danji, vsakoleten, vse(ga)mogočen, vse(ga)veden, vseobčen, vsesplo
šen, vseviden, osemleten, stonog .

Skupaj pišemo pridevnike, izpeljane iz sklopov, tudi če imajo 
več poudarkov: velikonočen, zlatopoljski, škofjeloški, južnoslovanski, 
literarnozgodovinski, narodnogospodarski, narodnoosvobodilen, po- 
ljudnoznanstven, socialnodemokratičen iz sklopov: velika noč, Zlato 
polje, Škofja  Loka, južni Slovani, literarna zgodovina itd.

Pomni. N arazen pišemo zveze, k je r je  p rva beseda načinovni 
prislov (velja tudi za barve!): čudno spačen, rajsko lep, kapljivo  tekoč, 
splošno ve ljaven , sm rtno nevaren, visoko kvalificiran, kričeče rdeč, črno 
lisast, belo obrobljen, prisiljeno duhovit, tem no rjav, živo rdeč, škrlatno  
rdeč, rjavo rum en, bledo moder, svetlo sivo rum enkast, tem no svinčevo  
moder.

Zaimki
Skupaj pišemo:
a) enozložne predloge z naslonskimi tožilniki osebnih zaimkov, 

kadar je poudarek na predlogu: name, n ate, nase, nanj, nanjo, 
nanju, nanje, čezte, m edse, nadenj, obnjo, ponju, podnje, predse.

Pomni. N arazen pišemo predloge in osebne zaimke, če poudarek 
ni na  predlogu: na sebe, čez t ebe, za m ene, pred n jega, za m ano, nad 
njim , nad n jo, čez n je.

b) sklope z zaimensko osnovo in z enim glavnim poudarkom, 
kakor: m arsikdo, marsikaj, marsikateri, marsikak, redkokdo, vsakdo, 
vsakteri, ma lokdo, m alokdaj, ma lokateri ipd.

Pomni 1. K adar stopi predlog p red  drugi del sestavine, jo pišemo 
narazen: m alo s čim  je  zadovoljen  =  z maločim; redko pri kom  je našel 
razum evanje = pri redkokom .

2. N arazen pišemo tud i sklope, k adar so jim  sestavine ohranile 
sam ostojen poudarek: k d or si bodi, k ar si bodi, k ar m oči, k ar se da, 
nič k aj.

Števniki

1. Če pišemo glavne števnike s črkami, pišemo skupaj števnike 
od 11 do 99; tako tudi stotice: enajst, petindvajset, sedeminsedem- 
deset, dvesto, devetsto, tristo šest, šeststo triintrideset, devetnajststo  
šestdeset
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Pomni. Glavne števnike tisoč, m ilijon , m ilijarda, bilijon  ločimo od 
drugih števnikov: tisoč ena , dva tisoč osemsto štiriinpetdeset, pet m ilijard  
dvesto šestindvajset m ilijonov tristo petinosem deset tisoč dvesto šestin- 
sedem dese t

2. Vse druge števnike, števniške prislove in sklope pišemo 
skupaj: sedemnajsti, oseminštirideseti, dvestoti, štiristopeti, sedem- 
stopetinpetdeseti, dvatisoči, tisočprvi, dvatisočpetstotretji, trim ili- 
jonti, poltretji; štiriindvajseter, petstoteren, desettisočer, šestindevet- 
desetkrat, tristokrat, pettisočkrat, stomilijonkrat; dvainpolkrat, sto- 
petnajstič, dvatisočdrugič, petmilijontič; na desettisoče, na stotisoče, 
stotisočica, dvestotisočin(k)a, stomilijonina, šestmilijonski, petm ili- 
jarden , petinosemdesetletnik, tisočpestoletnica.

Pomni. Glede pisave števnikov s številkami gl. str. 97 »Pika«, t. 2 b.

Sestava z nikalnico ne

Skupaj pišemo z b e s e d n o  nikalnico ne zanikane samostal
nike, pridevnike, pridevno rabljene deležnike in prislove: nem oč, 
n evolja, nevojak, neslovenec, nekovina; negotov, neslan, neumen; 
nezaslišan, nedorasel, nerjaveč; nedavno, nema lo, nevedoma.

Pomni 1. S t a v č n a  nikalnica ne se piše narazen in terja zanikan 
povedek; od tod razloček: Ne volja  in  ne moč ga ne opravičujeta  : ne- 
volja  in  nem oč ga ne opravičujeta; ne m ir in ne red jih  ne rešita : nem ir  
in  nered jih  ne rešita; ne boječ se psa : neboječ otrok.

2. Od osebnih glagolskih oblik pišemo skupaj sedanjik n isem, 
n im am, n očem, n ečem .

Prislovi

Skupaj pišemo, kadar so sestavine okamnele v prislov z enim 
poudarkom: bogve, bržčas, bržda, brkone, čedalje =  čezdalje, da n
današnji, dandanes, kajne, kajneda, k ajpa, k ajpada, kajpak, ka teri- 
krat, kdove, k oli(č)kaj, m alone, m alodane, ma lokdaj, malokje, m alo- 
kod, morda, morebiti, nem ara, obakraj, obenož, oberoč, ondan, 
ondod, onkraj, onod, onkrat, onstran, pravkar, pravzaprav, prejkone, 
ravnokar, resda (= zares), seve, seveda, skorajda, tačas (=  tedaj), 
takisto, takrat, tjavdan, t okrat, t olikodane (= skoraj), tolikokrat, 
t ostran, v ečidel, v ešda (=  seveda), vsaksebi (= narazen), vseeno, 
vsekakor, vsekdar, vsepovsod, vseskozi, vsevdilj, vsevprek .

Pomni 1. Kadar imajo sestavine prvotni pomen, jih seveda pišemo 
narazen: kajpada pride : kaj pa (je to), da ga ni; ni kdove kako priden :
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kdo ve, kako je priden; malone vsi so tu  : ne bojim  se te , še malo ne; 
večidel polega : večji del dneva polega; vešda pridem  : saj veš, da 
pridem ; šli so vsaksebi : vsak sebi streže.

2. N arazen pišemo tudi, kadar so besede ohranile prvotni pomen 
in poudarek: bolj in bolj, bolj ali m anj, dan  na dan, gor in dol, 
kratko (in) m alo, m alo po m alo, m a lo m an j, m alo prej, m alo v eč, naprej 
in naprej, n oč in  dan , okoli in  o koli, prav tako, prav tam, prav tod, 
prej ali slej, ravno ta k o, ravno tam, sk oz bolj, skoz v eč, slej ko p rej, 
tak o rekoč, t ja in sem, v eč ali m anj, zdaj pa zdaj, že še, že že ipd.

Če je prvotni pomen zabrisan in dobi sklop samo en poudarek, 
lahko pišemo tudi skupaj: sem tertja  (=  včasih) ga srečam : otroci ska 
čejo sem  ter tja.

3. Soodnosnici čim  — tem  pišemo narazen: čim  več bo sovražnika, 
tem  več slave se obeta; čim bolj si prizadeva, tem  m anj uspeha ima; 
čim (=  kar se da) lahko pišemo skupaj z enozložnicami: čim dalj, č im dlje, 
čim več, čim bolj, čim prej, čim brž.

Predložne zveze

Če je predložna zveza okamnela v predlog, jo pišemo zmerom 
skupaj, tudi takrat, kadar je prislov: izmed, iznad, izpod, izpred, 
izza, kljub, namesto, nasproti, navzlic, spričo, vpričo, zaradi, zastran, 
zavoljo, zraven .

Večina predložnih zvez izraža prislovno določilo: voz stoji na 
(poljski) poti. Po rahlem  pomenskem prem iku nastane iz te zveze 
prislov, ki zaznamuje samo oviro: otroci so v kuhinji napoti. Kadar 
imajo sestavine svoj pravi pomen, jih pišemo narazen, če pa so se 
strnile v prislov z novim pomenom, jih pišemo skupaj.

Raba je uveljavila tale pravila:
1. zmeraj skupaj pišemo:
do: docela, dočista, dodobra, dokaj in  dokaj, doklej, dokorej, 

domala, dopoldan, dopoldne, doslej, dosihdob, dosihmal, dosita, do- 
sorej, dosti, dotehmal, dotlej, dovolj ;

h: hkrat i ;
iz: izcela, izčista, izhuda, izlahka, izlepa, izm lada, iznenada, 

iznova, izprva, iz težka, iztiha;
k: km alu, k v ečjemu, k v išku ;
med: m edtem ;
na: nadalje, naenkrat in naenkrat, nagodoma, nahitroma, na(v)- 

klju b, nakrat, nakrižem, nakvišku, nalahno, nalašč in nalašč, na- 
nagloma, naokoli, naokrog, naposled, naposodo, napošev, napoti, na
prej, naproti, naravnost, n arazen in narazen, nared in nared, narobe,
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naskrivaj, naskrivoma, nasploh, naspol, nasproti, natesnoma, nati- 
homa, nato, navdan, navdilj, nav(z)dol, navkreber, navzkriž, navpik, 
navrh, navsezadnje, navsezgodaj, navšev, navzdolž, navzgor, na
vznoter, navzpred, navzven, nazadnje, na(v)znak ; 

nad: nadvse;
o(b): obenem, obklej, obkorej, o(b)sorej, o(b)torej, opolnoči, 

opoldan, opoldne;
od: oddavnaj, odkar, odklej, odsihdob, odsihmal, odslej, odtlej, 

odveč;
po: pobliže, poceni, počasi, počemu, počez, podnevi, podolgoma, 

pogodu, pogosto, poju trišnjem, pokaj (čemu), pokonci, polahko, 
poleti, pomladi, ponajveč, ponekod, ponevedoma, ponoči, popoldan, 
popoldne, popred, poprej, poprek, poredkoma, posamič, posihma l, 
posihdob, poslednjič, poslej, pošev, potehm al, potem  in potem, 
potem takem, potlej, povprek, povrh , povsem, povšeč(i), pozim i ;

pred: predlanskim , predpoldne, predsinočnjim, predtem  in 
predtem  (= poprej), predvčerajšnjim, predvsem ;

s: scela, sčasoma, sčista, shu da, shudo, skonca, skoncema, 
skraja, skrajema, skratka, skupaj, sparoma, spet, spodaj, spomladi, 
spotoma, sproti, sprva, stežka, stiha ;

v: vb ogajme, včasi(h) = časi(h), vdru gič, v edno, v enomer, 
v k lju b, v k reber, v k up, vnapej, vn emar, vn ic, vn ovič, v obče, vprek , 
vpričo, vred in vred, všev, vštric, v tem  in v tem, v tretjič, (v)znak;

z: zbogom, zdaleč, zdavnaj, zdolaj, zgodaj, zgolj, zgoraj, zgrda, 
zgrdo, z ju traj, zlahka, zlasti, zlepa, zlepo, zm erom, zm eraj, zm lada, 
znotraj, znova, znovič, zraven, zvečer, zvečine, zviška, zv iškoma, 
zvrhoma;

za: začasa (= zgodaj), zadosti, zakaj, zaman, zamož, zanalašč 
in zanalašč, zanič, zapored, zapovrstjo, zarana, zategadelj, za tem  
in zatem, zato, zatore j;

2. zmeraj narazen pišemo:
do: do čistega, do dobrega, do kdaj, do k onca, do kraja, do 

m alega, do sem, do sitega, do t ja;
iz: iz celega, iz n ovega, iz prvega, iz v ečjega; 
k: k letu;
na: na čisto, na dolgo, na gosto, na gostem, na hitro, na lepem, 

na m oč, na pamet, na redko, na samem, na skrivnem, na suho, na 
široko, na tesno, na tesnem, na tihem, na v idez, na znotraj, na zu naj; 

ob: ob kratkem , ob svojem ;
od: od blizu, od danes, od kdaj, od konca, od kraja, od n ekdaj, 

od nekod, od rok, od tedaj, od včera j;
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po: po čem, po dolgem, po gostem , po krivem , po malem, po 
nesreči, po polnoči, po pravem , po pravici, po pravšnjem , po resnici, 
po v ečjem, po vsem  tem;

pod: pod kraj, pod n oč, pod v ečer; 
pred: pred kratkim , pred neda vnim; 
pri: pri kraju, pri priči, pri vsem  tem; 
v: v nič devati, v pustiv iti; 
za: za čas, za ču do, za zdaj;

3. skupaj ali narazen p išem o g led e na pomen:

nadrobno (=  natančno) popisati : prodajati na drobno in  na 
debelo;

natanko  (=  natančno) razložiti : na tanko  razrezati; 
oddaleč nisi tako  priden kakor on, sam o oddaleč (=  površno) 

ga poznam  : prihajam  od daleč, od daleč ga n e bi spoznal;
odspodaj, odspredaj, odzadaj, odzgoraj, odznotraj, odzunaj je  

lepo (na vprašanje kje?) : prihaja od spodaj, od spredaj, od zadaj, 
od zgoraj, od znotraj, od zunaj (na vprašanje od kod?); 

zdoma b iti (kje?) : z doma od iti (od kod?); 
zanaprej bo drugače : plačal je za naprej in za nazaj; 
zares je  priden : vse vzam eš za res (=  resnico);

4 skupaj ali narazen p išem o ne g lede na pomen:

do: dokod, dotod, dokoder in  do k od, do t od, do k oder; 
na: naglas, nalahko, namah, nanaglo, nanovo, napol, naprodaj, 

narahlo, nastran  in  na glas, na lahko, na m ah, na naglo, na n ovo, 
na pol, na prodaj, na rahlo, na stran; 

od: odkod, odtod in  od k od, od t od;
po: ponavadi, posili, postrani, povečini, pozlu  in  po navadi, 

po sili, po strani, po veči ni, po z lu ; 
s: sčasom, spoti in  s časom, s poti; 
v: vk raj, vk raju  in v kraj, v kraju;
za: zagotovo, zamalo, zatrdno in  za gotovo, za malo, za trdno.

Vezniki

Skupaj pišem o: akoravno, bodisi, čeprav, čeravno, četu di, dasi, 
dasiprav, dasiravno, dasitudi, dokler in  dokler, najsi, zatorej.

Pomni Narazen pišemo: ne le —  ampak tudi, ne samo —  temveč 
(marveč) tudi, manj ko, bolj ko, dalj ko, brž ko, medtem ko, hitro ko, 
v tem ko.
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Členki

Skupaj pišemo: tale, takle, t istile, tu le, tamle, prejle, šele, 
v endarle, takole, tjale, sem le, takšenle, ali, j eli.

Pomni 1. Narazen pišemo: j e li res? v eš li? kd or si bodi, k ar si bodi, 
k jer si bodi, k am or si bodi, k akor si bodi, k oder si bodi, gorje si ga 
človeku.

2. Z vezajem pišemo: le -ta, le -oni, le -tam.
3. Členek koli pišemo skupaj ali narazen: kd o rkoli, ka rkoli, k je rk oli, 

kam orkoli, kadarkoli, ka kršen koli, ka terikoli ali pa k d or k oli, k ar k oli, 
k jer k oli, k am or k oli, k adar k oli, k akršen k oli, k a teri k oli.

LOČILA

Modulacijo glasu in presledke, s katerim i v govoru ločimo 
pomenske enote, zaznamujemo v pisavi z ločili. Potrebna so za 
lažje in zanesljivo razum evanje pisanega jezika, zato so določena 
s pravopisnimi pravili.

Pika
1. Piko (.) pišemo:
a) na koncu prostega ali zloženega pripovednega stavka: Dol

gost življenja našega je kratka. Kosilo se je zavleklo, primanjkovalo  
je posode.

b) na koncu odvisnih vprašalnih, velelnih in želelnih stavkov, 
če jo te rja  glavni stavek: Ne vem , zakaj je tako žalosten. Ukazal 
m u je, naj se spravi od hiše. Želel je, da bi se zjasnilo.

c) v bibliografskih zapisih za posameznimi deli naslova, npr.: 
Milko Kos: Srednjeveška Ljubljana. Topografski opis mesta in oko
lice. Ljubljana 1955.

Pomni. Za naslovi in podpisi ne pišemo pike.

2. P ika nam rabi tudi za pomožno pravopisno znamenje:
a) za kraticam i: str. (stran), ipd. (in podobno), l. (leta), gl. (glej).

Pomni. Brez pike se pišejo kratice za denar, mere, uteži, kemične 
prvine in take kratice, ki se pišejo z velikimi začetnicami: din (dinar), 
m  (meter), km  (kilometer), hl (hektoliter), g (gram), kg (kilogram), S  (žve
plo), Fe (železo), H 2O (voda); SR S  (Socialistična republika Slovenija), 
SFRJ (Socialistična federa tivna  republika  Jugoslavija).

b) za vrstilnim i števniki: na 15. strani, v 3. vrsti, v 75. letu  
starosti, 29. XI. 1945. leta je bila razglašena Jugoslavija za federa-

7 Slovenska slovnica 97



tivno ljudsko republiko; 12. sedež v XV . vrsti; IV. a razred; Jožef II.; 
marčna revolucija 48. (oseminštiridesetega) leta.

Pišemo: 60. (šestdeseta) leta prejšnjega stoletja, v 80. (osemde
setih) letih 19. stoletja .

Če pri naštevanju števniške prislove na -ič (prvič, drugič, 
tretjič) pišemo s številkami, postavljamo za njim i piko.

Pomni 1. Kadar glavne števnike pišemo s številko, ostanejo v vseh 
sklonih brez pike: čez 15 m in u t je  nam eril 380 vročine; pri 75 (petin 
sedem desetih) letih  je  bil še korenjak; od doma je  šel z 20 (dvajsetim i) 
leti; plačuje po 5  %.

2. Kadar je števnik znamka, uporabljamo glavni števnik v imeno
valniku: A vto  2411 se je  ustavil pred hišo. S  trolejbusom  23 se je  p ri
peljal v  mesto. Z  odločbo 345 je  bil nameščen. Pred sobo 89 so zarožljali 
ključi.

3. Kadar stoji števnik za samostalnikom, rabimo glavne števnike 
kot znamke in jih pišemo brez pike: poglej zvezek  X I, stran 123, 
opomba 4; v členih 6— 8 govori ustava o ljudski oblasti; leta 1939 se je  
vnel svetovn i požar.

4. Kadar naznanjamo uro s številko, pristavljamo glavnemu štev
niku zgoraj mali h (to je latinska kratica za hora = ura): ob 8h, ob 10h, 
ob 12h = ob osm ih, ob desetih, ob dvanajstih , ali pa uporabljamo vrstilne 
števnike pred samostalnikom ura: ob 8. uri, ob 12. uri, ob 20. uri; tako 
pišemo tudi z decimalno piko ali vejico: ob 8.15, 9.30 10,45 = ob osmih  
ali osem petnajst, ob devet(ih) trideset, ob deset(ih) petinštirideset, ob 
četrt na devet, ob pol desetih , ob tri četrt na enajst.

3. S trem i pikam i ( ...)  zaznamujemo nedokončano misel ali 
izpuščene dele navedkov: B e ž i . . .  vse b e ž i . . .  Grobovi tulijo . . .  
Tja bomo našli p o t . . .  Sem  videl, . . .  da le petica da ime sloveče.

Pomni. Namesto treh pik, ki zaznamujejo nedokončano misel, lahko 
postavimo tudi pomišljaj.

Vprašaj
Vprašaj (?) pišemo:
a) za samostojnimi vprašalnicam i: Kje? Kdo? Kdaj? Kako? 

Čemu? A? Tu? Tam?
b) za neodvisnimi vprašalnim i stavki: Veš, poet, svoj dolg? 

Nimaš nič besed? Kaj m e ne vidiš, sin? Kaj pojete pomlad? Kaj 
vriskate prostost?

Pomni. Na kancu odvisnih vprašalnih stavkov stoji ločilo, kakršno 
terja glavni stavek: Prevzetnost in napuh ne vesta, kako se kruh  služi. 
Povpraševala sva ga, ali je  videl našo mater. Ne sprašuj, kaj smeš, česa 
ne! Zakaj m e vprašuješ, kaj m i je?
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Klicaj (!) pišemo:
a) za samostojnimi medmeti, vzkliki in zvalniki: Hej! Joj, 

prejoj! O, skaženo vino! O, vi počeni vrči! Moj Mate, jo, moj Mate! 
Krasna si, bistra hči planin!

b) na koncu neodvisnih velelnih in želelnih stavkov: Le ne uči 
pevcev peti! K uj me, življenje, kuj! Naj čuje zemlja in nebo!

Pomni 1. Na koncu odvisnih velelnih in želelnih stavkov stoji ločilo, 
kakršno terja glavni stavek: Naročil nam  je, da bodimo oprezni. A li je  
res ukazal, da pojdi od hiše? Piši m u, naj se oglasi!

2. V želelnih in velelnih stavkih, izrečenih brez poudarka, lahko 
izpuščamo klicaj: Daj m i, prosim, knjigo. Gl. tre tji odstavek na str. 15.

3. Za nagovorom v pismih postavljamo klicaj in nadaljujemo z ve
liko začetnico ali pa postavljamo vejico in nadaljujemo z malo.

Podpičje

Podpičje (;) loči posamezne stavke krepkeje kakor vejica, a 
šibkeje kakor pika. Pišemo ga:

a) med skupinami stavkov, ki pa so miselno vendarle celota, 
npr.: Dokler je človek mlad in krepak, je ves svet njegov; kamor 
položi trudno glavo, tam  je doma; vse m u je prijazno, vse m u  
vrata odpira in srce.

b) v daljših stavkih, zlasti v protivnih, vzročnih ali sklepalnih 
priredjih, npr.: Stara slovenščina le im ej svoje pravice; naši zato 
ne jem ljim o njenih! A li bi sprejel tudi moj odgovor, ne vem; vem  
pa, da ga nisem utegnil pisati.

c) v mnogočlenski periodi loči miselne odstavke: To srce 
ustvarjeno je za ljubezen, a vdano sprejme, kar m u čas odmeri; 
sedaj v sovraštvo hip ga kliče jezen; le malo naj počije v lepi veri: 
da je človeštvo vse ena družina, da vse narode en sam up preveva; 
da blagoslovljena m i domovina v svobodi dela, sanja in prepeva; 
da je na tleh nasilja in napuha objest; laž, rop, krivica in prevara 
na brzdi; da pravica ni več gluha, poštenje po temnicah se ne stara; 
da ni poniglavost povsod na vrhu, da se ne mora klanjati ji čednost; 
da je m alik trinoštva, znotraj trhel, na zunaj zgubil ves blesket, 
vso vrednost.

Vejica

Vejica (,) nam rabi za razčlenjevanje stavka po sestavinah na 
pomenske in oblikovne enote. Opozarja nas na smiselno povezavo 
besed in s tem na stavčno melodijo te r  olajšuje branje. Večinoma

Klicaj
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nakazuje kratek  odmor, pred njim  pa zvišanje glasu; zato jo zapi
sujemo tam, k jer v govoru delamo odmore. V slovenščini stavimo 
vejico nekaj po pomenu, nekaj pa po oblikovni zgradbi stavka. 
Drugačno vlogo ima v nezloženem, drugačno v zloženem stavku.

Vejica v nezloženem stavku. — 1. Ločuje samostojne izraze, ki 
niso pravi stavčni členi; taki so:

a) zvalniki: Oče, od medu m i dajte sat prelep! Pojdi, moj sinko, 
na pot! Naprej, zastava slave! Ti, pozabil sem poveda ti. . .  B atju- 
ška, nesreča te išče. Prosim, gospod, kar po domače. Na, Tonček , 
pojdi sem!

b) samostojni miselni prislovi in vprašalnice: Da, vse je čisto. 
Ne, to ni samo površje. Tako je rekel, da. Pač, še ena rešitev je. 
Nikar, ne bo prav. Seveda, tega ne tajim. Vsekakor, ju tri bodi pri
pravljen. Nikakor, tega si ne dam vzeti. Je spet pijan, kajpak. Čez 
mesec dni ti vrnem, prav gotovo. Zares, take drobne reči me motijo. 
Kaj, tudi ti? Je bilo lepo, kaj? Kako, še tajil boš? V takih zgledih 
prislov m eri na pomen vsega stavka.

Pomni. Če ti izrazi niso miselno samostojni, ne pišemo vejice: Tega 
si n ikakor ne dam vzeti. Čez mesec dni ti prav gotovo vrnem . Tega seveda  
ne tajim .

c) izrazi, ki izrečeno misel povzemajo, popravljajo, dopolnju
jejo ali pojasnjujejo: Skratka, uspeh je presegel vsa pričakovanja . 
Knjiga, ali bolje brošura, je povzročila veliko razburjenje. Sicer 
pa, kaj bi vam  še naprej govoril. Najprej, tole mora ostati med 
nami. K ratko in malo, do konca tedna mora biti rokopis pripravljen. 
Predava dvakrat na teden, in sicer v torek in petek. Največji dra
matiki, kakor Aishilos, Sofokles, Euripides, Shakespeare, so še 
zmeraj živi. Nekateri ptiči, npr. (recimo, denimo) vrabci, ščinkavci 
in sinice, se na jesen ne selijo.

č) samostojno rabljeni medmeti: Joj, kam  bi del! Ostrigli, oh, 
so m i peruti! B um  bum  bum, je zagrmelo po vratih. No, pa naj bo. 
O, saj vemo, kako je! In udri udri, klop klop klop, se urno spustita 
v kolop.

Pomni. Sem sodijo tudi medmeti iz glagolov: lej, lejte (iz glej, glejte), 
viš (iz vidiš): Lej lej, pa je  le prišel.

2. Ločuje pristavek od besede, katero pojasnjuje, če stoji za 
njo: Pri Prešernu, največjem  slovenskem pesniku, so se učili vsi 
kasnejši pesniški rodovi. Od mene, svojega prijatelja, tega vendar 
ne pričakuješ. V nedeljo, dne 9. maja, bo obletnica osvoboditve.
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Pomni. Kadar stoje taka pojasnila pred samostalnikom, ne pišemo 
vejice: Pri na jvečjem  slovenskem  pesn iku  Prešernu so se učili vsi 
kasnejši pesniški rodovi.

3. Ločuje istovrstne prirejene stavčne člene:
a) kadar naštevamo stvari, lastnosti ali določila brez vezalnega 

veznika: Polje, vinograd, gora, morje, ruda, kupčija tebe rede. 
Iglica gre skozi oplen, blazino, soro in os. Bila je močna, bistra, 
oblastna ženska. Naši ljudje so padali v Krškem , v Dragi, v Da
chauu, v Celju, na Rabu. Oglašali so se ptiči tukaj, tamkaj, vse- 
povsod. Tisti živi stržen veže pri drevesu korenino z vrhom, pri 
človeku rojstvo s starostjo, pri narodu preteklost z bodočnostjo.

b) kadar z veznikom izražamo nasprotno, dopustno ali kako 
drugo razm erje: Lepa, vendar nevarna pot ga je mikala. Fant je 
malo počasen, pa zanesljiv delavec. Za odkrito, čeprav ostro besedo 
je bil hvaležen.

Pomni 1. Kadar so istovrstni stavčni členi zvezani z vezalnimi vez
niki in, pa, ter, ali, ne  — ne, n iti — niti, tako  — kakor  ne pišemo vejice: 
Oče in  m ati sta m u že davno umrla. Ivan  in  Pavla sta brat pa sestra. 
Stopi ven  ali noter! N i ga ne v  šoli ne doma. Slana je  bila (tako) včeraj 
kakor danes.

2. R avno tako ne pišemo vejice pred primerjalnima kakor  in kot = 
ko, če ne vežeta popolnih stavkov: Skrbel je  zanj kakor pravi oče. Sinoči 
je  pela ko slavček ljubo. Letos je  razstava bogatejša kakor lani. Zdaj 
vem  toliko kakor prej. Zdrav ko riba. Več je  pojedel kakor zaslužil.

c) kadar ponavljamo iste besede ali cele izraze, npr.: O, bratje, 
bratje, prišel je dan. O vi, vi z našim pismom, vi z našo besedo 
možje — kam, kam  ste pahnili sebe in nas? A  danes, d anes. . .  
kako je nam?

Pomni. Vejice ni, kadar s ponavljanjem le stopnjujemo, zdaj zdaj 
bo tu, koj koj pridi, brž brž m oram  na pot, zelo zelo rad, hudo hudo te 
pogreša, km alu  km alu  bi m e bil zgrabil, hitro hitro beži, ve liko  veliko  
ti im am  povedati.

č) kadar zaradi poudarka izpostavimo stavčni člen in ga 
v stavku ponovimo z zaimkom ali prislovom: Sin, ta ti bo šele za
godel. Povprašam ga, nevernika. V  Parizu, tam  se je ustavil za 
dalj časa. V  mojih mladih letih, takrat je bilo vse drugače.

d) v datumu, kadar dokum entarno ugotavljamo kraj in čas: 
V Ljubljni, (dne) 8. januarja 1961. Ljubljana, (dne) 8. januarja 1961. 
Datum sam lahko pišemo: 8. januarja 1961 = 8. 1. 1961 =  8. I. 1961 
= 8/I-1961.

Pomni. Vendar: Prišel je v L jubljano (dne) 8. januarja.
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Vejica v zloženih stavkih. — 1. V p r i r e d j u  vejica loči:

a) stavke brez veznika: Na nebu zvezde sevajo, na vasi fantje  
pevajo, pojo glasno, pojo lepo. Trubar je bil prvi, Prešeren je edini.

b) stavke protivnega, sklepalnega in vzročnega priredja z vez
niki: Vse ima, vendar ni zadovoljen. Od nekdaj lepe so Ljubljanke  
slovele, al’ lepši od Urške bilo ni nobene. Oči imajo, pa ne vidijo, 
ušesa imajo, pa ne slišijo. Dobra kritika  ne podira samo, ampak 
tudi zida. Gaj še ni svatovsko odet, le črni trn cvete bahati. Iz koče 
sem slišal ječanje, pa sem stopil noter. Ne dam je rad, zakaj težko  
sem jo dobil. Pojdi, saj veš kam. N ikoder ni bil varen, metalo ga 
je namreč božje. Sami ste videli, torej poznate zadevo. Hotel se je  
zavarovati, zato se je obrnil do vas.

Pomni. Če so v  vezalnem priredju stavki zvezani z vezniki in, pa, 
ter, ne  — ne, n iti — n iti ne pišemo vejice: Sem  dolgo upal in  se bal. 
Z avriska j v  lepi sve t in  utrgaj kresni čarni cvet in praprotnih semen  
nastrezi in  na m ah pod bukev lezi! Poiskal je  vžigalice ter prižgal svečo. 
Zeblo m e je  pa lačen sem  bil. N isem  ne prosil ne odklonil.

Vendar in ni zmeraj vezalni veznik; zlasti v stavkih z različ
nimi osebki ima po navadi protivni, vzročni, sklepalni (posledični) 
pomen; zato v takem  prim eru lahko pišemo vejico tud i pred  in: 
Mimo si šel, in se nisi oglasil. Velikim  pevcem  so nekdanje dni 
zidala se mesta na strune zvok, in danes m oji struni dano ni siroti 
eni utolažiti jok. Toplo je bilo, in sneg se je tajal na strehah. Potem  
je zazvonilo, in iz šole so se usule gruče. Zapišem ti zemljo, in prost 
boš vojaščine. Zatri m i knjigo, in tema se zgrne nad nami.

Pomni. V ločnem priredju ne pišemo vejice: A li delaj doma ali pojdi 
v svet! A li bom pastir v  K orotanu na G osposvetskem  polju  ali bom še 
nadalje študent.

2. V p o d r e d j u  vejica loči:
a) odvisnik od glavnega stavka: Kdor za smolo prime, se osmoli. 

Največja sreča za človeka je, če je zdrav . Ni jasno, kaj misli s tem. 
Strašna m u je bila misel, da bo tepen. Poberi se, od koder si prišel! 
Kakor hitro prideš domov, se oglasi! Pri tebi ostanem, dokler ne 
zaspiš. Namesto da bi zmoto priznal, še laže. Kolikor jezikov znaš, 
toliko mož veljaš. K jer hodi, m u je s trn jem  pot posuta. Povej mi, 
s kom  občuješ, in povem  ti, kdo si.

Če je  odvisnik v sredi nadrednega stavka, ga ločimo na obeh 
straneh z vejico: Novica, da bomo km alu rešeni, nam je vlila novih
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moči. Radovednost, kdo je v hiši, jo je prignala na obisk. Strah, 
ali se m i stvar posreči, m i je jemal spanec.

b) z vejico ločimo odvisnike različnih stopenj med seboj: Ne 
vedel bi, kako se v strup prebrača vse, kar srce si sladkega obeta. 
Cesarična je bila žalostna, ko ji nihče ni mogel razložiti, kdo je 
vitez, ki je zbil jabolko . Praviš, da ti je pismo o sm rti mojega ujca 
zbudilo željo, da bi kaj več zvedel o strahotah in nezgodah, ki sem  
jih prebil, ko sem bil ostal v M izenu . A li sedaj razumete, kateri 
je tisti »svet«, ki se je Prešernu tako tožilo po njem, da si je v dnu  
srca zmeraj želel nazaj?

c) Med odvisniki iste stopnje pišemo vejico kakor v priredju: 
In vedela sva, kje kosi mladijo, kje drozdi, kod divji mož hodi, kje  
vile se skrivajo v gozdi. Milo se m u je storilo, ko je premišljeval, 
kako ga ima rada, kako skrbi zanj, kako m u streže, kadar je doma.

Pomni. Zato ne stavimo vejice, kadar take stavke vežejo vezalni in, 
pa, ter: To priča, da im ate tenak sluh in  da čutite, kaj pom eni igralcu  
jezik. Samo to vem , da pred obličje n je  ne sm em  in da n i m esta vrh  
zem lje, k jer  bi pozabil to gorje .

č) K adar v podredju zadeneta skupaj veznik nadrednega in 
podrednega stavka, postavljamo vejico med oba: Z ive naj vsi narodi, 
ki hrepene dočakat’ dan, da, koder sonce hodi, prepir iz sveta bo 
pregnan. Le piši materi, da, če ne bo denarja do sobote, ne boš več 
stanoval pri nas. Skusili ste, da, kdor se iz prvega prenagli, se kmalu  
upeha.

3. Z vejico ločimo tudi v r i n j e n e  i n  o k r a j š a n e  s t a v 
k e  od stavčne celote; zato jo  pišemo:

a) pred vrinjenim i stavki in za njimi: Daleč, ne vem  kje, se 
je oglasil žvižg ptička. »Poglejte,« m i pravi Tevža, »tistole skalo 
tam  spredaj!« Č’m u bo nam, prašam, prazno pogorišče? Jurko, ne 
bodi ga len, je pobral kost in jim  namlatil rebra. Regionalizem, to 
je čut za krajevne posebnosti, je v literaturi spet oživel. Prešeren 
je bil, kakor je splošno znano, po poklicu odvetnik .

b) pred okrajšanim i stavki ali za njimi; tak i prim eri so zlasti:
α) deležniške zveze, kadar ima deležnik poleg sebe daljše do

polnilo: Prijazno m eketaje vrh  skale, sta kozi vabili k  sebi ovce. 
Želeč jim  lahko noč, so se poslovili. Slednjič ga je zavrnil, rekoč: 
»Kaj pa to tebi mar!« Hodil je po sobi, pogledujoč na vse strani.

Pomni. Ne ločimo pa deležnikov z vejico, če so prilastki ali prosti 
prislovi: Preteči prej oblak na polja u lije  dež krotak. O potekaje se je  
hodil po izb i.
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β) okrajšana priredja: Danes človek, ju tri črna zemlja. Meni 
luč, tebi ključ. Oba bova dala, nekaj ti, nekaj jaz. Rad imam družbo, 
a še rajši lepo knjigo. Če velja to zanj, kaj šele zate. Saj ni le 
neumen, ampak tudi hudoben. N ekaj pa vam obljubim, namreč, 
da km alu spet pridem.

γ) okrajšana podredja: Čeprav že v letih, še zmeraj kaj dela. 
Plačal bom, kadar ti. Kolikor bo dal on, toliko jaz. Pomeniva se 
prijateljsko, če ne, takoj odidem. Sosedje so hodili k nam, pa ne 
zato, ker je bila naša hiša lepša, ampak zato, ker je babica znala 
toliko lepega povedati.

Pomni 1. Sestavljeni vezniki so dobili pomen enotnih izrazov, zato 
med njimi ne pišemo vejice. Take zveze so: in  ko, in  ker, (še) prej ko, 
nam esto da, toliko da, kljub  tem u  da, brž ko, m ed tem  ko, potem  ko, 
v tem  ko, tako  da, še preden, že ko, še ko, s tem  da ipd.: Pridem  sam, in  
če bo le mogoče, pripeljem  še koga. Votlina je  suha , in ker je  ne doseže 
nobena sapica, tud i topla. Moj čas je  potekel, in da odkrito povem , moja  
volja  tudi. M edveda je prik len il k  skladovnici, in  ko je  spet prišel d iv ji 
mož, sta se spoprijela. Namesto da bi se učil, je  lenaril. Lenaril je, 
nam esto da bi se bil učil. Že ko sem  ga prvič videl, sem ga spregledal. 
K ljub  tem u da je bil bolan, je  šel v  službo.

2. Kadar veznik in veže stavčni člen in istovrstni odvisnik, med 
njima ne pišemo vejice: Pozim i in  kadar je  mraz, kurim o. Po pobočjih  
in  k jer  se sonce upre, sneg hitro skopni. Kače, škorpijoni in  kar je  še 
podobne golazni.

3. V zvezi češ da ne pišemo vejice: To sm o odložili, češ da je  še čas.
4. Z vejico ne ločimo nedoločnika, pa naj nadomešča osebkov, pred

metni ali prilastkov stavek. Po toči zvon iti je  prepozno. Branil se je  
hoditi v šolo. Im el je  trdno vo ljo  poboljšati se. N ikdar več se m u ne 
bodo povrnile želje po D unaju razsajati.

Dvopičje

1. Dvopičje (:) opozarja na to, kar pride, bodisi na besedo ali 
na stavek, zato ga pišemo:

a) pred naštevanjem, npr.: Imel je tri iskre konjiče: vranca, 
rjavca in šarca. Vse od kraja je delal: oral, sejal, kosil in drvaril.

b) pred razlaganjem, npr.: Ivan je kakor ura: nikoli ne bo 
zamudil. Ptič na veji se ti smeje: jaz sem pred teboj na sveti! Glej 
to drevo: za usodo nič ne vpraša, a večno se bori za svoj namen.

c) po napovednem stavku pred premim ali dobesednim govo
rom ali pred navedkom, npr.: Ženska je vprašala: »Kaj bi radi?«
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Vsi so odgovorili: »Da!« Prešeren poje: »Dolgost življenja našega 
je kratka .«

č) sredi periode, da se loči prorek od poreka: Ko bi se sklicali 
narodi pred sodni stol, naj se izkažejo, kako so gospodarili z izro
čenimi talenti; kako se je vsak po svoje udeležil vesoljne človeške 
omike: bi se smel mali slovenski narod brez srahu pokazati med 
drugimi z drobno knjigo, kateri se pravi Prešernove Poezije. Ko 
izgublja jeseni priroda svojo lepoto, mineva cvetica za cvetico in 
pada list za listom: tedaj se začno zbirati po ledinah in zvonikih  
ptičja krdela.

2. Dvopičje nam  rabi tudi za pomožno pravopisno znamenje 
s pomenom »proti«, npr. 3  :  1 [tri proti ena].

Pomišljaj

1. Pomišljaj (—) nam rabi:
a) da loči vrinjeni stavek od celotnega stavka: S prijateljem

— tudi jaz imam prijatelja  — sva šla počasi po drevoredu. Komaj 
je zatisnil oči — človek bi mislil, da je minila le m inuta  — se je 
zbudil, in dan je bil.

Pomni. Če bi morala stati vejica med obema deloma oklepajočega 
stavka, jo postavimo za drugi pomišljaj: K om aj je  za tisnil oči — človek  
bi m islil, da je  m in ila  le m inu ta  —, se je  zbudil, in  dan je bil. Vendar 
to vejico po navadi izpuščamo.

b) da poudarja nasprotje: Jezik lepo govori — prazno je tvoje 
srce. Rastel sem in dorastel — spoznanja ni bilo. Glej, rojstvo  — 
smrt, en pomišljaj je vmes.

c) kadar hočemo kako besedo ali misel posebej poudariti: Pri
jatelj — to je beseda vseh besed. Kar je lepo, je lepo — vse druge 
besede so odveč.

Pomni. Včasih pišemo v teh primerih namesto pomišljaja tudi vejico.

č) da izrečeni misli dodaja razlago z okrajšano primero, z elip
tičnim stavkom: Imeli smo ljudi — v poljani cvet, imeli smo jih
— vrhu gore hrast.

d) da nakaže neizrečeno misel: Takoj tiho, če ne — ! Bratu bi 
povedala, pa —. P ika za pomišljajem lahko odpade.

Pomni. Namesto končnega pomišljaja se lahko pišejo tudi tri pike.
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2. Pom išljaj lahko sto ji nam esto  n arekovaja pred prem im  go
vorom :

— K je si bil? vpraša oče.
— V  mestu.
— Počemu?
— Moral sem, odgovori Martin, klicali so me.
3. V ezaln i pom išljaj nam  rabi tud i kot pom ožno pravopisno  

znam enje: postavljen je bil pred ali—ali; proga Ljubljana—Trst, 
tekm a Triglav—Ljubljana; knjiga bo stala 300— 350 din; strani 
125— 135; v letih 1850— 1870.

Narekovaj

N arekovaj („“ ali »«) nam  rabi:
a) da zaznam uje prem i ali dobesedni govor: In sto in sto glasov 

grmi: »Rešitelj Jejte naj živ i!« »Kaj se me dotikaš?« je vzkliknil 
Jernej. »Ne brani se, Jernej, ne brani se pravici!« je rekel mladi 
sodnik. »Vaš sosed,« odgovori sodnik, »ni kriv.«

Pomni. V takih primerih stavimo drugi narekovaj zmeraj za ločilom.

b) da zaznam ujem o navedke: V Zgodovini slovenskega slovstva 
piše Kidrič: »Najtehtneje so posegli protestantje v kulturni razvoj 
slovenskih dežel z likanjem  slovenščine.« Po n jem  je Dalmatinova 
Biblija naš »prvi literarni vzorec trajne vrednosti«.

c) da zaznam uje naslove, kadar b i ti brez narek ovajev  zavajali 
v  dvoum nost: »Partizanka« je priplula zgodaj zjutraj v pristanišče. 
Bival je v (hotelu) »Moskvi«. Ali si že videl »Tugomera«?

č) da dajem o posam eznim  besedam  poseben pom en: Divji pe
telin jam e »skrtati«, potem »poči« in »prevrže« in nazadnje »za
brusi«. »Prijatelj« senci tvoji je enak, ki zvesto za teboj se vije, 
dokler ti sreče sonce sije. Kateri je letošnji »bestseller«?

Pomni. 1. Kadar stojijo med narekovaji posamezne besede ali stavčno 
nesamostojni deli navedkov, pišemo drugi narekovaj pred ločilom.

2. Navedke lahko stavimo v ležečem tisku brez narekovajev.
3. Kadar je treba med besedami v narekovajih navajati kake druge 

besede z narekovajem, tedaj uporabljamo ali apostrofni (polovični) na
rekovaj (,‘) ali pa narekovaj izpuščamo: Janez pripoveduje: »Bil sem  
za pričo; sodnik m e je  vprašal: ,Kaj veš o ta tv in i pri sosedu?‘ Povedal 
sem  m u  po pravici: ,V idel sem  samo pete.‘« »Čuješ ž iv -ž iv ? To je  
,živio ‘ — zdaj starešina je  m ladi napil.«
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Oklepaj

1. V okrogle () ali poševne / / oklepaje devljemo:
a) besede, stavke, letnice ipd., ki natančneje pojasnjujejo: Par- 

ticipi (deležniki) so v ljudskem  govoru zelo redki. Prešeren (1800 
do 1849) velja še dandanes za največjega slovenskega pesnika. Med 
najboljše Jakopičeve slike gre Zeleni pajčolan (nastal nekako 1917).

b) vrinjene stavke: S prijateljem  (tudi jaz imam prijatelja) 
sva šla počasi po drevoredu. Namesto oklepaja lahko stoji tudi po
mišljaj ali vejica.

2. Strokovna raba pozna še druge oklepaje, npr. oglatega [] 
in lomljenega <  > .

Vezaj
Vezaj (-) pišemo:
a) na koncu vrste, kadar delimo besede;
b) med dvema različnima besedama, če sta tesno povezani: 

postaja Šmarje-Sap, Videm-Krško, Breznik-Ramovšev Slovenski 
pravopis, Karel Destovnik-Kajuh, Zofka Kveder-Jelovšek, občina 
Ljubljana-Center, občina Ljubljana-Šiška, rusko-slovenski slovar, 
črno-belo, belo-modro-rdeča zastava ipd.;

c) za členkom le, če je pred kazalnim zaimkom ali prislovom: 
le-ta, le-to, le-tega, le-oni, le-onemu, le-sem, le-tu  ipd.;

Pomni. Pišemo pa tale, tegale, tamle, jeli, jelite, vendar ka-li.

č) med sestavine zloženk, če je prvi del znamka (številka ali 
črka), drugi pa s črkam i pisana beseda, npr. 25-letnica, 4-urna seja, 
48-kilometrska proga, 12-kratna premoč, d-dur, r-ovo znamenje.

Pomni. Pišemo navadno: dvo- in  večzložne besede, paleo-, m ezo- 
in  neolitik, prvo- in  drugošolci, severo- in  jugozahod, vendar: toliko in  
tolikokrat, sto in  stokrat

d) v slovnični in slovarski rabi: žena -e, žen-a žen-e, pr e- po-, 
na-, od-trgati.

Opuščaj

Opuščaj O pišemo namesto izpuščene črke: Da b’ uka žeja me 
iz tvo j’ga sveta speljala ne bila, golj’fiva  kača! D’Alembert, com- 
media dell’arte.
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KRATICE

1. H itri tempo življenja nujno narekuje kratko izražanje, po 
drugi plati pa velika razčlenjenost in specializacija vsiljujeta dolga 
opisna imena, da ne nastanejo zamenjave. Iz te stiske nas rešujejo 
kratice, okrajšave, dogovorjena znamenja, simboli in šifre, ki po
nekod preraščajo že v poseben jezik. Njihova vrednost je v k ra t
kosti, njihova slaba stran pa v nenazornosti, ker so rade večini 
bralcev nerazumljive. Kratica pa more doseči svoj namen le, če je 
zadosti jasna, razum ljiva in nedvoumna.

2. Ločimo jih  več vrst:
a) mednarodne, predvsem za mere, uteži, prvine, države: m 

(meter), kg (kilogram, l (liter), Fe (železo, YU  (Jugoslavija), l. c. 
(loco citato, na navedenem kraju), UNESCO (Organizacija Zdru
ženih narodov za vzgojo, znanost in kulturo);

b) domače
za naše liste, društva, ustanove in vsakdanjo rabo: LZ (Ljub

ljanski zvon), DIT (Društvo inženirjev in tehnikov), SAZU  (Sloven
ska akademija znanosti in umetnosti), DZS (Državna založba Slo
venije), SR S (Socialistična republika Slovenija), t . m. (tega meseca), 
npr. (na primer), gl. (glej);

prevedene: ZDA (Združene države Amerike), ZA R  (Združene 
arabske republike);

c) priložnostne po raznih strokah, strokovnih knjigah, slovarjih 
in podobno: um. (umetnost), Lj. (Ljubljana), roj. (rojen).

Pomni. V leposlovnih knjigah se kraticam kar najbolj izogibljemo, 
v  strokovnih jih je sicer več, vendar naj bi bilo zlasti v šolskih knjigah 
kar se da malo priložnostnih kratic, da ne trpita lepota in razumljivost. 
Manj motijo krajšave imen, če niso dvoumne; te sproti lahko prilaga
jamo: dr. A . B reznik, Fr. S te le , Jos. W ester.

3. M ednarodne kratice in tudi domače krajšave imajo povsem 
ustaljene oblike; rtreba se jih je do pike držati, da ne nastanejo za
menjave in nejasnosti: l =  liter, l. =  leto, L = lira, L. =  Linne.

4. P ri oblikovanju kratic in krajšav pazimo na prikladnost in 
zgovornost odbranih črk, na ločevanje od že ustaljenih kratic in 
včasih tudi na zvočnost. Ko krajšavo prvič uporabimo, jo moramo
razložiti ali pa knjigi priložiti seznam.

5. pri b ran ju  kratic
a) izgovarjamo celotne besede, ki jih  z nekaj črkami nakazuje 

kratica, in jih  sklanjamo, kakor narekuje zveza: pri 5 km  [pri petih
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kilometrih], 7. t. m. [sedmega tega meseca], v LZ  [v Ljubljanskem  
zvonu];

b) izgovarjamo samo navedene črke in celotne skupine ne 
sklanjamo: v H2O [v ha dve o], na MLO [na em el o], Pri FAO 
[pri fao], pri AFŽ [afeže];

c) jemljemo krajšave kot nove besede in jih  tudi pregibljemo; 
v tem  prim eru pišemo z veliko samo začetnico, čeprav se neskla
njana kratica piše z verzalkami: pri AVNO J = pri A vno ju , pri 
UNICEF =  pri Unicefu.

Pomni. Drugače kraticam v pisavi ne dodajamo obrazil: z A F Ž  
(°z A F Ž -jem ), in tudi ne delamo iz njih zloženk in izvedenk: m etrska  
drva (°m-drva), uredništvo  JiS  (°JiSovo uredništvo), pisarna ObLO  
(°ObLO-pisarna).

6. Kratice in krajšave so sestavljene:
a) iz samih malih črk: t (tona), kg (kilogram), dm (decimeter);
b) iz samih velikih črk: SFRJ (Socialistična federativna repub

lika Jugoslavija), ZDA (Združene države Amerike),
c) iz malih in velikih črk: Na (natrij), ObLO (občinski ljudski 

odbor),
č) se iz drugih znamenj (sem štejemo tudi piko): m3 (kubični 

meter), t. i. (tako imenovan), del. (deleatur), N° (številka, ± e (pozi
tivni ali negativni elektron).
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BESEDNO GRADIVO

Besede

Kaj so. — Jezik ne snuje miselnih enot neposredno z nizanjem 
glasov, marveč uporablja že narejene glasovne enote, ki jim  na
vadno pravim o b e s e d e .  Te so nam neposredno jezikovno gra
divo, že oblikovana glasovna znamenja za določene pomene in 
vloge. Hranimo jih  v spominu.

Za besedo je bistveno dvoje: neka glasovna stalnost in neka 
določenost v pomenu.

Glasovna stalnost je  potrebna, da nam budi zmeraj iste pred
stave. K ljub podobnosti sta g la va  in g lav ica  dve različni besedi, 
vsaka s svojim pomenom; glasovna podobnost je utem eljena tudi 
v pomenski. Vendar glasovna stalnost tudi p ri isti besedi ni p o p o ln a ,  
saj jo srečujemo v različnih oblikah. Razlike so večinoma le konč- 
niške, vendar neredko segajo mnogo dalje. Lahko je razumeti, da 
so r ib a , r ib e , r ib i, r ib o , r ib , r ib a m , r ibah  samo oblike iste besede; 
pomen je isti, le razm erja so različna in število. Drugod so gla
sovne spremembe v oblikah večje, npr. te lo  — te lesa , pes  — psa, 
v o lk  — v o lc je, oko  — očesa, uho  — ušesa. Po glasovnem vtisu je 
nemogoče sklepati, da so ja z  —  m en e , m i  —  nas, k a j  —  česa , je
—  so —  bil —  b o m  oblike iste besede; to ve le tisti, kdor jezik 
zna in se zaveda jezikovne sovisnosti. Tudi i t i  — g rem  — šel, č lo vek
—  lju d je  so nam danes oblike iste besede. Kljub takim  prim eram  
pa je želja po stalnosti besedne oblike zmeraj močnejša in čedalje 
bolj izenačuje oblike z osnovno glasovno podobo. To velja prav 
posebej za lastna imena, ki bi jim  tudi proti glasoslovnim zakonom 
radi ohranili osnovno obliko imenovalnika, ker se sicer bojimo, 
da se pravo ime zabriše ali izmaliči. (Od tod napačna raba P lem elja , 
S lo m še ka , Zajeca.)

Stalnost pomena ali vloge je v tem, da ista beseda v istem času 
rabi za isti pomen. Če bi jo uporabljal vsakdo v svojem pomenu,
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bi bila nerazum ljiva. P rav  tako bi bila nerabna, če bi prehitro  
m enjavala pomen; take besede km alu odmro in jih  jezik nadomesti 
z drugimi. Ž ito  ponekod pomeni proso, drugod rž, v knjižnem je
ziku pa je skupna označba za vse vrste. Beseda zal, za la  je Tru
barju  pomenila hudoben, danes pa nam  pomeni lep. Besedam se 
pomen pač m enja v k ra ju  in času, a za jasno izražanje je potrebno, 
da im ajo v istem času in kra ju  določno opredeljen pomen.

Pojem besede ni trden  in čut za njeno samostojnost včasih 
splahne, zaradi tega se kaj lahko spremeni, zlije z drugo v teže 
spoznatno obliko. Vsakomur je po l samostojna beseda in dan  tudi; 
toda iz pogostne zveze po l dn e  smo dobili enoten pojem p o ld n e , ki 
je ponekod v narečjih izgubil d in  si ustvaril novo sklanjatev: 
poune, p o u n e ta . Besede se, ve , da  so še zmeraj samostojne, toda 
v zvezi seved a  so se strnile v besedo z enotnim  pojmom. Takšnega 
sestavljanja in zlepljanja imamo v jeziku kar precej, od tod pravo
pisno omahovanje, kaj naj se piše narazen, kaj pa že skupaj.

Vrste besed. — Da jezik more izraziti misel, potrebuje besede 
različnih vrst. Z njim i mora dojeti najprej tisto, v čemer človek 
sam z vso stvarnostjo živi: vzporednost stvari v prostoru in zapo
rednost dogajanja v času. To sta tisti dve osnovi, po katerih  človek 
svet dojema. Tako si je ustvaril dve skupini besed: s prvo poime
nuje vzporednost stvari, to je samostalnik ali substantiv, z drugo 
pa zaznamuje dogajanje v času, to je glagol ali verbum. To sta 
poglavitni vrsti besed, snutek in votek jezikovnega tkiva. Med 
seboj se tako trdno vežeta kakor sprem injanje stvari s časom. 
Vsaka im a svoj način oblikovanja: samostalnik izraža različna raz
m erja do dejanja in do okolja s posebnimi oblikami, podobno pa 
je tudi glagol razvil posebne oblike, da določi svoje razm erje do 
stvari in dogodkov v času. To sprem injanje oblik imenujemo 
v slovnici pregibanje ali fleksijo: o samostalniku pravimo, da se 
sklanja ali deklinira, o glagolu pa, da se sprega ali konjugira; po 
sklanjatvi ali deklinaciji ločimo v jeziku stvarni svet samostalnikov 
od dogajanja, ki ga podaja spregatev ali konjugacija glagolov. Obe 
besedni vrsti sta si med seboj tako različni kakor prostor in čas, 
vzporednost in zaporednost, stanje in  dogajanje. V to soredje so 
ujete vse druge vrste besed

Pomensko samostojna je tista, ki nam  označuje lastnosti stvari, 
to je pridevnik ali adjektiv. Druga spet šteje na ta ali oni način: 
števnik ali numerale. Obe se sklanjata, kadar se vežeta s samostal
niki, a sta nepregibni, kadar označujeta glagolsko dejanje: lep  jezik 
je treba lepo  govoriti; p rv eg a  govornika sem danes p rv ič  slišal.

111



S tem je dan prehod k zmerom nepregibni besedni vrsti prislovov 
ali adverbov, ki navadno določajo glagolsko dejanje. Iz vsega tega 
lahko posnamemo, da ostro ločevanje m ed pregibnim i in nepre- 
gibnimi besednimi vrstam i v praktičnih slovnicah pravzaprav je
ziku silo dela in ga vzdržuje samo vztrajnost tradicije.

Poleg teh pomensko določenih besednih vrst si je jezik ustvaril 
še take, ki mu rabijo pri vezanju samo kot pomagala za različne 
naloge. Take besede same v sebi nim ajo določenega pomena ali pa 
le zelo okvirnega, ker samo tako lahko služijo v najrazličnejših 
prim erih. Najpopolnejša besedna vrsta v tej skupini je zaimek ali 
pronoimen. To je enoten sestav besed za močno različne namene 
(osebnega, svojilnega, kazalnega, vprašalnega, oziralnega, sploš
nega določanja, povzemanja, vezanja, nadomeščanja). Zato je ta 
besedna vrsta oblikovno zelo pisana in se nekatere oblike uporab
ljajo kot samostalniki, druge kot pridevniki, prislovi in vezniki (kdo, 
k a k še n , kd a j, kadar). Zato se zdaj sklanjajo, zdaj so nepregibne, po 
tvorbi pa vendar tako podobne kakor po vlogi.

Za določanje razm erij med stvarm i nam rabijo predlogi ali 
prepozicije. Za vezanje stavčnih členov in stavkov imamo veznike 
ali konjunkcije.

Kot samostojno besedno vrsto, ki ne sodi v nobeno teh dveh 
velikih skupin, lahko dodamo še tako imenovane m edm ete ali 
interjekcije. Ti so nekakšno med govor vrženo, čisto samosvoje 
ponazorilo, od tod tud i ime.

Namen tega poglavja je, da nam besedne vrste pokaže v njih 
ustroju, členovitosti, k ak o  so narejene (besedotvorje), in različne 
oblike, v katerih  jih  srečujemo (oblikoslovje). Besede so členovite 
kakor glasovi. S preoblikovanjem  lahko delamo iz iste osnove be
sede različnih besednih vrst. Osnova m e s t-  z obrazilom -o  da samo
stalnik, a s pripono -e n  postane pridevnik, z nadaljno pripono - ik  
spet samostalnik, še naprej s pripono - š k i  nov pridevnik: m esto , 
m esten , m e s tn ik , m e s tn išk i;  od iste osnove naredim o glagol n a 
m e s titi,  iz njega so izpeljane n a m eščen , n a m e s tite v , n a m e s titv e n .  
Tako si je  jezik ustvaril sredstva, s katerim i preoblikuje besede in 
jim  sprem inja ne le obliko, m arveč tudi pomen in besedno vrsto. 
S takim i pomensko preoblikovalnimi sredstvi nas seznanja b e s e 
d o t v o r j e ,  z oblikami, ki besedi ne spreminjajo pomena, marveč 
izražajo samo njene odnose v stavku, pa nas seznanja o b l i k o 
s l o v j e .

Koren. — Besede imajo svojo glasovno podobo in svoj pomen. 
Kadar jih raziskujemo, moramo imeti pred očmi oboje. P rim er
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jan je besed, kakor d a -ti, d a -ja -ti, d a -v -e k ,  da-r, iz -d a - t-e k  itd., 
nam  kaže, da im ajo vse zlog da  in da vse pomenijo neko dajanje. 
Med zlogom da- lin pomensko skupnostjo je torej neka zveza: da
je nosilec te pomenske skupnosti in veže besede v nekakšno d ru
žino. Takemu nosilcu osnovnega pomena pravim o koren ali etimon, 
ker iz njega poganjajo druge besede kakor mladike iz korenine. 
Koren sam ni še beseda, čeprav ima danes po delovanju glasovnih 
zakonov včasih podobo korena, npr. 3. os. edn. da; da je oblikovno 
in pomensko preveč določen, da bi mogel biti podlaga obsežni be
sedni družini.

Koren tudi ni povsod tako očiten kakor v zgornjem prim eru. 
Včasih sprem inja podobo po prevojnih stopnjah, npr. n a -b er-em ,  
na-bor, n a -b r-a ti, n a -b ir-a ti;  n e s -ti , n o s- iti, p re -n a š-a ti;  v e d -e m ,  
v o d -im , p re -v a j-a m ; n a -p ij-e m , n a -p o j, n a -p a j-a ti;  v r t-e ti ,  v r s-ta , 
v r -n it i ,  o b -r-n iti, v re t-e n o , vra t. Kakor nam priča zadnja skupina, 
se more koren tolikanj spremeniti, da se počasi zrahlja tudi čut za 
pomensko skupnost in medsebojno sorodnost besed; tako danes ne 
čutimo več povezanosti med p ro s-iti in v -p ra š-a ti, med za -čn -em  in 
za -ko n , med v -p r e -ž e m  in so-prog. Raziskovanje besed po korenski 
sorodnosti se imenuje v jezikoslovju korenoslovje ali etimologija.

Pomen besedi

Pomenoslovje. — Z zasledovanjem pomena in pomenskega raz
voja v besednih družinah se ukvarja pomenoslovje (semantika). 
To nas uči, da so npr. besede g re b s ti, g rob , g re b en , g ra b iti, g ra b lje , 
ogren e m  glasovno in pomensko sorodne. Vsem je skupen pomen 
grabljenja. Pomen, ki je skupen besedni družini, imenujemo prvotni 
pomen. Če pa postavimo drugo ob drugo besedi, kakor vre lec  in 
obara , ju  moramo razjasniti ne le glasovno, marveč tudi pomensko. 
Pokaže se, da je  koren v različnih oblikah in da mu je prvotni 
pomen vrtenje, kakor kažejo vre le c , izv o r , izv ira ti , v re ti:  voda v re  
iz zemlje; k jer izvira, je izvo r, v ir  ali vrelec;  kadar voda ob ognju 
vre, se tud i vrti in  je zato vro č a ; ima pa tedaj za tip tudi poseben 
občutek in po tem občutku se je  prenesel izraz na druge predmete, 
ki z vrtenjem  nim ajo nič več opraviti, npr. vroče železo, vroča peč, 
vroč dan; v vroči vodi lahko kuhamo, va r im o , od tod o b -va riti, 
o bariti, o b a ra ; z vročino lahko spojimo dva dela kovine, od tod 
v a r je n je  železa ipd. Če pravimo, da ljudstvo v re  iz dvorane, da je 
med tlačani vre lo , imamo pred očmi spet podobo v rten ja  kakor pri 
vodi v izviru. Podobno je z besedno družino g o r-e ti, ž er-ja v ica , žar,  
gor-čica ; očiten je  prvotni pomen pekočega pri goreti, na gorčico
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pa je pomen prenesen, ker imamo ob njej občutek nečesa žgočega. 
Prvotni pomen se torej sprem inja, prenaša se zaradi kake podob
nosti ali zveze na druge predmete; pravim o mu preneseni pomen.

Pomenski razvoj. — Kako se pomen lahko spreminja, naj po
kaže beseda god. Prvotni pomen ji je  bil: pravi, ugodni čas. Že v tem 
je nakazan možni razvoj v dve smeri, ker moreš bolj poudariti 
1. pojem časa ali 2. pojem ugodja.

1. V stari cerkveni slovanščini pomeni god čas. Tudi slovenski 
z-goda-j pomeni začasa, zarana. Ta čas je natančneje določen v rus
kem god (=  leto) in srbhrv. godina, medtem ko pomenita češ. hodina 
in polj. godzina uro. Utegne pa beseda pomeniti tud i pomemben čas 
na splošno, npr. slov. god, godovno, srbhrv. god (=  praznik). Tak 
čas se navadno slovesno obhaja, od tod češ. hody in polj. gody 
(=  pojedina). Časovni pomen se utegne obrniti tudi v sm er vre
mena: rus. pogoda (vreme), polj. pogoda (lepo vreme). Čas prinaša 
zgode in nezgode. Tako se je pač zmeraj godilo in se še dogaja.

Tisto, kar je ob času dozorelo, je godno (mladiči so godni), spo
sobno (rus. godnyj). Kdor je sposoben, je vse časti vreden (češ. 
hodny, polj. godny).

2. K ar nam  pride o pravem  času, nam je  pogodu, ugodno. Kdor 
nam je pogodu, je  najbrž čeden (rus. prigožij). Da je prijatelj zado
voljen, mu ugodiš. Da dva sprta soseda sprijazni, rabi Mali Rus 
hodyty.

3. Nekoliko daleč nam je pomenski razvoj, kakor ga kaže rus. 
godit’ (meriti). Kdor meri, pač skuša pogoditi. Ko je pomeril, vrže 
(češ. hoditi) in nam erava (češ. hodlati) z metom (češ. hod) zadeti. 
Od tod srbhrv. zgoditak (zadetek). Izhodišče za tak  pomenski razvoj 
nam bo srbhrv. god v pomenu, ugodna priložnost, zaželena stvar, 
prehodna stopnja pa bolg. god (=  išče ugodne priložnosti).

4. Značilna za pomenski razvoj je  beseda god kot privesek za
imkom in prislovom v srbhrv.: štogod, kadgod (=  kar koli, kadar si 
bodi). Razložimo si ga takole: kadgod =  kadar ti godi = kadar ti je 
ljubo = kadar hočeš =  kadar koli.

Tropi. — Cvetočega lica, cvetočih še let. Sladka pesem. Ledeno 
srce. Leto se stara. Samopašnik je  mislil, da bo vse ogrenil, pa se je 
urezal.

Imamo vedro, zdravo mladino, ki noče, da bi potemnela naša 
slava.

Vsa naša dežela je  danes kovačnica novih ljudi. Namesto potrtih  
in skrušenih ljudi so se sprehajali po Ljubljani smehljajoči se obrazi, 
ki so tako dražili fašiste, da so jih  pretepali kar na cesti.
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Ležeče tiskane besede se ne rabijo v prvotnem  pomenu, saj lica 
ne cveto in pesem ni sladka niti srce ledeno v dobesednem pomenu. 
Samopašno so prvotno imenovali žival, ki se je zase pasla, danes je 
beseda dobila pomen sebičnega. Dežela ni kovačnica in obrazi se ne 
sprehajajo, marveč le ljudje s takim i obrazi. Ti izrazi nam torej 
rabijo v nepravem, prenesenem, zamenjanem pomenu. Rabo besed 
v prenesenem ali zamenjanem pomenu imenujemo t r o p u s .

Metafora. — Skeleča rana : skeleča misel.
Pridevnik skeleč pristoji samostalniku rana, a prenesli smo ga 

tudi na bolestno misel. Ta prenos je  mogoč, ker vidimo med bolečo 
rano in  bolestno mislijo nekakšno p o d o b n o s t :  oboje zbuja ne
ugodje.

Prenos izraza od enega predm eta na drug, po kaki lastnosti 
dozdevno podoben mu predmet, imenujemo m e t a f o r o .  M etafora 
je  po svoji osnovi pravzaprav prim era: bolestna misel je kakor ske
leča rana. Predm eta, ki ju  prim erjamo, sta misel in rana, podobna 
lastnost pa je  neugodni občutek. Vzporejata se predm eta s prim er
jalnim  veznikom ko ali kakor. Takšno do k ra ja  izpeljano prim ero 
imenujemo p r i s p o d o b o .  — Prenos m etafore cvetoče lice se da 
ponazoriti takole:

P rim erjam
čem u? po čem? kaj?

r o ž a ------------->  c v e t e  ------------------> l i c e
barva, nežnost, voljnost 

ljubkost, lepota

Vrste metafore. — K metaforam  prištevamo tudi:
1. u k r a s n e  p r i d e v k e  (epitheta ornantia): črna zemlja, 

bela Ljubljana, tožna Istra, zlata kaplja, zorna mladost;
2. p e r s o n i f i k a c i j o  (poosebitev), ker stvar ali reč pred

stavljam o kot osebo: veter poljublja m i lice, pomlad trosi cvetje po 
drevju, zelenje oznanja novo nam življenje, klas pod srp že sili, 
strah je zbežal;

3. s t a l n a  r e k l a ,  na prim er: v precep dobiti koga; m idva  
imava se nekaj na rovašu (imava še nekaj obračunati; rovaš je bila 
zareza ali palička, v kakršne so vrezovali zareze namesto številk); 
prekositi koga (prekosi pravzaprav samo kosec kosca); po robu se 
postaviti (upreti se; po robu se postavi opeka); preglavice delati 
(sitnosti, skrbi delati komu, da ga glava boli; preglavica je  glavobol, 
omotica);
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4. p r e g o v o r e  i n  u g a n k e :  Sita vrana lačni ne verjame. 
Tudi slepa kura včasih zrno najde. Pleča lesena, glava jeklena, misel 
iskrena.

Vrednost metafore. — Metafora je najlepši in najpogostnejši 
tropus. Rabimo jo tudi v navadnem  govoru, vsak po svoji izobrazbi, 
po okolju, v katerem  živimo, po poklicu, ki ga opravljamo. Zlasti 
pa je m etafora vsakdanji kruh pesniku in pisatelju. Uporabljata jo, 
da izražata misli nazorneje kakor z navadno besedo. Ako je m etafora 
medla, ako misli ne olepša in ne poživi, je prazna, je kakor počen 
zvon, ki ne poje. Pesnik mora paziti dalje na to, da ne meša v m eta
foro raznorodnih prvin: ostati m ora pri podobi, ki jo je izvolil. Slaba 
je na prim er Jenkova metafora: Jezero . . .  ti si podoba srca: v tebi 
odmeva vsakega dneva svit se m i ali tema . Svit (se) ne odmeva, 
temveč odseva in tako je pesnik kasneje tudi popravil. M ojstra me
tafore sta Prešeren in Župančič.

Življenje besed. — Jezik je živ organizem, zato se nenehno 
spreminja. Besede se rode, žive in odmirajo. Brižinski spomeniki 
rabijo besede pečal, nenavist, bali, v današnji knjižni slovenščini so 
jih nadomestile skrb, zavist, zdravnik. V brižinskih spomenikih 
kajati se pomeni kesati se, beseda je še danes v rabi po Koroškem. 
Stradati je  pomenilo trpeti, pozneje se je besedi zožil pomen na eno 
samo vrsto trpljenja, na pom anjkanje hrane. Za poganske žrtve 
rabijo brižinski spomeniki izraz treba; ko so se preživele, je z njimi 
zatonilo tudi ime.

Dosti je besed, ki so živele še za naših protestantov, danes jih 
knjižni jezik ne pozna več, kvečjemu če še žive v narečju ali v ka
kem okamnelem izrazu. V čislih im eti nam danes pomeni spoštovati, 
toda T rubarju  pomeni čislo število. Ob pridevniku neroden se ne za
vedamo več prvotnega pomena skrbeti, ki ga ima pni Dalm atinu 
glagol roditi. Vzdanje je  protestantskim  pisateljem  pozdrav, kakor 
še sedaj na vzhodu vzdavajo dober dan. Dalmatin piše: Ti si moj 
vek  (=  moč). Enako še danes v Beli krajini: Človek na stare dni 
nima veka. T rubarju  pomeni život, kar nam življenje, danes se je 
pomen premaknil. Priden je  bil sprva tisti, ki priduje, koristi. Svoje
vrsten pomenski prehod je doživel pridevnik zal. Najprej je pomenil 
hudoben, npr. pri T rubarju: ta zali hudič. Kdor pa je takšen, se ga 
vsi boje, je močan, velik, postaven in torej — lep.

Cela vrsta besed se je spremenila po obliki, posebno z dodaja
njem pripon. V starini drz, sovraž, maščavec, danes drzen, sovražen, 
maščevalec.
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Ljudska etimologija. — Besedam, katerih izvor ni več očiten, 
se rado prim eri, da jih  ljudstvo spravi v zvezo s pomensko sorodnimi 
in jim  po le-teh tudi prikroji obliko. Za mesec sečan  (iz korena 
seka ti)  so mislili, da je v zvezi s svečnico, od tod sv eč a n . Mesec, 
v katerem  cvete rž, je bil sprva r že n i c v e t , potem ro žn i cv e t, ro žn ik  
z naslonitvijo na rože. M a n jk a ti  (iz ital. mancare) bi m orali pisati 
brez j, toda govoreči in še rajši pišoči so besedo spravljali v zvezo 
z m a n j. B e tica  je istega korena kakor b et, ba t, toda po vplivanju 
b u te ljn a  se  piše tudi butica .

Takšna preprosta »učenost« je v jezikoslovju znana pod imenom 
ljudska etimologija, vendar je res, da je tega manj med ljudstvom 
v govorjenem jeziku kakor pa v pisavi. Pravopis je take preproste 
etimologije včasi sprejel, večino pa je odklonil, npr. besedo sm o d ka , 
ki so jo napačno navezovali na glagol sm o d iti, pa je  le od m otati in 
se prav piše sm o tka .

Soznačnice. — Tudi v naslednjih besednih skupinah nahajamo 
soroden pomen: te p s ti, to lč i, b iti; n a re d iti, n a p ra v iti, s to r iti; lenoba, 
n em a rn o s t, za n ik rn o s t;  h u d o b en , zloben , podel; m e n im , m is lim , 
sod im ; ko j, b rž, h itro , naglo , n eu teg o m a , p re cej. Brez večje po
menske spremembe bi lahko uporabili enega namesto drugega: 
n a red iti, n a p ra v iti, s to r iti sk lep ; te p s ti, to lči, b iti so v ra žn ik e . Vendar 
glasnovna podoba jasno priča, da si niso sorodni po izvoru, ker so iz 
različnih korenov. Take besede s podobnim pomenom, čeprav so iz 
različnih korenov, imenujemo soznačnice ali sinonime. Vendar je 
v nekaterih stalnih zvezah zamenjava soznačnic nemogoča. Kako 
smešno bi se slišalo, če bi kdo rekel, da je ura tri odtepla, da delavec 
bije kamen na cesti, da krojač obleko stori, da sestra naredi bratca 
v novo obleko! Poznanje tak ih  rekel je za vsak jezik zelo važno, 
saj prav po napačni rabi spoznaš tujca.

Tvorba besedi

Pripone. — Koren je pomensko zelo splošen in oblikovno ne
opredeljen, saj je jezik iz njega ustvarjal besede zelo različnih 
pomenov in vrst. Jezik je torej m oral dobiti posebna sredstva, da te 
splošne korene pomensko razloči in oblikovno določi. Ustvaril si je 
posebne glasovne skupine in jih  strnil s korenom. Tako imamo npr. 
v besedah darilo , zd ra v ilo , črn ilo , vozilo , ču tilo , slep ilo  povsod isto 
glasovno skupino -ilo. Ta sama zase ne pomeni nič, toda zgornjim 
osnovnim pomenom daje neko pomensko skupnost kljub popol
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noma različnim osnovam: vse pomenijo sredstvo (za obdarovanje, 
zdravljenje, črnjenje itd.). V prej navedenih prim erih dar, darilo, 
daritev, darovalec, darilen so različne korenu pripete glasovne sku
pine osnovni pomen sprem injale od besede do besede. Imenujemo 
jih  pripone ali sufikse. Pripone pomensko in oblikovno določajo 
koren, dajejo mu zdaj pomen dejanja, zdaj storilca, zdaj lastnosti, 
izražajo nekaj predmetnega, prijem ljivega ali pa spet nekaj misel
nega, pojmovnega, tu  imamo imensko podobo v najrazličnejših 
oblikah, tam  spet glagolsko. Različne pripone torej istem u korenu 
dajejo različne pomene, napravljajo iz njega neposredno uporabno 
besedo; enake pripone pa dajejo različnim korenskim prvinam  neko 
oblikovno in pomensko sorodnost. Pripone torej pomensko ločujejo 
v območju istega korena in pomensko združujejo v območju različnih 
korenov.

Glagolske pripone. — Pri glagolih so zlasti pomembne nedo- 
ločniška, sedanjiška in velelniška pripona. Nedoločniška jim  do
ločuje vrsto in često sprem inja pomen glede na potekanje dejanja 
v času: sesti, sedeti, sedati, sedevati. Včasih se po njej ločijo nepre
hodni glagoli od prehodnih: živeti — živiti, črneti — črniti, ozdraveti
— ozdraviti. Poleg teh nahajam o tud i pripone, ki glagol pomensko 
sprem injajo tako, da dejanje manjšajo, večajo ali slabšajo: skakati
— skakljati migati — migljati, svetiti se — svetlikati se, mežati — 
mežikati; v iti  — vihati, sopsti — sopihati, lomiti — lomastiti, 
m ikati — m ikastiti; govoriti — govoričiti, krpati — krpucati, pisati
— pisariti, leniti se — lenariti, lenuhariti. V otroškem govoru so 
zlasti priljubljeni ljubkovalni glagoli z vrinjeno m anjšalno pripono: 
jokcati, proskati, smejčkati se, zvončkati. Resda se nekaterim  od 
teh pripon na prv i pogled pozna, da so prišle od imen (krpuca, 
pisar, lenuh, jokec, zvonček), vendar so se pri glagolu že nekako 
osamosvojile.

Obrazila. — Pripone se lahko kopičijo, obešajo druga na drugo: 
pas-tir-ič-ic-a, dom-ov-in-sk-i, kop-it-lj-a-ti. Vsaka izmed njih 
vnaša v besedo neko pomensko tančino, samo zadnja ne. Ta ima 
svojo posebno nalogo: obrazuje spol, sklon, število, osebo ali obliko, 
zato jo imenujemo s skupnim imenom obrazilo. Vsako ime ima ali 
je vsaj nekoč imelo sklonsko obrazilo (sklonilo), čeprav ga danes 
zaradi izpada polglasnika recimo v edninskem im enovalniku ne 
kaže več: most, kost, lep je  iz starejšega m ostъ, kostъ, lep ъ . Vsak 
glagol ima osebna obrazila (osebila), čeprav ga v 3. os. ednine in
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množine danes ne kaže več. K er obrazila ne delajo besed, marveč le 
isti besedi določajo oblike in s tem  vlogo v miselnih zvezah, jih  ne 
obravnavamo v  besedotvorju, marveč v oblikoslovju.

Osnova. — Koren dela s priponami stalni del besede, besedno 
osnovo, spreminjajo se le obrazila: de-v-ic-a, de-v-ic-e, de-v-ic-i; 
vel-ik-an-sk-i, vel-ik-an-sk-e, vel-ik-an-sk-o, k jer je  devic-, veli- 
kansk- imenska osnova. P ri glagolu ločimo nedoločniško, sedanj iško 
in velelniško osnovo, ki se nanjo pritikajo obrazila: kupova-ti, 
kupuje-te, kupuj-te.

Včasih dodajamo oblikovna obrazila neposredno korenu brez 
vmesnih pripon: vesti — voz, bresti — brod, lesti — laz, bi-ti — boj, 
li-ti — loj. To so tako imenovane korenske besede, k jer sta se samo
stalnik in glagol razvila neposredno iz korena kot dopolnjujoči se 
obliki.

Izvedenke. — Največkrat se dodajajo pripone že narejenim  
besedam. Tako npr. pridevnik lep lahko dobi samostalniško p ri
pono -ota: lepota; iz tega samostalnika se je razvil nov pridevnik 
s pripono -en: lepoten ali pa z glagolsko pripono: lepotiti; z drugo 
pripono -ic-a se je iz iste besede razvil sam ostalnik lepotica, od tod 
spet nov glagol lepotičiti, od tod spet samostalnik lepotičenje. Po 
taki poti prehajajo besede iz ene vrste v drugo in govorimo pred
vsem o imenskih, to je iz im en izvedenih besedah, in o glagolskih, to 
je iz glagolskih osnov izvedenih besedah. Ob takem  preoblikovanju 
postane jezik prožen in uporaben za najrazličnejše načine izražanja.

U stvarjanje besed z različnimi priponam i je staro, kolikor daleč 
nazaj sledimo razvoj jezika. Prvotne pripone so večinoma omrtvele 
in se ohranile samo kot okamnine, besed ne določajo več ne po 
pomenu ne po obliki. Nastajale pa so nove pripone, nekatere z zelo 
jasnim pomenom, druge z manj določenim, zato so nekatere v jeziku 
zelo tvorne in  razširjene, druge manj. Besedam, ki so izvedene s 
priponam i ali sufiksi, pravim o izvedenke.

Predpone. — Podobno vlogo kakor pripone imajo tudi glasovne 
skupine pred osnovo. Tako npr. osnovo voz- lahko razširimo v do- 
voziti, iz-voziti, na-voziti, ob-voziti, po-voziti, pre-voziti, pri-voziti, 
raz-voziti, u-voziti, za-voziti, z-voziti; vsaka teh predpon ali p re
fiksov daje osnovnemu pomenu drugačen odtenek, drugačen izraz. 
Če pa različnim osnovam dodamo isto predpono, dobe različni 
osnovni pomeni skupno pomensko tančino: iz-liti, iz-reči, iz-teči,
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iz-iti, iz-biti, iz-vleči, iz-trgati. S predponami sestavljene besede 
imenujemo sestavljenke ali prefigiranke.

Zlaganje. — Zloženke so sestavljene iz dveh (ali več) besed, 
katerih  samostojni pomen jezik še občuti, a vendar dajeta v zlo- 
žitvi še poseben, od sestavin različen pomen. Sestavini sta lahko 
samo druga ob drugo postavljeni, lahko pa tud i tesno spojeni, ohra
niti m oreta vsaka svoj akcent ali pa prideta pod skupen poudarek: 
figa m ož, volkodlak. V prvem prim eru  se sestavini nista sprijeli, pa 
vendar im ata v pomenu človeka, ki ne drži besede, poseben pomen. 
Brez enotnega pomena ni zloženke, zatorej novo mesto ni zloženka, 
pač pa je krajevno ime Novo mesto. Čeprav se v pravopisu kaže 
nagnjenje, da bi se zloženke pisale skupaj, je vendar pisava močno 
nedosledna: figa mož, pedenjčlovek, laketbrada .

Po zunanjem videzu se dele zloženke na štiri poglavitne skupine: 
sklope, velelniške, imenske in glagolske zloženke.

V sklopu obdrže sestavine svojo besedno funkcijo, postavljajo se 
druga poleg druge in nim ajo veznega vokala: nepridiprav, nemanič, 
peš pot, dolgčas, vbogajme, božjast (iz božja oblast), mojster skaza, 
možicelj vstajač, pol ptič pol m iš (netopir), menda (iz menim da), 
morebiti, seveda, dveleten, trinožnik, poldne.

Velelniške zloženke z velelnikom v prvem  delu so precej redke: 
cvilimož, kažipot, trinog (ki noge tare), zahvalibogca (vrsta kobilice). 
Ker imajo v sebi nekaj šaljivega, so pogostne v priim kih: Kuripečič, 
Gazivoda, Tresiglav (Terseglav).

Imenske zloženke so sestavljene iz imen. Oba dela sta povezana 
z veznim vokalom -o-, za mehkimi konzonanti -c-: črnolas, rdeče- 
bradec. Izvečine gre za prvotne pridevnike, šele po izpeljavi so iz 
njih nastali tudi samostalniki: trmoglav, trmoglavec, trmoglavka, 
trmoglavost.

Glagolske zloženke imajo v drugem delu glagolsko osnovo in 
stavčni pomen: kolovoz je pot, po kateri kola vozijo, konjeder je 
mož, ki konje dere, uholaz je  žival, ki v uho zleze. Drvosek pomeni 
sečnjo samo, pa tud i drvarja, kraj ali čas sečnje.

Izvor besedi. — Ustroj jezika in prastar način, kako si je človek 
ustvarjal besede, nam kažejo izrazi, s katerim i je posnel naravne 
glasove. Živalske glasove je po sluhu vključil v človeški jezikovni 
sestav. Govedo pravi »mu«, drobnica »mekeke«, prašič »kru«, kokoš 
»koko«, od tod s priponami m ukati, m eketati, kruliti, kokoš, koklja, 
kokodakati. Tako še kukati, kukavica, kikirikati, ščinkavec, pišče 
in podobno.
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Po taki poti značilnega glasu je jezik razvil vrsto besed, npr. 
bzikniti za oster in nenaden glas pri tekočini, ki se pritisku izmika 
skozi špranje; podoben pomen ima brizg ali ž v r k ; švrk  posnema 
glas biča. Pok je oster glas, pik  visok in pək  šibek, kakor nerazvit. 
S takim  posnemanjem naravnih glasov ali po onomatopoiji imamo 
v jeziku veliko besed, pa jih zaradi dodatnih pripon danes m orda ne 
občutimo več. Posnemovalni način ustvarjanja je še zmerom živ, 
ker si človek skuša vse ponazoriti.

Zelo blizu posnemanju značilnega glasu je tudi podvajanje ali 
reduplikacija; srečujemo jo zlasti v otroškem govoru. Od tod mama, 
papa, baba, deda, teta, tata, brbra, frfra, žežnja itd. Tako davno 
ponavljanje glasu je ohranjeno v glagol (iz gol-gol, prim. golčati), 
prapor, praprot, plapolati, prepelica, veverica.

Prvotni človek je rad  poimenoval predmete po barvi: sinico, ker 
je sinja, rudo, ker je  rumena, goloba, žolno, želvo, zlato, ker so žolte 
ali zelene barve. Še večkrat je predmetom vzdel ime po značilnosti, 
ki jo kažejo. Zmija  ima luknjo v zemlji, jarec je pomladanček, 
molj je dobil ime od tod, ker melje, vol je velika žival, osla in osat 
sta ostra, trepetlika  trepeče, glava je gola, grlo požira, postelja je 
kup stelje, pozoj strašno zija. To so nekateri viri besednih osnov, 
vendar si z njim i lahko razložimo le m ajhen del besed. Od kod so 
druge?

Indoevropski prajezik. — Prim erjava z drugimi jeziki nam po
kaže različne sorodnosti, saj je  m arsikateri koren skupen celi vrsti 
jezikov. Čim dlje sledimo te besede v preteklost, toliko jasnejša 
je skupnost. P rim erjajm o npr. tele slovenske, latinske in nemške 
besede po glasovni obliki in pomenu:

slov. lat. nem. slov. lat. nem.

b ra t fra ter B ruder miš mus Maus
mati m ater M utter tri tres drei
noč nox Nacht brada barba B art

Zgornje besede niso morda izposojenke, ampak od nekdaj last 
teh jezikov. Podobnost ne more biti slučajna, saj je  takih besed več 
tisoč. Kažejo torej na jezikovno skupnost v pradavnini. K er se ta  
skupnost razteza od Indije prek Irana in obsega vse pomembnejše 
evropske jezike, govorimo o indoevropskem prajeziku. Iz njega so 
se razvili slovanski, baltski, romanski in germanski jeziki, pa tudi 
grški, keltski, perzijski in staroindijski.
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Praslovanski jezik. — Prim erjaj v slovanskih jezikih:

slov. srb. hrv. bolg. rusko češko poljsko stcslov.

breza breza breza bereza briza brzoza breza
glava g lava glava golova hlava g low a glava
breg breg, brijeg breg bereg breh brzeg bregъ
dolg dug dъ lg dolog d louhy dlugi d lъ gъ
glas glas glas golos hlas g los g lasъ

e =  ja t; e = jo; r in rz  sta iz mehkega r;  ́ v  češčini pomeni dolg samo
glasnik; ъ =  trdi polglasnik.

Slovanski jeziki so si še danes močno podobni. Še mnogo bliže 
so si bili v preteklosti. Tako so pred enajstim i stoletji Rastislavovi 
M oravani in Kocljevi Slovenci brez težave razum eli Cirilov jezik 
solunske okolice.

Praslovenščina, pračeščina, praruščina itd. so bile samo narečja 
enotnega slovanskega jezika, p r a s l o v a n š č i n e .

Slovenska narečja. — Prim erjaj naslednje besede v nekaterih 
narečjih:

Knjižno Gorenjsko Lašče Rož Cerkno Prekmurje
zvon zgon zgun zuən zγun zvoun
povem p ovem povejm poviəm pavim p ovejn
noga n oga noga noha naγa nouga
deset dəset dəsiət daset desit dase t
gospod gospot gəsp ut hospuət γasput gospo ut
pəs pəs pəs pəs pos pas
človeka čow eka člavejka čoveqa člavika č lo v oka
jezero jezer jiəzeru jizare jizera djazaro

q =  koroški k, γ =  priporniški g, a =  zelo širok e, o =  zaokroženi e.

Po raznih krajih  slovenskega jezikovnega ozemlja se danes 
govori različno. Preprosti ljud je ne govor e knjižne slovenščine, 
marveč svoje narečje. Na slovenskem jezikovnem ozemlju ločimo 
7 narečnih skupin, narečij samih pa kar 45. Na oblikovanje narečij 
je vplivala predvsem zemljepisna lega k ra ja  in družbena povezanost 
ljudi. Meje narečjem  določajo glasovne in poudarne posebnosti.
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Zem ljevid slovenskih narečij po skupinah

Po Dialektološki karti Fr. Ramovša
I. koroška: V. gorenjska:

II. primorska: VI. štajerska:
III. rovtarska: VII. panonska:
IV. dolenjska:

Noben živi jezik ni ustaljen, vsak se sprem inja po času in kraju. 
Nespremenljivi so le m rtvi jeziki, ki žive samo v bukvah (bukovski 
jeziki), ne pa v ljudstvu, npr. klasična grščina, klasična latinščina, 
stara cerkvena slovenščina.

Cim dlje v preteklosti sledimo naša narečja, tem manj jih je in 
manjše so razlike med njimi. Iz tega upravičeno sklepamo, da je  bil 
nekoč enoten slovenski jezik brez narečij. V približno takem  jeziku 
so pisani brižinski spomeniki.

Narečja in knjižni jeziki. — Mnogo besednih osnov smo torej 
prejeli kot staro dediščino in jih po svoje oblikovali z različnimi 
priponami. To je tem eljna plast našega besedišča. Toda jezik je 
živ organizem, zatorej se nenehno razvija in spreminja; to  lahko 
zasledujemo od prajezika pa do narečne pisanosti današnjega go
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vora. Narečja se po naravnem  zakonu čedalje bolj oddaljujejo 
drugo od drugega v smeri proti popolni osamosvojitvi. Ko bi ne 
bilo nasprotnih vplivov, bi se iz vsakega narečja sčasoma razvil 
poseben jezik. To pa zavira in preprečuje tiskana beseda, skupni 
knjižni jezik po šolah, uradih, radiu in  časnikih. Posamezne krajine 
so danes iztrgane iz osamljenosti, povezane z modernimi prom et
nimi sredstvi, ljudje niso več tako navezani na grudo kakor nekdaj, 
po.m estih in v tovarnah se narečja spremešavajo, zlasti pa se je to 
zgodilo v osvobodilni vojski. Sredotežni tok je tako močan, da 
narečja naglo pešajo in gre razvoj v smer nekakšnega splošnega 
skupnega jezika.

To jezikovno snovanje in  sprem injanje pa ne zadeva samo 
glasov, marveč tud i besede. Kakor vse živo se tud i besede rode, 
žive in umirajo. Izumirajo navadno le besede (redkeje besedne 
osnove), bodisi da niso več potrebne, ker ni več tistega predmeta, 
bodisi da jih je izrinila »močnejša« beseda. Moč nove besede je 
lahko v večji izraznosti, lahko pa tudi v prevladanju tujega vpliva, 
v m anjvrednostnem  občutku ali h lastanju po imenitnosti ipd.

Besede tujega izvora. — Življenje zmerom prinaša potrebo po 
novih besedah, ker nas venomer seznanja z novimi predm eti in 
pojmi. To se dogaja in se je dogajalo v vseh časih, le tempo je 
različen: danes, v stoletju tehnike, se kar zgrinjajo, v davnini je 
bilo tega brez prim ere manj, ali bilo je. Nobenega razločka ni razen 
časovnega, če so stari Slovani sprejeli kotel in mi danes avto. Eni 
kot drugi smo spoznali nov predm et ali pojem, ki ga je prinesla 
civilizacija, in tem u je bilo treba dati ime. Lahko bi ga bili naredili 
iz domačih prvin, toda lagodnost prevzem anja je zmagala nad na
pornim iskanjem, zato smo hkra ti z novim predmetom sprejeli tudi 
tujo besedo zanj. Tako se znajdejo na isti črti naj starejše izposo
jenke in najm lajše tujke, recimo hiša in radio. Razloček je samo 
v tem, kako dolgo je beseda v jeziku in koliko jo je le-ta že pri- 
enačil, ji dal po svojih glasovnih zakonih domačo obliko. Ko bi 
bili besedo radio sprejeli pred nekaj tisoč leti, bi se danes najbrž 
glasila raj.

Kulturne besede. — Iz gornjega je očitno, da so izposojenke in 
tu jke najrajši kulturne besede. Te seveda morajo imeti zelo raz
ličen izvor, ker so lahko:

1. dedna osnova tujega jezika; to so po navadi poimenovanja 
za tu je  živali, rastline, predmete: gumi, čaj, kumina, kava, limona, 
pomaranča, lev, kamela, jopa, kelih, sobota, binkošti;
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2. umetno narejene besede, sestavljene ponajveč iz grških in 
latinskih prvin: filozofija, avtomobil, poezija, realizem, helikopter, 
aerodrom, motorizacija itd.;

3. poimenovanje po kraju, od koder predm et izhaja: majolika 
(otok Majorka), pergament (mesto Pergamon), padvan (Padua), 
romar (Roma), bajonet (Bayonne), vinar (Wien), tolar (Joachims- 
taler), furlanka  (sekira);

4. poimenovanje po osebi: francoski zdravnik in  politik Guil- 
lotin je predlagal uporabo stroja za m orjenje obsojencev, da bi čim 
manj trpeli, in to je bila giljotina ; angleški general Havelock je 
baje nosil tako suknjo, ki ji danes pravim o havelok; zavetnik v rt
narjev sv. Fiakrij je dal ime hotelu v pariškem  predmestju, kjer 
so najprej vpeljali posebne vozove za prevoz gostov v mesto in 
nazaj — fiakarje ; francoski diplomat Jean Nicot je 1560 kot poslanik 
v Lizboni prvi poslal tobak na francoski dvor, od tod beseda ni
ko tin ; šrapnel je izumil angleški general Shrapnel.

Slovenci smo v stoletjih v samosvojih družbenih, gospodarskih, 
političnih in kulturnih  razm erah prevzeli mnogo novega v svoj 
jezik, dokaz časa in okolja, v katerem  je jezik snoval. Proti dobam 
močne domače tvornosti imamo dobe močnega tujega vpliva. Tuje 
blago v našem besednem zakladu lahko delimo na tr i  poglavitne 
skupine.

Izposojenke. — V starini prevzete besede, ki jim  je jezik že 
dal domačo glasovno obliko, imenujemo izposojenke. To so ljudske 
besede. P rve izposojenke imajo Slovenci že iz časa, ko so še živeli 
za K arpati v praslovanski skupnosti, največ od Germanov, Grkov 
in Rimljanov: breskev, bukev, cerkev, cesar, češnja, deska, hiša, 
hleb, hlev, holm, izba, km et, knez, kotel, kupiti, lev, meč, mezda, 
ocet, osel, penez, srajca, steklo, vadljati, vino, vitez, vpiti. Nekatere 
besede so prirom ale iz daljnih krajev, to so prave svetovne popot
nice, ki so obiskale mnogo narodov: hruška (kurdsko), hmelj (fin
sko), knjiga (asirsko), konoplja, kostanj (armensko), kafra  (indijsko), 
kava (arabsko), papir (egiptovsko).

Po naselitvi v sedanji domovini so si Slovenci izposojali nove 
besede največ iz stare in srednje visoke nemščine: ajda, bakla, 
barva, bergla, bogati, branjevec, čebula, češplja, čop, čumnata, deza, 
doneti, dreviti, fara, figa, fižol, fleten, garati, groš, hip, irhast, izba, 
janež, jeklo, jenjati, jerbas, ješprenj, kajža, kašča, klavrn, krempelj, 
krompir, krona, kuga, kuhati, kuhinja, kumara, kunec, kutina, 
leščerba, likof, lina, lopa, lug, luknja, madež, malha, malik, mar, 
marnja, menih, mitnica, mojster, mojškra, m ora, mornar, mošnja,
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m ula, murva, nagelj, nor, ohrovt, omara, opica, pavola, pečat, pega, 
pehar, pek, pesa, pipa, plavž, pogum, ponev, post, presta, priželjc, 
pruka, punt, puška, pušpan, rabelj, raševina, regrat, reva, ribati, 
risati, rob, ruta, skedenj, skodla, skrinja, skuta, šapelj, šema, šipa, 
škaf, škarje, škiliti, škoda, škrat, šolen, špila, špranja, štrena, štruca, 
štrukelj, trata, trop, tvegati, ubogati, udinjati, ura, vajet, valpet, 
varati, varovati, vatel, vice, višnja, voščiti, žaga, žlindra, žveplo  itd.

Od Romanov imamo: ara, bajta, barantati, birič, bisaga, brenta, 
bron, buča, burkle, cekin, cokla, čelada, čenča, čok, dacar, denar, 
dota, fant, fužina, golida, goljuf, hlače, jetika, kapa, koleraba, kopun, 
koštrun, kreda, krtača, kum , ljulka, lovor, manjkati, meta, miza, 
milja, mutast, nešplja, olje, okobal, peča, pečati se, peljati, pičel, 
pladenj, podgana, pogača, pomaranča, pratika, račun, radič, rman, 
sak, solata, sold, som, skleda, šestilo, škrlat, šola, škarpa, tabla, 
tucat, unča, žara, žid, žoga. Tudi to je precej obilen delež, vendar 
se z nemškim ne da prim erjati. Ker smo se od te strani čutili jezi
kovno manj ogrožene, puristi niso tako zatirali romanskih izpo
sojenk. Precej več jih je seveda v zahodnih narečjih.

Iz madžarščine imajo nekaj več besed samo vzhodna narečja, 
v knjižni jezik jih je  prišlo le malo: betežen, butara, gazda, hasniti, 
kip, kučma, lopov, oproda, orjak, pajčolan, pajdaš, soba, tolovaj. 
Neprimerno več so vzeli Madžari od nas. Besede iz madžarščine so 
prišle k nam  večinoma preko hrvaščine, iz turščine pa m enda vse: 
bedak, budalo, čekan, čižme, jarek, juriš, klobuk, korobač, šotor, 
tabor, telega, tolmač, top, topor, torba, tovor, žep.

V poznejši dobi, po preselitvi, ko je bil vpliv nemškega okolja 
zmeraj močnejši, gospodarska in družbena veljava domačega člo
veka in jezika pa zmerom manjša, se je v naša narečja razlila 
obilica tujega besedja, celo čisto vsakdanjih izrazov, ki so izpodri
nili stare  domače. Vseh teh besed jezik ni utegnil toliko prebaviti, 
da bi bile postale vredna in potrebna sestavina. Mnoge med njimi 
so ostale kar nepredelane, da se rabijo vsevprek kot nepregibni p ri
devniki in prislovi: glih, žleht, žiher, fajn, fovš. To so večidel mlade 
izposojenke iz nemščine. V narečjih jih je  vse polno. Ohranile so 
germanski obraz, zatorej niso naše in niso dovoljene ne v knjižni 
ne v vsakdanji rabi. Mnogo jih  je rabil Trubar, ker mu je šlo za 
umljivo izražanje, ne pa za lepoto jezika; tudi ni utegnil iskati, 
preveč se mu je mudilo. Zato je  včasih nemčeval celo tam, k jer je 
ljudstvo rabilo lep domač izraz. Ko so njegovi nasledniki in poznejši 
rodovi jeli iskati čimboljšo podobo knjižnega jezika, je bilo takoj 
čutiti voljo, da se nepotrebnih izposojenk otresemo, kolikor se le 
da, in si ustvarim o kar najčistejše izrazilo. To čiščenje se nadaljuje
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poslej do današnjega dne. Nekateri ga zaničljivo imenujejo puri
zem, pa je le naraven odpor prehudim  ranam, zadanim od nem
škega vdora. Morda res ta  ali oni purist predaleč zaide, prizadevanje 
na sebi pa je vendarle zdravo.

Slovanske izposojenke. — Brž ko je narečje postalo knjižni 
jezik, je moralo ustrezati vse višjim  zahtevam  kakor vsakdanja 
govorica, postati je  moralo zmožno izraziti tudi najglobljo misel 
in najtanjše čustvo. Besedni zaklad narečja je  zadostoval samo do
tlej, dokler je bil narod na nizki stopnji omike. Ker so pisatelji 
poleg tega še jeli odklanjati nemške izposojenke, se je postavilo 
vprašanje, od kod jem ati nove izraze. Že od prvega začetka so radi 
poudarjali slovansko jezikovno skupnost in jim  je bila slovenščina 
oblika tega jezika, kakor se govori po Kranjskem, Koroškem, Šta
jerskem  in Primorskem. V 19. stoletju je ta  zavest slovanske skup
nosti pognala mnogo določnejše želje v ilirskem gibanju. Kaj čuda, 
da so pisci posegli po besedišču drugih slovanskih jezikov in ga 
presajali v slovenski knjižni jezik. Sprva so to delali previdno in 
po potrebi, v drugi polovici 19. stoletja pa se je  po naših časnikih 
razlila cela povodenj nepotrebnih slovanskih izposojenk, nekaj iz 
političnih nagibov, nekaj iz hlastanja po imenitnosti. Tako se je naš 
knjižni jezik usm eril proti nekemu meglenemu slovanstvu in se 
brez potrebe oddaljil od slovenske ljudske govorice.

Kakor so romanski jeziki jem ali knjižne besede iz latinščine, 
svojega bukovskega jezika, tako smo Slovenci jemali iz stare cer
kvene slovanščine: mitnica, prestol, prosveta, stolp, vestnik, zavesa, 
žezlo, žrtev, žrtvovati itd.

Mnogo številnejše so srbske in hrvatske izposojenke, ki so jih 
naplavili ponovno nastopajoči valovi ilirizma: bolest, čar, član, 
diven, javen, krasen, krut, oporoka, razkošen, sidro, smatrati, usoda, 
vešč, značaj itd.

Že od Vodnikovih časov smo prevzemali tudi ruske besede: čin, 
iskren, izreden, nagrada, nadzornik, napev, narečje, odobriti, pre
mirje, proizvod, skromen, slog, sposoben, strast, udoben, uspeh itd.

S Čehi smo imeli v 19. st. dobre zveze , od tod izposojenke 
geslo, važen, uradnik, vojak, milo, pivo, zvok, bajka, godba, kolek, 
lepenka, naslov, občinstvo, pojem, pozor, stroj, tovarna, vloga itd.

Najm anj smo vzeli iz poljščine: strog, ustava, vpliv.
Zlo ni bilo v tem, da smo si izposojali izraze, ki jih  sami nismo 

imeli, huje je bilo, da smo z nepotrebnim i izposojenkami izrivali 
domače besede. Zatorej bomo m irne duše rabili tiste, ki zanje ni
mamo slovenskega izraza, nadalje takšne, ki so prevzele že kakšno
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pomensko tančino, pa tudi vse tiste, ki so se v dolgi knjižni rabi 
uveljavile. P ri uvajanju  novih pa je treba kar najstrožjega merila.

Tujke. — Mlade besede, sprejete zlasti iz klasičnih in romanskih 
jezikov te r iz angleščine, imenujemo tujke. Vstopajo s Itiskano 
besedo, niso ljudske in se ne ravnajo po slovenskih glasovnih za
konih. Zanje je značilno, da so mednarodne kulturne besede, prinaša 
jih  nagli razvoj znanosti in tehnike. Najbolj rabljene prehajajo iz 
časnikov tudi v ljudski jezik.

Današnja poplava tu jk  dela preglavice vsem knjižnim jezikom. 
Razume se, da se v znanstvenem jeziku obilneje uporabljajo kakor 
v leposlovju, k jer bi kazalo njih rabo omejiti na neogibno potrebo. 
Za vse prim ere velja pravilo: kadar imamo popolnoma ustrezno 
domačo besedo, ne bomo rabili tujke; če pa je domača beseda samo 
za silo skovana, če nima istega pomenskega obsega kakor tu jka ali 
če zveni prisiljeno, je  raba tu jke dovoljena.

Kratice. — SFRJ, SRS, ZK, MLO, SNOS. Podobne kratice se 
zlasti v najnovejšem času množijo, so pa znamenje naglega, razgi
banega toka javnega življenja. Kakor da nočemo izgubljati časa 
z govorjenjem, ker nas tako nujno kliče delo. Nekatere izmed teh 
kratic so postale že pravi samostalniki, posebno, kadar so lahko 
izgovorljive in se dajo pregibati (npr. Nama). Da so samo kratice, 
spoznamo le še po veliki začetnici. Če bi se kratice preveč razpasle, 
bi mogle spačiti jeziku domačo podobo.
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OBLIKOSLOVJE

Uvod

V jezikovni uporabi odbiramo besede po njihovem pomenu. Ta 
je določen z osnovo in priponami vseh vrst. Odbiranje je v skladu 
s tem, kar bi radi povedali, opravlja pa ga spomin. Toda za vezanje 
besed v smiselne enote ni dovolj, da postavljamo besede drugo poleg 
druge, pravi pomen nam dajo le tedaj, če so povezane med seboj 
v določeni sovisnosti. Besede sin delati stroj lahko povežemo v po
mensko zelo različne smiselne enote: Sin dela stroj. S in  dela s stro
jem. Sin dela pri stroju. Sinu dela stroj. Pa še vrsta manj različnih: 
Sinova delata stroje . Sinovi so delali s stroji. Sinovom  bodo delali 
stroji itd. V teh zvezah se smisel spreminja po medsebojnem raz
m erju besednih pomenov. Izraža se z izprem injanjem  oblik v konč
nicah in z dostavljanjem  pomožnih besed, recimo pri, s v zgornjih 
zgledih. P ri vezanju besed v smiselne enote se torej nekatere besede 
oblikovno spreminjajo. Oblikoslovje nam mora razkazati vso pisano 
množico besednih oblik, pomene teh oblik pa nam razlaga skladnja. 
Oblike besed in njihova vloga so torej prav razum ljive šele iz smi
selnih zvez. Ob pregledovanju oblik v slovnici moramo imeti to 
zmeraj pred očmi, zakaj jezik si ni nikoli ustvaril teh oblik po 
obrazcih in  vrstah, kakor jih srečujemo v slovnici. Te obrazce in 
vrste je zaradi preglednosti izdelala šele slovnica po zakonitostih, 
ki jih je odkrila v jeziku.

Oblikoslovje nam podaja p r e g i b a n j e  ali fleksijo besed. 
Kako se je to v jeziku razvilo, nam iz ohranjenih jezikovnih spo
menikov ni razvidno. Srečujemo ga že v naj-starejši dobi v dvojni 
obliki: s k l a n j a t v i  ali deklinaciji pri imenih in s p r e g a t v i  
ali konjugaciji pri glagolu. K tem a dvema moramo dodati s t o p 
n j e v a n j e  ali komparacijo z obrazili pri pridevniku. Poudarili 
smo že, da je oblikovne pripone ali o b r a z i l a  treba ločiti od
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pomenskih. Zatorej moramo poleg pomenskih pripon pregledati pri 
različnih besednih vrstah še različna obrazila. Za nekatere oblike 
je značilno to, da so brez obrazila, ker se jim  je v jezikovnem 
razvoju izgubilo; to je drugoten pojav, ki pa je danes zanje enako 
značilen kakor za druge njihovo obrazilo.

V sklanji in spregi ločimo posebna obrazila za izražanje š t e 
v i l a .  Tako ločitev sledimo daleč nazaj v indoevropski prajezik. 
Ločimo oblike za eno, dve ali več stvari; take oblike imenujemo 
e d n i n o  ali singular, d v o j i n o  ali dual in m n o ž i n o  ali 
plural. V slovenščini smo ohranili dvojino, skoraj vsi drugi indo
evropski jeziki pa so jo v današnji obliki izgubili. Tako po samih 
oblikah samostalnika in glagola lahko spoznamo, ali merimo na 
eno, dve ali več stvari: Stroj brni. Stroja brnita. Stroji brnijo. — 
Delavcem dajte kruh , narodom svobodo! — Pognali so stroje, da 
je zagrmela delavnica.

Na podoben način si je jezik ustvaril tudi možnost, da v jeziku 
loči s p o l .  V naravi ga je ločil pri b itjih  in ga hotel izraziti tudi 
v jeziku. Za poimenovanje najbližjih vrst bitij si je naredil samo
stojno osnovo za moške in ženske: mož — žena, oče — m ati, b rat
— sestra, sin — hči; bik  — krava, prašič — svinja, konj — kobila 
itd. Toda še večkrat je razvil iz iste osnove ločitev s pripono: sosed
— sosed-a, km et — kmetica, župan  — županja, pevec — pevka; 
oven — ovca, kozel — koza, pes — psica, srnjak — srna, volk  — 
volkulja  itd. Odtod je ločevanje stvari po spolu v jeziku prešlo 
tudi v stavčno zvezo, tako da so sovisne oblike (pridevnikov in 
deležnikov) dobile tudi različna obrazila, po spolu skladna z ustrez
nimi samostalniki. Tako se je  razvil s l o v n i č n i  s p o l  in so 
samostalniki oblikovno postali moškega, ženskega ali nobenega, t. j. 
srednjega spola ali maskulinum, femininum in nevtrum . To prvotno 
ločitev samostalnikov po spolu smo iz starih  časov ohranili v slo
venščini do danes.

Pomni. Na znatnem ozemlju se je v narečjih izgubil srednji spol pri 
samostalnikih, kakor so ga izgubili npr. romanski in nekateri drugi 
indoevropski jeziki. V slovenski knjižni rabi je sicer ločitev oblik za 
srednji spol še splošna in trdna, vendar se narečni vplivi pogosto kažejo 
zlasti pri oziralnih zvezah. Odkar je ga nadomestil staro obliko za 
srednji spol je, se redno berejo zveze, kakor: Z jadrom, ki ga ima obe
šenega na visokem  jam boru  namesto doslednega . . .  ki ga ima obe
šeno . . ,  kar bi se nam zdelo kar nenavadno. Odtod prodira v zveze, 
kakor: . . .  je  videl naslonjalo, na katerega se je  naslanjal ali Orest je  
storil hudodelstvo , za katerega mu bogovi morajo dati odvezo, ki so še 
zmerom napačne.
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V vezanju samostalnikov z glagoli in med seboj srečujemo za 
vsako število po šest oblik, s kakršnim i določajo medsebojno raz
merje. Pravim o jim  s k l o n i  ali kazusi. Vloge posameznih sklonov 
so mnogotere, a razlaga teh  sodi v obravnavo miselnih zvez, ker 
so le iz njih  razvidne. — Sklonske oblike im ajo samostalniki in 
samostalni zaimki, v zvezi z njim i pa tudi sovisne pridevne oblike 
(pridevniki, števniki, zaimki, deležniki). V oblikoslovju nas zanima 
način, kako so si posamezne skupine teh  besed izdelale oblike za 
sklone in se tako uvrstile v s k l a n j a t v e  ali deklinacije; le-te 
so se razvile po zunanji podobnosti in predvsem po spolu.

P ri glagolu si je spregatev ustvarila o s e b n a  o b r a z i l a ,  
da razloči v vseh treh  številih osebe, poleg tega pa č a s o v n e  
oblike, da označuje čas dogajanja. Lasnost dovršnosti in nedovrš- 
nosti ne gre toliko v oblikoslovje kolikor v besedoslovje, ker sega 
že v pomen sam. Pač pa m enjava glagolskih pripon v nedoločniku, 
sedanjiku in velelniku sodi v oblikoslovje, ker pomena v ničemer 
ne spreminja, marveč samo vlogo v vezanju. Razen časovnih raz
merij izraža glagol s posebnim oblikovanjem še n a k l o n e  in 
n a č i n e .  Vlogo in pomen vseh teh oblik pa obravnava skladnja.

Poleg sklanjatve in spregatve sodi v oblikoslovje tudi s t o p 
n j e v a n j e  z obrazili ali komparacija, kakor je ohranjena v slo
venščini pri pridevniku.

Samostalnik (substantiv)

Splošno

Kaj je. — Na stara leta se je volk  spokoril. Vest ga je pekla, 
ker je bil poklal toliko ovac. Približal se je torej staji in nagovoril 
pastirja: »Nič več nočem živeti od ropa. Obljubi mi, da te bo skrb 
za mojo hrano, pa ti bom služil zvesto kakor pes! Poslej ti bo 
spanec m iren, ne boš se plašil ob vsakem šumu.« Pastir mu je 
odgovoril: »Ej, spokornik moj ljubi, pokaži zobe! Menda se jim 
pozna starost, odtod tvoj kes. Noč in dan sem stal na straži, pes 
in palica sta mi bila zvesta tovariša, oko in  uho dobra stražnika. 
Vidiš, v navado mi je prišlo to delo, v meso in kri. Tvoja krivda  
je, da mi nisi ponudil miru, ko ti vid  in sluh še nista opešala. Zdaj 
pa kar pojdi, zakaj roka me srbi in tam  v kotu  je  gorjača!«

Besede volk, ovca, staja itd. zaznamujejo predmete, besede leto, 
vest, rop, skrb itd. zaznamujejo pojme.

Besede, ki jih vzdevamo predmetom in pojmom, so samostalniki.
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Delitev. — a) France Prešeren, Triglav, L jubljana, Sava;
b) gospod, list, kamen, zver;
c) gospoda, listje, kamenje, zverjad;
č) železo, pesek, kruh, sol, vino, žito .
Im ena dajemo: a) posameznim osebam ali rečem — l a s t n a  

i m e n a ;
b) vrsti enakšnih oseb ali reči — o b č n a  i m e n a ;
c) več osebam ali rečem skupaj — s k u p n a  i m e n a ;
č) snovem — s n o v n a  i m e n a .

Spol. — 1. a) sosed, delavec, lastnik; nož, sad, sadjevec, ročnik;
b) soseda, delavka, lastnica; jablana, njiva, vožnja; lastnost, uš, 

ped, vez, kost, ročnost;
c) delo, jabolko, kolo, drevo; drevje, polje, sadje; vreme, tele.
P ri vseh samostalnikih ne moremo določiti spola po naravi;

ločimo ga po s l o v n i č n i  o b l i k i  in rabi besede. V slovenščini 
so samostalniki po slovnični delitvi v splošnem:

a) moškega spola, če se v imenovalniku ednine končujejo na 
soglasnik in imajo v drugem sklonu obrazilo -a ali -u;

b) ženskega spola, če se v imenovalniku ednine končujejo na 
obrazilo -a ali pa na soglasnik in imajo v rodilniku obrazilo -e, -z;

c) srednjega spola, če se v imenovalniku ednine končujejo na 
obrazilo -o ali -e.

2. Sosedov Joža je bil zvest sluga sodniku. Naš oča pri uljnjaku 
sede. S tari vojvoda in njegov oproda sta odjezdila na grad.

NekateJa imena za moške osebe se končujejo na -a, pa je 
naravni čut močnejši kakor slovnični, zato so samo moškega spola. 
Med ljudstvom  živi mnogo takih imen: Matija, Luka, Jaka itd.

P ri takih sam ostalnikih se ravna spol samo po naravi.
3. Dekle je po vodo šla . Vedno bo slovelo slovensko dekle. 

Fante nem arni, ves dan bi ležal. Fante je mislilo, da sme vse.
Ležeče tiskani samostalniki so po slovnični obliki srednjega, po 

naravi pa moškega ali ženskega spola. Rabijo se taki samostalniki 
v obeh spolih, v srednjem  večkrat z zaničljivim pomenom.

P ri nekaterih samostalnikih se torej spol ravna po naravi a l i  
po slovnični obliki (obrazilu).

4. Široka je pot v pogubljenje. To je bil res pravi križev pot. 
Mlada pota. — Tatu  so že na sledu. V snegu je nova sled zajca. —
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Mož je nosil za dober laket dolgo brado. Odrežite mi za dve lahti 
platna! — Bil je na lovu ; vrnil se je  z obilno lovjo. — Govedo -a in 
goved -i; obrt -a in obrt -i; brki -ov in brke brk .

Nekateri samostalniki m enjavajo spol in obrazila.

Število. — 1. Dokler prosi, zlasta usta nosi. Ali so duri res 
zaprte? Da, tudi vežna vrata sem zaprl. D rva so pri peči na tleh . 
Tu mojim se goslim  vsi čudite vi. Jasli so polne. — Moral sem skozi 
troje vrat, da sem dobil pravo sobo.

Ležeče tiskanim  samostalnikom ne moreš najti ustrezne ednin
ske oblike. Rabijo se samo v množinski obliki, a pomenijo tudi en 
sam predmet. Nič se ne loči ednina od množine, če rečem: Na vsa 
u s t a  je zijal, in: Vsa u s t a  v dvorani so zijala vame. Tu razbi
ramo število po pomenu, ne po obliki. Število izražamo pri takih 
samostalnikih z ločilnim števnikom.

Take samostalnike rabim o le v množinski obliki; pravimo jim 
množinski samostalniki — pluralia t antum.

2. Roke širi, pada. Nehaj že vendar, saj me že ušesa bole. Oči 
so mu gorele, nozdrvi so plale, ustnice so bile trd o stisnjene, lica 
rahlo pobledela — ves obraz je  razodeval razburjenost. Rahlo se 
je pozibaval, kakor da se mu šibijo kolena in mu bodo zdaj zdaj 
odpovedale noge. — Ti čevlji so mi prem ajhni. Nogavice so raz
trgane. Ti škornji so še novi. Rokavice sem pozabil. Copate obuj!

Oslepel je na obe očesi. Res je siromak, izgubil je obe roki in 
obe nogi. Kaj si na obe ušesi gluh? — Ne bi rekel, ko bi bil izgubil 
obe rokavici, a kaj naj počnem z eno samo?

K adar govorimo s p l o š n o  o delih telesa ali o stvareh, ki 
jih  imamo po dvoje, jih rabimo v množini, le kadar hočemo po
udariti obojnost, jih  rabimo v dvojini. Če rečem: »Tu sta dva 
čevlja, čigava sta?«, bo vsakdo mislil na dva izgubljena čevlja, ki 
nista par. K adar mislimo na dva para čevljev, pravimo: dvoji čevlji. 
Zato splošno rabimo v takih prim erih ločilne števnike kakor pred 
množinskimi samostalniki.

3. a) Sol je slana. Čisto zlato. Naš vsakdanji kruh. Na mizi je 
bilo tro je vino. Žito je drago, naj že bo pšenica ali rž.

K adar splošno govorimo o snoveh, jih  rabimo le v ednini. Če 
imamo v mislih določene dele kake snovi, moramo to posebej 
izraziti, npr.: pet hlebov kruha, današnje mleko, kos sira, tri koščke 
sladkorja; če hočemo označiti različne vrste iste snovi, rabimo 
ločilne števnike, npr.: dvoji kruh, bel in  črn; troje vino; pridelal 
je  četvero žito: pšenico, rž, koruzo in oves.
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b) Dolenjska vina  so lahka. V steklenicah so bile različne soli. 
K adar se ta ja  sneg, naraščajo vode. Zabučale gore, zašumeli lesi. 
Žita  lepo kažejo, le rži so polegle. Trave so lepe .

Nekatera snovna imena rabimo tudi v množini, a v nekoliko 
drugačnem pomenu; včasih mislimo na tako različne vrste, da nam 
enotnost snovi ni več pred očmi; včasih pa zaznamujemo kar kraj: 
vode je skupna označba za vseh vrst studence, potoke in reke; 
lesi so gozdovi; žita  so žitna polja; trave so trate, travniki; rži so 
njive z ržjo.

Snovna imena v množini kažejo na različnost vrste ali pa imajo 
prenesen pomen.

Sklanjatev

Sklanjanje. — Gora je zelena. Na goro, na goro, na strm e v rh e ! 
Tam za deveto goro. Na gori kres gori. Rad je  hodil po gorah . 
Z arja vstaja za gorami. Gore poznam.

Most veže dva bregova. Enajsta šola pod mostom . P roti mostu  
se je  valila umazana voda. Sredi L jubljane so trije  mostovi skupaj. 
Voda je pobrala vse mostove. Mostu že m anjka en opornik.

Na skali grad, v gradu gospod, pod gradom  tlačan.
Ležeče tiskani samostalniki gora, most in grad imajo različne 

oblike, dasi pomenijo zmeraj isto stvar. K adar vežemo besede 
v stavek, jim  spreminjamo oblike, kakor zahteva misel in zveza. 
Pravimo, da besede pregibljemo. P ri sam ostalniku imenujemo tako 
pregibanje s k l a n j a t e v  (deklinacijo), samostalniki se sklanjajo, 
to je, dobivajo različna obrazila.

Skloni. — Lipa je  bila našim prednikom sveto drevo. Tako še 
dandanes skoraj nd večje vasi, ki bi ne imela mogočne lipe za 
središče. Med ljudstvom  gre glas, da strela lipi ni nevarna. Lipo 
radi zasadijo, ker daje gosto senco in  je kljub mehkemu lesu kaj 
trdoživa; lipov cvet pa je dober za čaj. A ne samo človek, z lipo 
se okorišča tudi drobna žival. Le postoj spomladi pri lipi, kadar 
je v cvetju, in  posluhni, kako brnenje p rihaja  iz vej! Pozdrav
ljena, lipa !

Ali veš, kaj pomeni beseda brat? Si že občutil, kdor nimaš 
brata, kako zelo ti ga marsikdaj m anjka? Koliko laže bi ti bilo, 
ko bi mogel razum nem u bratu  potožiti skrb, ki te  tare! In ti, ki 
imaš dobrega brata, ali pomniš, kolikokrat si se v bridkih urah 
zaupljivo zatekel k njem u in, če pri nikomer nisi našel pomoči in 
tolažbe, pri bratu  si jo? Z bratom  vesel, z bratom  žalosten, kaj ne 
daje to življenju dvojne vrednosti? Tako je, brat moj!
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K adar hočemo določiti samostalniku v stavku sklon, si poma
gamo lahko z vprašanji; ta  so za isti sklon zmeraj enaka ne glede 
na spol in število samostalnika; vprašujemo pa z drugačnim vpra
šanjem po bitjih  kakor po stvareh.

Vsako število ima po šest sklonov v stalnem  vrstnem  redu. 
Zaznamujemo jih s številkami, s slovenskim ali latinskim  imenom:

Skloni Bitje Stvar

1. imenovalnik  
nom inativ

kdo je? brat kaj je? lip a

2. rodilnik 
gen itiv

koga ni? brata česa ni? lip e

3. dajalnik 
dativ

kom u daš? bratu čemu daš? lip i

4. tožilnik 
akuzativ

koga vidiš? brata kaj vidiš? lipo

5. m estnik  
lokal

pri kom? pri bratu pri čem? pri lip i

6. orodnik 
in strum ental

s kom? z bratom s čim? z lipo

P ri ogovoru in vzkliku rabim o zvalnik (vokativ); ta  v sloven
ščini nim a več svoje oblike in je enak imenovalniku. V stavku nima 
posebne vloge, ker se rabi samostojno brez zveze s povedkom ali 
z drugim i besedami.

Sklanjatve. — Prim erjaj obrazila v posameznih sklonih ednine 
naslednjih štirih  samostalnikov:

I. lipa — lipe — lipi — lipo — pri lipi — z lipo
II. kost — kosti — kosti — kost — pri kosti — s kostjo

III. rak  — raka — raku  — raka — pri raku — z rakom
IV. mesto — mesta — m estu — mesto — pri m estu — z mestom

Sklanjatve določamo po spolu in po obrazilu v edninskem 
imenovalniku. V slovenščini ločimo štiri sklanjatve:

I. samostalniki z obrazilom -a,
II. samostalniki ženskega spola brez obrazila,

III. samostalniki moškega spola brez obrazila,
IV. samostalniki z obrazilom -o ali -e.
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I. s k l a n j a t e v :  S a m o s t a l n i k i  z o b r a z i l o m  -a

Poudarek na osnovi. — L ipa je bila že zelena. Ti kazal si njiv 
mi plodove. Golobje nad hišo gorečo omamljeni krožijo. Z duhom 
za zadnjim i zvezdami grabimo. V senci se tvoji ljubo je na mehki 
travi ležalo. Naprej, zastava slav e ! Bridke se sablje bliskajo. Našo 
staro sivko  smo prodali danes.

Največ samostalnikov z obrazilom -a ima stalni poudarek na 
osnovi. Sklanjajo se po zgledu lipa.

Sklon Ednina Dvojina Množina

1. lipa lipi lipe
2. lipe lip lip
3. lipi lipam a lipam
4. lipo lipi l ipe
5. pri lipi lipah lipah
6. z lipo lipam a l ipam i

Premični poudarek. — 1. Glej, p rib ita mu je  noga. K ar storile 
so roke, to z nogam i potepta si. Vi najlepše zem lje nekdaj ste orali. 
Z jasnega sonce neba sije na mlado zem ljo. Moj up je šel po v odi. 
Ali somov vojska pod vodo  ne mine. Le urno, le urno obrni pete!
Veslaje pa ribič ozira srepo  se v vrtenje voda.

Dvozložni samostalniki, ki imajo v osnovi o  ali e, noga, roka,
v oda, k osa, r osa, osa, k oza, pola, prošnja , m ošnja , tožba — zem lja ,
peta, žena, sestra, v eža, m etla itd., imajo v nekaterih  sklonih po
udarek na osnovi, v drugih pa na obrazilu; pravimo, da imajo pre
mični poudarek. Sklanjajo se po naslednjem zgledu.

Sklon Ednina Dvojina Množina

1. g ora g ori (gore) gore
2. gore gora gora
3. g ori gorama goram
4. goro g ori (gore) gore
5. pri g ori gorah gorah
6. z goro goram a goram i

2. Mladost je zdaj moja bujno glavo povesila. Valjhun ravna 
po svoji slepi glavi. V očeh se solze zableste. Migala s suho brado. 
Obšla je vse vrste, a njega ni bilo. Pes ima bolhe. P luga nim a ne
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brane. Na Gorenjskem so bele ceste. Koza pleza po skalah. Cvetje 
iz tu jih  dežela.

Prem ični poudarek imajo tudi redki drugi samostalniki. Oblike 
s premičnim poudarkom  so omejene le na nekatere sklone; radi 
jih  uporabljajo zlasti pesniki v verzu.

Pomni. Samostalnike s premičnim poudarkom smeš poudarjati tudi 
po zgledu lipa; vendar bi izguba premičnega poudarka škodovala volj
nosti in zvočnosti slovenskega jezika. Celo v množinskem rodilniku rok, 
nog se že izgovarja širok vokal, vendar ta izgovor ni priporočljiv.

3. Kakor maček je: zmeraj ti pade na n oge. Sonce je zašlo za 
goro. Koliko hočeš na roko? Radoveden je stopil v v ežo. Šel na 
jezero je pit, a na brado je pozabil. Skočil je  v v odo na glavo. P ri
letel je na pete. V zemljo  se je udrl. Stopi no malo v v ežo !

Predlog često potegne premični naglas k sebi; pri tem posta
neta e in o v osnovi ozka.

Poudarek na obrazilu. — Po dolinah so se še zmeraj vlačile 
megle. Luč sveti v tem i, a tema  je  ne vidi. Po polju se vije samotna 
steza. Ušel jim  je po gozdnih stezah. Testo je v nečkah.

Samostalniki, ki im ajo v osnovi polglasnik, imajo poudarek na 
obrazilu. Sklanjajo se po zgledu steza .

Sklon Ednina Dvojina Množina

1. steza steze (-i) steze
2. steze (-e) steza steza
3. stezi stezama stezam
4. stezo (-o) steze (-i) steze
5. pri stezi stezah stezah
6. s stezo (-o) stezam a stezam i

Tako se sklanjajo tudi pečka, deska, bečva, guba, trska, m ezda.
Pomni. Tudi tukaj prihaja čedalje bolj v  navado poudarjanje na 

osnovi, v  nekaterih sklonih je že splošno v  rabi.

Posebnosti. — 1. a) V množinskem rodilniku se je zaradi lažjega 
izgovora vrinil v zadnjem zlogu polglasnik: dekel, iker, vider, 
kapelj, tekem , prošenj (namesto dekl, ikr, itd.); brez poglasnika 
pišemo hrušk, gosk, zdražb, tovarn ;

b) polglasnik se je okrepil v a: ovca — ovac, deska — desak, 
treska  — tresak;
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c) polglasnik pred j  je dal i: ladja — ladij, skorja — skorij, 
zarja — zarij; tudi pred c je  i: lučca — lučic, živalca — živalic, 
klopca — klopic, vrvca  — vrvic;

č) beseda ima rod. mn. besed ali besedi.

2. Samostalnik gospa se sklanja takole:

Ed.: gospa gospe gospe gospo pri gospe z gospo
Dv.: gospe gospe (-a) gospema gospe pri gospeh z gospema
Mn.: gospe gospe (-a) gospem gospe pri gospeh z gospemi.

3. Samostalnika m ati in hči se v ednini sklanjata takole:

m ati m atere m ateri m ater pri m ateri z m aterjo
hči hčere hčeri hčer pri hčeri s hčerjo.

V dvojini in množini se sklanjata po zgledu lipa, vendar so 
v rabi tudi oblike s premičnim poudarkom: hčera, hčeram, hčerah, 
hčerami.

4. Sam ostalnika boa, oboa se glasita v množinskem rodilniku 
boj, oboj.

Lastna imena. — 1. Brežice, iz Brežic, v Brežicah; Begunje, iz 
Begunj, v Begunjah; Poljane, iz Poljan, v Poljanah; Ruše, iz Ruš, 
v Rušah; Borovlje, iz Borovelj, v Borovljah; Gorje, iz Gorij (tudi: 
iz Gorjan ), v Gorjah; Jesenice, z Jesenic, na Jesenicah .

Množinska krajevna imena ženskega spola se sklanjajo po 
zgledu lipa.

Pomni. P ri k ra jevn ih  im enih na -e m oram o paziti, ali niso m orda 
edninska (srednjega spola), kakor P reserje — iz Preserja, Grosuplje — 
z Grosupljega itd.

2. a) Ivanka, Ivanke; Lucija, Lucije; Kobilca, Kobilče, od Ivanke  
Kobilce, o Mariji Š tupici;

b) Julija Primic, o Juliji Primic; berem Zofko Kveder; pri Ilki 
Vašte beremo;

c) Primčeva, Vaštetova, Černejevo je uničilo taborišče, o Ko- 
bilčevi.

Imena in priim ki za ženske osebe se ravnajo po tehle pravilih:
a) če se končujejo na -a, se pregibljejo kakor enaka občna imena;
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b) če je poleg imena moški priimek, se sklanja le ime; c) če je moški 
priim ek brez imena, ga rabimo z obrazilom -ova.

Pomni. Nekatera tuja imena z nenavadno obliko se ne sklanjajo: 
Fides, Lili, Dolores itd.

I I .  s k l a n j a t e v :  S a m o s t a l n i k i  ž. sp. b r e z  o b r a z i l a

Poudarek na osnovi. — 1. a) Naše življenje je kakor na niti. 
Pamet je  boljša kakor žamet. Mladost je norost, starost je žalost. 
Jesen  razgrin ja sive pajčolane.

b) Kolikor glav, toliko misli. Pesem  mila se glasi. Brez pesmi bi 
bilo žalostno na svetu. Oči so sijale v ljubezni in sreči. Težke misli 
misli Abduraman.

Samostalniki nit, luč, pamet, zibel, mladost, jesen, korist, po
mlad, povest itd. (a) in misel, pesem, ljubezen, povodenj, prikazen, 
golazen itd. s polglasnikom v zadnjem zlogu im. edn. (b) imajo 
v vseh oblikah poudarek na osnovi. Sklanjajo se po zgledu nit in 
misel. Razloček v sklanjatvi je  v daj. dv. in v orod. edn., dv., mn.

Sklon Brez polglasnika S polglasnikom

1. nit n iti n iti misel misli misli
2. niti niti n iti misli misli misli
3. n iti n itm a nitim misli mislima mislim
4. nit n iti n iti misel misli misli
5. pri n iti nitih nitih misli mislih mislih
6. z nitjo nitm a nitm i mislijo mislima mislimi

2. Vse se veseli pomladi. Poletje se je um aknilo jeseni. Na po
mlad se ptički ženijo. Na j esen se ptički selijo.

P ri nekaterih samostalnikih, ki imajo stalen poudarek, potegne 
predlog včasih poudarek k sebi.

3. Samostalnik prsi (ne: prsa!) je  samo množinski in ga skla
njamo prsi, prsi, prsim, prsi, pri prsih, s prsm i.

Tako tudi duri. — Gosli in j asli se sklanjata po m isli, torej: 
z goslimi in pod j aslimi (ne: pod jasli, kakor da je im. jasla).

4. Samostalniki na -ev (britev, breskev, žalitev, cerkev, molitev 
itd.) se sklanjajo nekaj po I., nekaj po II. sklanjatvi (edninski tožil
nik in orodnik):
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Sklon Ednina Dvojina Množina

1. britev britv i britve
2. britve britev britev
3. britv i britvam a britvam
4. bri tev britv i britve
5. pri britv i britvah britvah
6. z britv ijo britvam a britvam i

Premični poudarek. — 1. Če dva psa eno kost glodata, se sko- 
ljeta. Čuj m inute noči prečute. Klic divjih gosi. Klepec je zdrobil 
v pesti sedem podkev. Na v asi so zalajali psi. Skrbi belijo glavo.

Ležeče tiskane besede imajo premični poudarek in se sklanjajo 
po zgledu reč (kost).

Sklon Ednina Dvojina Množina
1. reč reči reči
2. reči reči reči
3. reči (kosti) rečema rečem
4. reč reči reči
5. pri reči (kosti) rečeh rečeh
6. z rečjo rečema rečm i

Po zgledu reč se sklanjajo: brv, cev, čast, dlan, gaz, jed, klet, 
klop, last, laž, mast, med, past, ped, plast, plat, polt, pot, prst, rast, 
ravan (ravni), rž, skrb, slast, smer, sm et, snet, stran, strast, strd, 
stvar, ščet, t esen (tesni), uš, vas, vest, vez, vrv, zel, zmes, zver, žrd.

Po zgledu kost (s širokima o in e v daj. in mestn. edn.) se skla
njajo: gos, moč, noč, os, ost, peč, pest, snov, sol.

2. Samostalnik kri se sklanja takole: k ri, k rv i, krvi, k ri, v krvi,
s k rv jo.

3. Ravan  se sklanja po zgledu reč:

Ed. ravan ravni ravni ravan v r avni za ravn jo
Dv. ravn i ravni ravnem a ravni v ravneh za ravnema
Mn. ravn i ravni ravnem ravni v ravneh za ravenm i

Samostalnik raven (=  nivo) ima stalen poudarek in se sklanja 
po zgledu misel, pa im a v orod. edn. ravnijo, v daj. in orod. dv. 
ravnima, v orodn. mn. za ravnim i itd.
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4. Dvozložni samostalniki, kakor so reber, oblast, obrv, postrv, 
nozdrv, žival, kakoš, pomoč, imajo v posameznih sklonih še pre
mični akcent, vendar se čedalje bolj kaže nagnjenje k ustalitvi 
poudarka.

5. Pojdi mi s pot i ! Le brez skrbi bodi! Pogumno poglejmo ne
varnosti v oči!

Predlog včasih  potegne premični poudarek k sebi, vendar ne 
obvezno.

II I .  s k l a n j a t e v :  S a m o s t a l n i k i  m.  sp.  b r e z  o b r a z i l a

Poudarek na osnovi. — 1. Brat je bratu neznan, skoraj ne um eta 
se. Vidim li dobro: prepir, divji med brati prepir? Ti si zaklade 
duha Krezove bil si nabral.

Pes in lovec za je lenom, j elen pa naprej drevi. Ne boj se potokov 
ti mojih šumenja! O mladost, grenka ko pelin; s pelinom so me 
pojili. Živ človek si ali si duh? Človek človeku volk.

Če ležeče tiskane samostalnike sklanjamo, ne ostaja pri vseh 
poudarek na istem zlogu, pač pa vedno na osnovi. Zgled za to 
sklanjatev je rak .

Sklon Ednina Dvojina Množina

1. r ak r a k a r a k i
2. r a k a r akov r a kov
3. r a k u r a kom a r a kom
4. r a k a r a k a r a ke
5. p r i r a k u r a k ih r a k ih
6. z r a kom r a kom a r ak i

P ri večzložnicah se je v im. ed. včasih prvotni kra tk i poudarek 
na zadnjem zlogu (potok , je len, človek) potegnil za zlog nazaj in 
se podaljšal: p otok, j elen, človek; v drugih sklonih je ostal na prvot
nem zlogu: potoka, je lena, človeka.

2. Samostalniki s kratkim  poudarkom na zadnjem zlogu dalj
šajo v nezadnjem zlogu vokal: brat, brata; km et, km eta; žep, žepa; 
krop, k ropa; nož, noža .

3. Groba temne globočine. Moja m ati v grobu spe. — Brž k onje 
v hlev pa po vina v klet! Čez prag na k onju  prirohni, gorje, sam 
turški paša. — Otroci, pridno ubogajte! »Križ je z otroki!« je vzdih
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nila. — Sod brez čepa. Sod pušča pri čepu  — Nova kosa nima k lepa. 
Moka diši po klepu. — V gozdu, v k ošu, na podu, o postu, na stropu, 
v žepu.

Nekateri samostalniki spreminjajo o > o i n  e > e v mest. ed., 
mest. in orod. mn., vendar ta  izgovor ni obvezen, marveč le p ri
poročen.

4. Predlog pritegne poudarek: na v ečer pridem, vn emar pustiti, 
na prim er .

Premični poudarek. — Največ sveta otrokom sliši Slave. Videl 
može sem v borbi za trd i kruh. Ti kazal si n jiv  mi plodove, razkladal 
skrivnosti glasov. Orel svet s perutjo  m eri čez vrh e, globine. Ko 
dobrave se m rače, k meni spo glasovi tihi. Tajni zbor duhov po
nočnih.

Ležeče tiskani samostalniki imajo ponekod poudarek na osnovi
ponekod na obrazilu. Sklanjajo se po zgledu most (mož).

Sklon Ednina Dvojina Množina

1. most mož mosta (-ova) moža mostovi možje
2. mostu moža mostov mož mostov mož
3. mostu možu mostovoma možema mostovom možem
4. most moža mosta (-ova) moža mostove može
5. pri mostu možu mosteh (-ovih) možeh mosteh (-ovih) možeh
6. z mostom možem mostovoma možema mostovi možmi

Po teh  zgledih se sklanjajo predvsem  enozložnice, npr. grad, 
sad, med, rod, voz, gnoj, duh, lan, klas, las, nos, pas.

Mestniške oblike s širokim samoglasnikom: na m ostu, na v ozu, 
na nosu, v loju, na gnoju, v rodu ipd. močno ginejo, ker se jim  je 
samoglasnik po vplivu drugih sklonov zožil.

Predlog včasih potegne poudarek k sebi: za lase privleči, v zobe 
se dati.

Poudarek na obrazilu. — Sen  je  sen. Kaj me budiš iz sna? 
Steber za stebrom  se ruši. Carski sel. H itri sli so raznesli novico po 
deželi. Pes in lovec za jelenom. Psom  gre lajati, tace lizati. Na bezgu  
se je oglasila penica. Uprli so se s hrbti . Z dežja pod kap.

Ležeče tiskani samostalniki imajo v osnovi polglasnik. Sklanjajo 
se po zgledu steber (dež).

Tako še: bet, čeber, kes, mezeg, pekel, semenj, skedenj, ščepec, 
žebelj.
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Samostalniki, ki imajo v im. ed. poudarek na končnem pol
glasniku, ga imajo v vseh ostalih sklonih na obrazilu; polglasnik 
pa izpade, če ne bi po izpadu nastala težko izgovorljiva soglasniška 
skupina.

Sklon Ednina Dvojina Množina

1. steber dež stebra stebri
2. stebra dežja stebrov stebrov
3. stebru dežju stebrom a stebrom
4. steber dež stebra stebre
5. pri stebru dežju stebreh (-ih) stebreh (-ih)
6. s stebrom dežjem stebrom a stebri

Dvojinska oblika stebroma se navadno poudarja stebroma . Če 
je v osnovi kak drug vokal, že zmaguje poudarek na osnovi: hrbet 
ali hrbet, krhelj ali krhelj. Tako še: četrtek, mrtvec, nožek, rožič, 
slepič, škripec, zaprtek  itd.

Posebnosti. — 1. Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce? Sem 
obesil uk  na kljuko. Slovenec že mori Slovenca brata. Požel je 
kmetič in pospravil plod .

V III. sklanjatvi je pri bitjih  edninski tožilnik enak rodilniku, 
pri stvareh pa imenovalniku.

Pomni. Kdo zna noč razjasniti, ki tare duha. Soba je imela prijeten 
duh  po žitu. — Samostalnik duh  ima v edninskem tožilniku duha , 
kadar pomeni dušo, duh  pa, kadar pomeni vonj.

V rabo je prišlo: berem Slovenskega poročevalca , zdravnik je ope
riral raka; vendar moramo reči: operiral je slepič (ne: slepiča), saj je 
slepič stvar.

2. Vol je hodil pred plugom  in družno potil se z oračem . Pesem 
hitečih in pesem stoječih valov. Poslala mu je suhih krhljev.

Prim erjaj: rak z rakom rakov rakoma rakom
in: orač z oračem oračev oračema oračem

Kakor orač imajo obrazila: mejaš, mož, konec, boj itd.
Za soglasniki c, č, š, ž, j prehaja tudi v obrazilih o >  e.
3. a) -en: česen, česna; oven, ovna; locen, locna;

-enj: sveženj, svežnja; p edenj, pednja; raženj, r ažnja;
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-el: osel, osla; vozel, vozla; kotel, kotla; vogel, vogla;
-elj: k ašelj, kašlja; k rh elj, k rh lja ;
-ek: dogodek, dogodka; ostanek, ostanka; petek, petka; kolek, kolka; 

čižek, čižka;
-ec: pevec, pevca; h lapec, hlapca; dedec, dedca;
-er: veter, vetra; čeber, oebra ; oder, odra; meter, m etra.

Toda: j ezdec, j ezdeca; jazbec, j azbeca; tekm ec, tekmeca; pre
mislek, premisleka; mislec, misleca; mrtvec, mrtveca.

P o l g l a s n i k  v zadnjem zlogu imenovalnika izginja pred 
obrazili v drugih sklonih, če ne nastane zaradi tega težko izgovor
ljiva soglasniška skupina.

Pomni. Pišemo in govorimo blagor, blagra.

b) Enozložni samostalniki s polglasnikom v osnovi se tudi rav
najo po zgornjem pravilu: pes, psa; sel, sla; sen, sna; toda: beč, 
beča; bet, beta; ses, sesa; kes, kesa; dež, dežja .

Tudi -a- v besedi dan je iz polglasnika, zato izginja pred obrazili 
v drugih sklonih in je razvil t akole sklanjo:

Sklon Ednina Dvojina Množina

1. dan dneva dnevi
2. dne dneva dni dni
3. dnevu dnevom a dnema dnem dnevom
4. dan dni dneva dni dneve
5. pri dnevu dneh dnevih dneh dnevih
6. z dnem dnevom dnema dnevom a dnev i dnem i

Pomni 1. V besedah na -te lj nim am o polglasnika, m arveč prav i c, 
zato ga ne smemo opuščati ne v govoru ne v pism u: prijatelj, prija telja ; 
učitelj, učitelja; ravnatelj, ravnatelja; pisatelj, pisatelja.

2. N aslednje izposojenke podaljšujejo  v odvisnih sklonih osnovo
s soglasnikom  -n: nagelj, nageljna; m andelj, m andeljna; datelj,
dateljna; butelj, buteljna; škratelj pa im a škra tlja  ali škrateljna.

4. a) komar, kom arja; lopar, loparja; dihur, dihurja; pastir,
pastirja; bramor, bram orja;

b) govor, govora; javor, javora; tabor, tabora; šotor, šotora; 
t ovor, tovora; večer, večera; biser, bisera; sever, severa; okvir, 
okvira; ozir, ozira; vir, vira.

N ekateri samostalniki na -r- podaljšujejo v odvisnih sklonih 
osnovo s soglasnikom -j-.
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Pom ni. Ta tvorba je tako živa, da se razteza še vedno tudi na tujke 
in tuja imena: doktor, doktorja; kontrolor, kontrolorja; bulvar, bu lvarja; 
trotoar, -ja ; oficir, oficirja; Pasteurjev zavod, ode pesnika Schillerja, 
H erderjev vpliv. Tudi v  domačih besedah obseg te tvorbe še ni ustaljen.

5. O kresi se dan obesi. Vsi smo ljudje si v rodi.
Starejše obrazilo v m estniku ednine je bilo.-i; srečujemo ga še 

v pesmih in pregovorih; pogosto pa je ohranjeno v prislovnih oka- 
meninah, npr. počasi, pokonci, davi itd.

6. Mož in oblakov vojsko je obojno končala tem na noč. Vstopilo 
jih  je sedem, do zob oboroženih. Na travniku  se je ustavila vsa 
množica v oz. Družba otrok  se je vozila s parom k onj. Pokesal se je 
že tolikokrat, kolikor ima las na glavi.

N ekateri samostalniki imajo v rod. mn. obliko brez obrazila.

Pom ni. Samostalnik okov ima v rod. mn. okovov  (ne: okov), a 
možgani ima oboje: možganov ali možgan.

7. Soglasnik k  se sprem inja v c samo v tehle prim erih: otroci, 
pri otrocih, volcje (volkovi). Samostalnik otrok  se potemtakem skla
nja v množini: otroci, otrok, otrokom, otroke, pri otrocih, z otroki.

8. Namesto nekdanjega človeki rabimo danes v množini ljud je ; 
ta oblika je ohranila obrazila nekdanjih samostalnikov moškega 
spola, ki so se sklanjali kakor še danes samostalniki ž. sp. brez 
obrazila po II. sklanjatvi. Človek se torej sklanja:

Ed.: človek človeka človeku človeka pri človeku s človekom
Dv.: človeka ljudi človekoma človeka pri ljudeh s človekoma
Mn.: ljudje ljudi ljudem ljudi pri ljudeh z ljudmi

Pom ni. V rod. in mest. dv. se rabi tudi človekov in človekih: Teh 
dveh človekov se boj! Pri teh dveh človekih nekaj ni prav.

9. Ljudje vsi bratje, bratje vsi narodi. Zasmejal se je, da so se 
mu pokazali beli zobje. Ves trg  — sami golobje. Poskušajte, m ožje 
Višnjanje!

Kakor ljudje  so v imenovalniku množine nekateri samostalniki 
ohranili staro obrazilo -je: gospodje, golobje, m edvedje, ta tje, zobje 
itd.; po njih  vplivu pa so privzeli to obrazilo še mnogi drugi samo
stalniki te  sklanjatve: lasje, m ožje, bratje, očetje, km etje, sosedje, 
svatje, zetje  itd.; zlasti pogosto pa imena na -an: meščanje, Celjanje.
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10. Z vozm i so mogli le počasi naprej. Orehe je tri kar z zobmi. 
Stresal je  z lasmi kakor z grivo. Oral je  z volm i. Upam, da imam 
opraviti z m ožm i. Bik ga je pomeril z rogmi.

Po istem vplivu kakor -je  v im. mn. se je v orod. mn. uveljavilo 
obrazilo -mi. V narečjih je to obrazilo močno razširjeno, zato moraš 
paziti, katere oblike so v knjižni rabi dovoljene.

11. Tudi obrazilo -eh v množinskem mestniku (namesto -ovih 
ali -ih) je  ostanek stare sklanjatve; obrazilo -eh se je razširilo ne le 
na samostalnike s premičnim poudarkom ali s poudarkom  na obra
zilu, marveč na celo vrsto enozložnih samostalnikov s poudarkom 
na osnovi: Mojo srčno kri šk ro p ite  . . .  po doleh in po bregeh ; na 
grobeh, po gozdeh, stavbe na koleh, po grmeh, po vrheh, po domeh, 
po stoleh, po v r teh, po podeh, na snopeh itd.

12. N ekateri samostalniki na -a so po naravi moškega spola: 
sluga, v ojvoda, oproda, starešina, v odja itd. Take samostalnike 
sklanj amo:

sluga sluge slugi slugo pri slugi s slugo
ali: sluga sluga slugu sluga pri slugu s slugom

slugi slug slugama slugi pri slugah s slugama
ali: sluga slugov slugoma sluga pri (slugih) s slugoma

sluge slug slugam sluge pri slugah s slugami
ali: slugi slugov slugom sluge pri (slugih) s (slugi)

V nekaterih  sklonih so izraziteje v rabi oblike te, v drugi pa 
one sklanjatve; tako kar nikoli ne rabimo npr. s starešini, z oprodi, 
pri starešinih, pri oprodih, medtem ko se bere tudi z vojvodi, pri 
vojvodih.

Samostalniki moškega spola z obrazilom -a se sklanjajo po I. 
ali po III. sklanjatvi, po spolu ali po obrazilu.

Podobno se sklanja tudi ljudska oblika oča: oča, oča, oču, oča 
(očo), pri oču (oči), z očo (očem).

Samostalnik oče pa se sklanja: oče, očeta, očetu  itd.; v im. mn. 
je očeti ali očetje.

Lastna imena. — 1. B eltinci, iz B eltinec, v Beltincih; Bratonci, 
iz Bratonec; Ivanjkovci, iz Ivanjkovec; Bojanci, iz Bojanec.

Vzhodnoslovenka in belokranjska množinska krajevna imena 
na -ci imajo rodilnik na -ec; dovoljena je tudi oblika na -ev: iz 
Beltincev itd.
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2. Osebna imena in priim ki se v glavnem ravnajo po pravilih 
za občna imena III. sklanjatve. V im enovalniku pa srečujemo včasih 
obrazila, ki so za občna imena nenavadna, zato pomni:

a) Miha, Miha ali Mihe, Mihu  ali Mihi, Miha ali Miho, pri Mihu 
ali Mihi, z M ihom  ali Miho (prim. sluga!); tako tud i Luka, Joža, 
Matija, Jaka; Trdina, Godina, Detela itd.

b) Stanko, Stanka, S ta n k u  . . .  (ne: Stankota, Stankotu); to velja 
za vsa im ena na -o: Janko, Mirko, Marko, Jožko, Jenko, Trinko, 
Dajnko, Murko itd.

c) J ože, J ožeta, J o že tu  . . .  (prim. oče, očeta); tako sklanjamo 
moška imena na -e: T one, France, Stane, Pavle; Črne, Bele, A žbe, 
Čude itd.

č) Rudi, Rudija; Edi, Edija; Mali, Malija; Kosi, Kosija; podobno 
tudi imena na -u (iz -1 ali -el): Prem ru, Prem ruja; Stegu, Steguja.

d) Lukec, Lukca; Jožek, Jožka; Franček, Frančka; Vencelj, 
Venclja; Štrekelj, Š treklja; Slomšek, Slomška; Gruden, Grudna itd. 
Ta imena s polglasnikom v obrazilu se torej pregibljejo kakor 
občna imena (pevec, dogodek, kašelj itd.). Le če soglasniška skupina 
zahteva, se polglasnik ne izpahuje: Pavlek, Pavleka; Grmek, Gr
meka.

Udomačili sta se obliki Franceljna, Venceljna .
e) Domača imena na -ic, -ik  (namesto -ec, -ek) ohranijo v p i

savi in govoru -i- tudi v drugih sklonih: Vidic, Vidica; Krivic, 
Krivica; Dimic, Dimica; Gerbic, Gerbica; Levstik, Levstika; Bucik, 
Bucika. Vendar se je v nekaterih  prim erih udomačila pisava brez 
-i-: Kastelic, Kastelca; Ipavic, Ipavca; Primic, Primca; Sajovic, 
Sajovca.

f) Domača pridevna imena (največ izmišljena) na -ov ali -ev, 
na -ski, -ški in -čki sklanjamo kot pridevnike: Kračmanov, Krač- 
manovega; Prežihov, Prežihovega; Matajev, Matajevega; Koseski, 
Koseskega; Milčinski, Milčinskega; Podlimbarski, Podlimbarskega; 
Briški, Briškega; Rački, Račkega. — Če je ime na -ov posneto po 
ruskih imenih, ga sklanjam o samostalniško: Aleksandrov, A lek 
sandrova; Doksov, Doksova; Nehljudov, Nehljudova.

IV. s k l a n j a t e v :  S a m o s t a l n i k i  z o b r a z i l o m  -o, -e

Poudarek na osnovi. — 1. Iz razdrtega korita  lačna vrana sito 
pita. Zlato sonce, v soncu luna. Junak  ob sm rti in v življenju. 
V velikih m est valovanju  bil sam sem val. Pesem trave in sonca 
na travi, pesem potokov in pesem žit. Kdor vsako delo hvali, hvaleč 
nas včasih žali. Vina in kruha so nam dali.
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Ležeče tiskani sam ostalniki imajo vedno poudarek na osnovi 
in se sklanjajo po zgledu mesto .

Sklon Ednina Dvojina Množina

1. m esto m esti m esta
2. m esta m est m est
3. m estu m estom a m estom
4. m esto m esti m esta
5. pri m estu m estih m estih
6. z m estom m estom a m esti

2. Hiše so hišice, okna  so okenca, nagelj iz oken  lije zelen. Pa 
so ram ena in pleča kot skale. Sosed je  odprl okno. Celo pleče je 
prinesel. S ela p ri Kamniku. S elo p ri Ljubljani.

Nekateri samostalniki imajo v ednini širok, v množini ozek 
vokal. Obvezen je izgovor rebra, pleča, m eča.

Premični poudarek. — 1. Priliznjena govorica ji srca ne spridi. 
Zemlja daje sena in otave! V prašajte rajši oblak neba, vprašajte 
rajši val m orja! Kako čisto je m orje! Po m orju  je varno veslal več 
let. Plačal je  v blagu. V m esu so bili črvi. V t estu  pečena gnjat. 
Zlato in srebro. Vse je bilo v srebru. Na njivi proso, v prosu vrabci.

Ležeče tiskani samostalniki imajo premični poudarek in se 
sklanjajo po zgledu polje.

Sklon Ednina Dvojina Množina

1. polje p olji polja
2. p olja polj polj
3. polju  (prosu) poljem a poljem
4. p o lje polji polja
5. pri polju  (prosu) poljih poljih
6. s poljem poljem a polji

2. Nje pogledi svetle strele, z neba jasnega poslane. O, sem na 
srce moje! Počiti za u ho.

Predlog često pritegne premični poudarek; ta prem ik ni ob
vezen.

Pomni. Samostalnike s premičnim poudarkoma smeš sklanjati tudi 
po zgledu mesto, vendar se zavedaj, da s tem siromašimo slovensko 
starino in živo ljudsko izgovarjavo.
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Poudarek na obrazilu. — Na dnu  razpenjenih voda . Izpil sem 
čašo bridkosti do dna . Tla so se zibala pod nogami. Zakurili smo 
z drvm i. Ž ekno je  žrelo pri peči.

Ležeče tiskani sam ostalniki imajo vedno poudarek na obrazilu 
in se sklanjajo po zgledu dno.

Sklon Ednina Dvojina Množina Množina Množina

1. dno dni dna tla d rva
2. dna dnov dnov tal drv
3. dnu dnoma dnom tlom drvom
4. dno dni dna t la drva
5. pri dnu dneh dneh t leh d rveh
6. z dnom dnoma dni t li (tlemi) drvm i

Poudarek na obrazilu ali na osnovi im ajo naslednji samostal
niki: klasje, vpitje, sadje, satje, vresje, cvrtje, sukno . Poudarek loči 
moštvo  (nogometno) od moštvo  (=  možatost).

Pom ni. Seme, semena, v množini tudi sem ena; sleme, slem ena in 
sleme, slemena; t eme, temena in t eme tem ena; ramena in ramena.

Posebnosti. — 1. Pod jasnim  nebom, nad cvetočim poljem  se 
je zibalo letalo. P ridni km et s soncem  vstaja. Rad vašim ustre
zam poveljem . Zajel je polno prgišče vode. S korenjem  se hrani. 
Z vsem srcem.

Prim erjaj: mesto z mestom mestoma mestom
pa: polje s poljem poljema poljem

Za mehkimi soglasniki prehaja v obrazilih o >  e.

2. a) V množinskem rodilniku se je zaradi lažjega izgovora 
vrinil v zadnjem zlogu polglasnik: debel, dupel, sedel, veder, beder, 
pisem, kraljestev (namesto debl, bedr itd.);

b) polglasnik pred  j je dal i: morje, morij; gorovje, gorovij; 
naselje, naselij; obzidje, obzidij; poslopje, poslopij.

3. Moja pesem je posoda tvojega imena. Vremena bodo se zjas
nila. Na slemenu je  gnezdila štorklja. Nov je od pete do temena. 
Čakamo lepega vremena. — Jabolko ne pade daleč od drevesa . 
Odšel je brez slovesa. Konj je strigel z ušesi. — Ni take je mladenke, 
ko naše je krvi dekle. Vse res je, kar dekleta  morska pojo.
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Ležeče tiskani samostalniki imajo razen v edninskem imenoval
niku in tožilniku podaljšano osnovo; osnova se podaljša za:

-en: ime, vreme, sleme, teme, seme, ram e itd.;
-es: drevo, črevo, kolo, nebo, pero, slovo, telo, o je, u lje itd., 

uho ušesa, oko očesa, igo ižesa;
-et: dekle, jagnje, dete, živinče, tele, fan te, ščene itd.

Pomni. Ker se tako podaljšane osnove končujejo na soglasnik, so 
prej slovnice imenovale sklanjatev teh samostalnikov soglasniško.

4. Pošlji še enkrat k zvezdam oko! Pisanih ru t so vesele tvoje 
oči. T rta je pognala očesa. Rakova oka  so kamenčki.

Samostalnik oko ima v množini tri oblike: oči (v pravem  po
menu), o ka  in očesa  (v prenesenem pomenu); oblika oči je ženskega 
spola in se sklanja po II. sklanjatvi (kosti).

5. Voz ima ko le sa . K ola so v klonici.
Samostalnik ko lo  ima v množini ko lesa  (v pravem  pomenu) in 

kola  ( =  voz).

Pomni 1. Nekateri samo množinski samostalniki sr. spola se prečesto 
sklanjajo napak. Pomni, da gredo natanko po zgledu m esto  ali polje: 

jetra, jeter, jetrom, jetra, pri jetrih, z jetri; 
usta, ust, ustom, usta, pri ustih, z usti (ne: ustmi); 
vrata, vrat, vratom, vrata, pri vratih, z vrati (ne: vratmi); 
pljuča, pljuč, pljučem, pljuča, pri pljučih, s pljuči.
2. Samostalnik sence se sklanja v  množini:
senca, senec ali senc, sencem, senca, pri senceh (-ih), s senci.
3. Samostalnik zlo se v ednini sklanja po zgledu dno, v množini 

pa takole: 1. zla, 2.— , 3. z lom, 4. z la, 5. v  z lih, 6. z zli.

Lastna imena. —  1. Z a g orje , iz  Z agorja , v  Z ag o rju ; C elje , iz  
C elja, v  C elju ; Š m a r je , iz  Š m a r ja , v  Š m a r ju ;  P reserje , iz  P reserja , 
v  P reser ju ;

2. D o vje , z  D ovjega , na  D o v je m ; G rosup lje , z G rosup ljega , na  
G ro su p ljem ; T re b n je , iz  T reb n jeg a , v  T re b n je m ; O rlje  (pri Ljub
ljani), z  O rljega , na  O rljem ; K ršk o , iz  K rške g a , v  K r šk e m ;  L aško , 
iz  L a škeg a , v  L a ške m ; T rn o vo , iz  T rn o veg a , v  T rn o v e m ; N ak lo , 
iz  N a k leg a , v  N a k le m .

N ekatera krajevna imena srednjega spola se sklanjajo kot sa
mostalniki, druga pa kot pridevniki.

Pomni. Nekatera krajevna imena sr. sp. so množinska: S ela, iz Sel, 
v Selih  (ne: v Selah); S elca, iz Selc, v  Selcih  (ne: v Selcah).
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Raba samostalnikov

1. Beli dan na okno trka  s prsti srebrnimi. Tak nauk  se dobi 
za sira kos. Gora h gori se poganja, šopek cvetja  ji poklanja. 
Kokoška zlatonožka  na zlatih jajčecih  sedi, nam črna piščeta vali. 
To so kroparski kovači, to žebljarji so iz Krope.

Samostalnik more biti v stavku osebek, povedno določilo, pred
met, prilastek ali prislovno določilo.

2. Dobro se samo hvali. Svoji moramo s sabo držati. K jer se 
prepirata dva, tretji dobiček ima. Obljubiti in dati je dvoje. Bolje 
drži ga kot lovi ga. Skoraj ni nikoli zajca ujel, komaj ga pa je. To 
bo joj.

Ležeče tiskane besede (pridevniki, zaimki, števniki itd.) bi se 
dale nadom estiti s samostalnikom. Vse besedne vrste se utegnejo 
rabiti samostalniško.

Izpeljava samostalnikov

Pomen samostalniško pripon. — Sprva je vsaka pripona imela 
svoj pomen. Pozneje je nekaterim  obledel, vendar jih  je dosti, 
ki so do današnjega dne ohranile prvotni pomen ali vsaj katero 
njegovo tančino. Tako npr. delajo:

1. im ena delujočih oseb pripone -aj, -ar, -telj, -ak, -jak, -ka, 
-ica, -əc, -ež, -ič, -ač: čuvaj, strežaj; kuhar, cestar; učitelj, vzgojitelj; 
prosjak, veljak; igralka, kadilka; perica, grabljica; godec, bralec; 
klatež, vedež; mlatič, ribič; bahač, kričač;

2. imena, ki pomenijo glagolsko dejanje, pripone -ja, -je, -təv , 
-ava, -ba, -ež: hoja, reja; branje, govorjenje; volitev, žetev; menjava, 
krajšava; postrežba, bram ba; metež, stradež;

3. imena, ki pomenijo učinek glagolskega dejanja, pripone -ba, 
-ək, -ka: zgodba, zgradba; izvleček, nameček; bajka, povedka;

4. imena, ki zaznamujejo kraj, pripone -ija, -arna, -ilnica, 
-alnica, -ak, -išče: kovačija, Turčija; pisarna, kavam a; gostilnica, 
godilnica; prodajalnica, čitalnica; golobnjak, kozjak; ognjišče, ržišče, 
stojišče;

5. orodna imena pripone -lo, - lnik, - lnica, -ača: šilo, cedilo; 
česalnik, m astilnik; mlatilnica, brizgalnica; kopača, brisača;

6. skupna imena pripone -je, -ina, -ad: brinje, perje; družina, 
zlatnina; živad, divjad;

7. m anjšalna imena pripone -e, -ika, -ək, -ka, -ica, -əc, -ca, -ce, 
-ič: otroče, pišče; bucika, Micika; bobek, kozarček; nitka, punčka;
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kozica, mizica; bratec, zvonec; klopca, vrvca; mestece, kolesce; 
tatič, kmetič;

8. večalna im ena priponi -ina, -ač: deklina, zidina; bradač, pa
nj ač;

9. slabšalna imena pripone -ela, -ulja, -un, -e, -avt, -avs, -u h : 
babela, kesnela; skopulja, klepetulja; pisun, vohun; kljuse, pevče; 
iztikavt, stiskavt; bahavs, kmetavs; lenuh požeruh;

10. pojmovna imena pripone -je, -ija, -inja, -ina, -stvo, -ota, -ost, 
-oba, -oča: življenje, zdravje; domačija, siromačija; blaginja, dragi
nja; belina, vrlina; bogastvo, gospostvo; lepota, slepota; modrost, 
otožnost; lenoba, puščoba; težkoča, čistoča;

11. imena ženskih bitij pripone -inja, -ka, -ica: boginja, gospo
dinja; bralka, Slovenka; golobica, tatica;

12. imena prebivalcev priponi -jan; -əc: meščan, Rimljan; plani
nec, Primorec;

13. imena rastlin  pripona -ika: planika, čemerika;
14. snovna imena pripone -ina, -ivo, -enjak: govedina, hrasto- 

vina; cepivo, tkivo; ovsen jak, medenjak;
15. imena za mero in ceno priponi -nina, -arina: brodnina, most

nina; hranarina, stanarina;
16. imena, ki posnemajo naravne glasove, priponi -et, -ot: hehet, 

trepet; krohot, topot.

Raba pripon. — Pripona -je, dodana obliki trpnega deležnika, 
dela glagolnik: vpitje, branje, posvetovanje. K er glagolnik pomeni 
glagolsko dejanje, se je sprva delal samo od nedovršnikov, vendar je 
nalika km alu ustvarila tudi tvorbe iz dovršnikov. Danes je razloček 
v tem, da glagolnik iz nedovršnika pomeni dejanje, iz dovršnika pa 
stanje po dovršenem dejanju: poniževanje, uničevanje, toda poniža
nje, uničenje. Po pomenskem prem iku glagolnik večkrat zaznamuje 
predm et dejanja: cvrtje, žaganje, žganje.

Pripona -ija je romanskega izvora, udomačila pa se je najbolj 
prek nemških izposojenk: opatija, boginja. Silno rada se dodaja 
ravno tako tu ji priponi -ar v  obliki -arija: branjarija, baharija. Obe 
sta še danes močno tvorni, vendar nove izvedenke niso zaželene.

M anjšalna pripona -ej je značilna za severna narečja: atej, 
dedej, ljubej; v knjižnem jeziku navadno ne nastopa.

Pripona -lo je iz opisnega deležnika in zaničljivo poimenuje 
osebe: blebetalo, budalo, zijalo. Ločiti jo je treba od pripone -lo iz
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nekdanjega -dlo, ki dela orodna imena: šilo, cedilo, zdravilo, držalo, 
obuvalo.

Pripona -elj je  domača v besedi kašelj, kašlja, pod nemškim 
vplivom v nagelj, nageljna ; ta  drugi tip  je silno razširjen po narečjih 
(angeljna, Franceljna), knjižni jezik pa se ga brani (rablja, škratlja), 
vendar včasih pripušča dvojnice.

Pripona - telj je domača samo v besedi prijatelj, sicer je izpo
sojenka iz drugih slovanskih jezikov in je spodrinila domače izve
denke (učitelj : učenik, stvaritelj : stvarnik, tožitelj : tožnik, vodi
telj : vodnik). Nove izpeljanke s to pripono niso potrebne.

Pripona -ina je še danes silo tvorna in pomensko bogata. Do
dana samostalnikom, pomeni izvor, snov ali izdelek: gabrina, 
svinina. Izvedenke iz pridevnikov zaznamujejo lastnost: belina, 
globina, tišina. Dodaja se tudi deležnikom (bolečina, opeklina, izko
panina, odprtina), zlasti pa pridevniškim  izvedenkam na -ov, -ev, 
-en, -ən, -ar, -ski: bobovina, hrastovina; kraljevina, pajčevina; 
cukrenina, testenina; brodnina, voznina; stanarina, vodarina; fan tov
ščina, bratovščina. Navezuje se tudi na samostalniške pripone: 
dragotina, jegnjetina, kletvina  itd.

Pripona -təv  se je silno razmahnila; dela nam reč glagolske sa
mostalnike iz dovršnikov, ker le-ti nimajo pravega glagolnika: 
naselitev, ugotovitev, razmestitev.

Pripona -stvo  dela iz samostalnikov in pridevnikov pojmovna 
imena: poganstvo, varstvo, po fonetičnem načelu človeštvo, gospo
stvo, m oštvo  (iz m ožstvo), po etimološkem ljudstvo, sredstvo.

Pripona -e (iz -ent) dela imena, ki pomenijo mladiče in m ajhna 
bitja: jagnje, žrebe, otroče. Od malega je pomenski prehod na m anj
vredno: pevče, zaspane, počasne. V to vrsto so pritegnjeni tudi nek
danji zvalniki (oče, Tone); zelo je  v rabi tudi pri okrajšanih slovan
skih in krščanskih imenih, ki so danes postala priim ki: Bole iz Bolje- 
slav, Brate iz Bratislav, Jere iz Jernej, Kobe iz Jakob.

Pojmovne samostalnike dela slovenščina s priponami -ota, -ost, 
-oba, -oča: bridkota, bridkost, bridkoba, bridkoča. Take potrate si ne 
more privoščiti noben jezik, nazadnje zmaga ena oblika, v našem 
prim eru bridkost, druge pa izginejo ali privzamejo kako pomensko 
tančino. Tako imamo danes čistost (nravno), čistota (kovine), či
stoča (higiena). Zakaj prevlada ta  ali ona tekmica, ne vemo, ver
jetno je vse igra slučaja, vplivnih pisateljev in pomembnejših 
narečij. Vzhodna narečja ljubijo izpeljanke na -oča, v osrednjih 
narečjih in v knjižnem jeziku vsebuje -ost največ abstraktnosti, zato 
zmaguje.
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Izvedenke iz nedovršnikov s pripono -ba so prvotno pomenile 
glagolsko dejanje (bramba, dražba), iz dovršnikov učinek glagol
skega dejanja (pogodba, zgodba). Danes je to razločevanje skorajda 
zabrisano.

Priponi -ak in -jak  delata samostalnike iz glagolov (požirak, 
vijak) in iz imen (žlebak, belak — seljak, beljak). Zmaguje -jak , 
samo ta  se nam reč dodaja izvedenim pridevnikom: pomorščak (iz 
pomorskjak); kozjak, m edenjak ; podočnjak. K adar sestavljena p ri
pona -njak  ni bila poudarjena, je  v osrednjih narečjih oslabela v 
-njek, -njək, -nk  in na tej zadnji stopnji se je srečala z oslabelo 
obliko pripone -nik. Zatorej pišemo m arikatero besedo z -n ik , ki se 
je nekdaj glasila -n ja k : listnjak  in listnik, čelešnjak in čelešnik, 
kolednjak in kolednik.

Pripona -ik  je danes silno redka, ker jo je domala izrinila se
stavljena -n ik  (iz -ən +  -ik). Za svetnik  beremo v celovškem roko
pisu svetik. Celo v prim erih, kakor so mučenik, učenik, senik je 
treba m isliti na prvotno senənik, sennik. Neizčrpen v ir za nove 
besede imamo v spoju orodne pripone -lo +  -nik: budilnik, hladilnik, 
požiralnik, umivalnik.

Izglagolske izvedenke s pripono -ka pomenijo učinek glagol
skega dejanja (bajka, povedka), izimenske so manjšalke (ročka, 
zibelka). Zlasti pa nam rabi pripona za tvorbo ženskih imen iz 
moških: mačka, zajka, bogatinka, gostačka, točajka, Mahnečka.

Pripona -ica je med najplodnejšimi. Rabimo jo zlasti za ženska 
imena in m anjšalke: perica, žanjica — žabica, ročica. Dodaja se 
malone vsem pridevniškim  in deležniškim priponam: ilovica, apne-
nica, dremavica, grenčica, ostrica, kislica, mrtvica, drobnica, m lin
ščica, gomjica, repatica, srbečica, zavrelica, rezanica. Dobra polovica 
vseh teh izvedenk ima vmesno pripono -ən: senčnica, deževnica, 
jetnišnica, pisarnica, čistilnica. Ženski samostalniki na soglasnik se 
m anjšajo s pripono -ca: klopca, stvarca, lučca.

Pripona -əc dela imena delujočih oseb (godec, kupec), imena 
prebivalcev (Korošec, dolenjec, dolinec) in m anjšalna imena (bratec, 
kodre). Končnici -lec in -vec sta v knjižnem jeziku zelo spremešani;
-vec pišemo pri izvedenkah iz glagolskih pridevnikov: bahav-ec, 
laskav-ec. Končnico -lec imamo od opisnih deležnikov (pogorelec) 
in samostalnikov z orodnim obrazilom -lo: rilec, motovilec. Če stoji 
v zlogu pred pripono l, pišemo -vec: volivec, selivec, ponavljavec, 
sestavljavec.

Pripona -aš je iz madžarščine, pri nas jo vse preveč uporablja
mo v športu: nogometaš, košarkaš (bolje: košarkar).

154



Izvedenke s pripono -išče povedo kraj, k jer je ali je bila stvar: 
mravljišče , deteljišče, ognjišče, bojišče; sem sodijo tudi tiste, ki po
menijo del kakega orodja: grabljišče, metlišče. Tudi izglagolske 
kažejo na kraj, k jer se kaj godi: ležišče, pogorišče. V novejšem času 
se je posebno razširila iz opisnega deležnika sestavljena končnica 
- lišče: drsališče, učilišče.

Izglagolski samostalniki s pripono -ež so sprva pomenili glagol
sko dejanje, npr. srbež, in so bili ženskega spola. Sčasoma so dobili 
pomen delujoče osebe in m enjali spol: grabež. To se je zgodilo pod 
vplivom izvedenk iz pridevnikov, ki pomenijo osebo s tako ali tako 
lastnostjo: hudobnež, porednež. Pripona je bila tako močna, da je 
pritegnila nekatere druge, redkeje rabljene: Herodež, Judež, kajfež, 
papež, čudež (namesto čudes).

Besede s pripono -ič (iz -ikj, srbsko-hrv. -ič) pomenijo delujoče 
osebe: mlatič, ribič; v slovenščini se glasi enako pripona -ič (iz -itj, 
srbsko-hrv. -ič); ta  dela manjšalnike, zatorej lahko pomeni tudi 
mlada b itja in priim ke po očetu: snopič, božič — dedič, kraljič — 
Primožič, Lukič.

Zlaganje samostalnikov. — Zloženke sestoje iz dveh (redko več) 
besed, katerih  samostojni pomen jezik še občuti, a vendar dajeta 
v zložitvi poseben pomen. Sestavini utegneta biti samo postavljeni 
druga ob drugo, lahko pa sta tudi tesno spojeni, nadalje moreta 
ohraniti vsaka svoj poudarek ali pa prideta pod en sam akcent: 
f iga m ož, toda volkodlak. Med zloženke ne štejemo sestavljenk, to 
je s predponam i sestavljenih besed, zato jih  obravnavamo ob pred
ponah. Zloženke delimo na sklope, velelniške in imenske zloženke.

V sklopu sta sestavini postavljeni druga ob drugo in nim ata 
veznega vokala. Sklop se čuti za enoten pojem, pa naj so v pisavi 
sestavine že strnjene ali še ločene: nepridiprav, nebodigatreba, 
nemanič, pridanič, vbogajme, očenaš, dolgčas, mrčes (imenovalnik 
k maričesa), peš pot, figa mož, mož beseda, laket brada, mojster 
skaza, možicelj vstajač, pol tič pol miš (netopir), triglav, stonoga, 
ničvrednost, sebeljubnost, vsevednež.

Velelniške zloženke imajo v prvem  delu velelnik, v drugem 
samoglasnik. V slovenščini so malone došle, znane so še zahvali- 
bogca (kobilica), trinog (ki naj noge tare), kuripečič; iz srbo-hrv. 
vzete ali šaljivo narejene so cepidlaka, kažimed, kažipot, klativitez. 
Več tega je v starih  imenih (Držimir, Gojimir, Mstislav) in šaljivih 
vzdevkih kot priim kih: Pecikozič, Zalecajrep, Terseglav (Tresiglav). 
Vsi drugi prim eri so privzeli vezni vokal in tako prešli med prave
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zloženke: motoglav, smrdokavra, srbopetec, tresorepka, vijeglavka, 
vrtoglavica.

Imenske zloženke imajo v obeh delih ime, ponajvečkrat samo
stalnik ali pridevniško besedo. Sestavini srta zvezani z veznim voka
lom -o-, za mehkimi konzonanti -e-. Bistvenega pomenskega raz
ločka med sklopi in zloženkami ni. Danes so žive še tri vrste zloženk 
z veznim vokalom: svojstvene, glagolske in sintaktične.

Vzemimo za svojstvene prim er trdoglav človek. Sestavini sta se 
strnili v enoto in stopili kot pridevnik v službo samostalnika človek. 
Kot celota pomenita neko lastnost, ki jo ima oseba ali stvar. Iz 
prvotnih pridevnikov so po izpeljavi lahko nastali tudi samostalniki: 
trdoglavec, trdoglavka, trdoglavost. Zelo pogostna je tudi nadaljnja 
izpeljava na -ən: trdoglaven. Zgodi se celo, da se prvotni pridevnik 
substantivira: Trdoglav, Zlatorog.

Glagolske zloženke imajo v drugem delu glagolsko osnovo: 
drvosek. P ri tem je  sek osnovna beseda, drvo pa določilna. Glagolski 
del utegne biti v drugi prevojni stopnji kakor pa glagol: listognoj 
(gniti), vinotok (teči). Ker je v osnovni besedi glagolska oblika, je 
s tem  že določena funkcija določilne besede, je nam reč prav tista, 
ki jo nahajam o v stavku ob povedku: prvi del je ali osebek ali 
predm et ali prislovno določilo. Tako moremo razvezati kolotek 
v kolo teče, konjeder v konje dere, uholaz =  v uho leze, grdogled 
= grdo gleda. Glagolsko dejanje, izraženo v osnovni besedi, ima 
aktivni, medialni ali pasivni pomen. Drvosek lahko pomeni 1. drva 
se sekajo, 2. kdor drva seka, 3. kraj, k jer se drva sekajo, 4. čas, 
ko se drva sekajo. Glagolske zloženke imajo torej zmerom stavčni 
pomen. — Nekaj zloženk ni v skladu z gornjim  pravilom: drevored, 
kolodvor, slavolok, brzovlak, saj nimajo stavčnega pomena. Ker 
so se že udomačile, jih  ne preganjamo.

V tretjo  vrsto sodijo imenske zloženke, ki so nastale iz sintak
tične zveze: iz enotnega pojma Škofja  Loka, Velike Lašče, Višnja 
gora, Slovenska Bistrica  so nastali pridevniki škofjeloški, veliko- 
laški, višnjegorski, slovenjebistriški, po njih pa somastalniki Škofje- 
ločan itd. Čeprav jih  ljudstvo ne uporablja, ker pravi samo Ločan, 
Laščan, Višnjan, Bistričan, so vendar v knjižnem jeziku potrebni. 
Da so pravilni, kaže ljudski prim er velika noč, velikonočen, veliko
nočnica.

Ker so zloženke »eminentna potreba moderne kulture« (Jagič), 
slovenščina tej potrebi lahko ustreže z zgornjimi vrstam i. Še 
zmerom pa veljajo pravila starih  slovničarjev, da ne rabimo zlo
ženke, kadar imamo zanjo nezloženo besedo: god, parnik, miloščina, 
rudnik, gasilec, slap, blaginja (ne: im endan, parobrod, milodar,
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rudokop, ognjegasec, vodopad, blagostanje). Tuje zloženke slove
nimo tudi tako, da 1. določilno besedo spremenimo v pridevnik: 
parni mlin, radijska postaja, slonova kost (napačno: paromlin, radio- 
postaja, slonokost); 2. da opišemo: ključ od hišnih vrat, olje za avto 
(napačno: avtoolje); 3. da postavimo določilno besedo za osnovno 
in ju  pišemo narazen: žarki alfa (ali: alfa žarki), motorji Diesel 
(ali Dieslovi motorji) ali dieselski motorji.

Opomba. Kadar sta tuji obe sestavini, ne veljajo slovenski zakoni 
za zlaganje, zatorej je dovoljena raba avtomehanik, fotoaparat, kino
operater. V primeru kino dvorana je za jezikovni čut prvi del nekakšen 
nesklonljiv pridevnik namesto predolgega kinematografska dvorana.

Pridevnik (adjektiv)

Oblike in zveza

Kaj je. — a) Bistra voda — ravna poljana — veseli otroci — 
delovno ljudstvo — junaški borci.

b) Sosedov sin — materina beseda — očetov greh — Titova 
m ladina — Cankarjeva dela — Marijini laski.

c) Šolski v rt — lanski sneg — mestna  hiša.
Ležeče tiskane besede se p r i d e v a jo  samostalnikom, zato jih 

imenujemo p r i d e v n i k e .  P rim eri pod a) povedo, k a k š e n  je 
predmet, prim eri pod b), č i g a v  je, prim eri pod c) k a t e r i  ali 
k a t e r e  v r s t e  je. Pridevniki torej označujejo k a k o v o s t ,  
s v o j i n o  ali v r s t o ;  ločimo kakovostne, svojilne in vrstne 
pridevnike.

Raba. — a) Triglavska  roža je rasla po sivih  skalah. Slovenske  
besede nismo zatajili, naj so jo še huje preganjali besni zavojevalci. 
Iz tem nih  gozdov je  planil viharni klic po zlati svobodi. Suhe  štrlijo 
čez pot veje ožganih dreves.

b) Nad poljem visi teman  oblak. Oblak nad poljem je  teman. 
— Oblekel je  dedov kožuh. Ta kožuh je dedov. — M arljivi dijaki 
se ne boje dela. D ijaki so marljivi. Živeti vrli mož ne sme zase. 
Mož je vrl.

Pridevnik se ujem a z odnosnim samostalnikom v spolu, sklonu 
in številu. Rabi nam  kot prilastek ali kot povedno določilo.

Oblika. — 1. Učenec je priden  ali len. Pridni se uči in dela, 
leni pohajkuje. Ta zvezek je zamazan, oni je  čeden. Zamazani je
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moj, čedni je  tvoj. Rahel dih je zavel iz gozdov, oj rahli dih, ti veješ 
prek grobov!

Vsi gornji pridevniki stoje v edninskem imenovalniku moškega 
spola, in vendar je med njim i razlika: nekateri im ajo obrazilo -i, 
drugi ne. Ob pazljivejšem pregledu lahko ugotovimo, da obliko na 
-i rabim o šele tedaj, ko smo osebo ali stvar že poprej spoznali. 
Najprej se nam predstavi učenec, k a k š e n  je: priden ali len. 
Spoznali smo ga in, ko spet govorimo o njem, že vemo, k a t e r i  
je: to je tisti pridni (leni) učenec.

Pridevnik ima nedoločno in določno obliko. Določno obliko 
rabimo, kadar govorimo o kaki določeni, že znani osebi ali stvari.

Pomni. Kadar ti raba določene pridevniške oblike dela preglavice, si 
pomagaj z narečjem! Ako v domači govorici praviš »en« len fant, potem  
imaš opraviti z nedoločno obliko; kadar pa bi rekel »ta« len fant, gre za 
določno obliko. Vendar »en« in »ta« v takšni rabi v knjižnem jeziku 
nista dovoljena.

Še en pripomoček: nedoločna oblika skoraj brez izjeme odgovarja 
na vprašanje k a k š e n ? ,  določna na vprašanje k a t e r i ?

2. Nenadoma se razm akne megleni zastor. Risal sem mu bel 
križ na črni hrbet. Silen  dim je bil obsenčil nebo. Na pragu je  stal 
mlad in postaven fant.

Določna oblika ima posebno obrazilo samo v edninskem ime
novalniku (in tožilniku =  imenovalniku) moškega spola.

Opomnja. V srbščini in hrvaščini imata nedoločna in določna oblika 
še deloma ločeno sklanjatev: dobar konj, dobra konja, dobru k o n ju . . .; 
dobri konj, dobroga konja, dobromu konju.

3. Sonce je  sijalo milo kakor sam božji blagoslov. Neznanski 
h rup je napolnil mesto. Bil je zavit v m rtvaški prt. Kdo je tvoj 
bližnji? Pa se pomeriva, kateri bo m očnejši! Jernej se je ozrl na 
gospodarjev vrt. Sosedov hlev je zagorel s plamenom. Sestrin  pogled 
je nem irno begal. S slepimi očmi bi našel materin  grob.

Pridevniki na -ji, -nji, -ski, -ški, dalje vsi neopisani prim erniki 
in presežniki imajo samo določno obliko, svojilni pridevniki na -ov, 
-ev, -in  pa samo nedoločno.

4. Ti si mi pravi tiček! Obči smeh mu je bil odgovor.
Pridevniki pravi, obči, sleherni, rajni imajo samo določno

obliko.
5. Spomin je sladak kakor pesem. Nikoli še nisem bil tako 

miren  in srečen. Tisti človek mi je bil zmeraj zoprn. Sam sebi sem 
se zdel tuj in grd . Ni nesrečen, kdor v grobu leži.
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Gornji pridevniki so vsi v povedni rabi. V povedni rabi imajo 
pridevniki nedoločno obliko.

Pom ni 1. Nekatera narečja so izgubila nedoločno obliko, npr. ko 
sem še mali bil. V knjižnem jeziku taka raba ni dovoljena.

2. V nekaterih primerih gornje pravilo ne drži, a samo na 
videz. V hlevu stojita dva konja, prvi vidi, drugi je slep. Vstopi mešetar 
in vpraša, kateri je  slepi. Tu je povedna raba samo navidezna, ker je 
mešetar hotel vedeti, kateri je  slepi konj.

6. Drugi so strm eli z velikim i očmi. Zdelo se jim  je, da je m ati 
zelo velika. Pozvonili so z v elikim  zvonom. Ljubim  jih s šumom in 
hrupom  ta  v elika mesta. Majhen  možiček, velika  zmota. Mali mož, 
na prste stopi!

V gornjih prim erih se loči določna oblika od nedoločne (v vseh 
sklonih, spolih in številih) s poudarkom ali s posebnim izrazom.

Zapomni si dobro določno in nedoločno obliko:
Dol. obl.: v eliki, v elika, v eliko; mali, mala, malo;
Ned. obl.: v elik, velika, veliko; majhen, majhna, majhno.

Pom ni. Narečja poznajo dosti pridevnikov, ki se jim določna oblika 
razlikuje od nedoločne po kakovosti samoglasnika. Nedoločna oblika 
ima v  osnovi širok vokal, določna pa ozek, npr. ena zelena steklenica  : 
ta zelena steklenica; ena visoka bukev : ta visoka bukev. V knjižni slo
venščini te razlike ne delamo več, posplošil se je izgovor s širokim sa
moglasnikom.

7. »Valjhun ravna po svoji slepi glavi,« duhovni pravi. Popotni 
si je otrl rosno čelo. Pravični se ne boji smrti. Modri se ne zmeni 
za bedaka.

Ležeče tiskani pridevniki stoje namesto samostalnikov (duhov
n ik , popotnik, pravičnik, modrijan), zato imajo določno obliko.

8. Dušan Silni. Peter V eliki. Pipin Mali. — Stoji, stoji tam  beli 
grad. Stoji na skali sivi grad. Veseli pastir. Ledeni dih smrti. Čez 
reko čoln črni leti. — To je šivalni, ne pletilni stroj. Za hišo je 
zelenjadni vrt. — Cestni prah, premični poudarek, ukrasni pridevek, 
poučni slovar, lirični pesnik, kemični laboratorij.

Zgodovinske osebe imajo ob svojem im enu večkrat stalni p ri
devek. V narodni pesmi se ponavljajo vedno isti, stalno rabljeni 
ukrasni pridevki. N ekateri pridevniki določajo samostalniku vrsto 
in so nekak sestavni del imena samega; v tak ih  prim erih ne vpra
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šujemo le: kakšen stroj, vrt, prah, poudarek itd. je  to, marveč 
k a t e r i ,  t. j. katere vrste stroj, vrt, laboratorij, itd. je to? Stalno 
rabljeni, ukrasni in določilni pridevki imajo samo določno obliko.

9. Povzdigni svoj silni glas! Moj črni plašč. Naš narodni dom. 
Ta rdeči cvet. Ves prosti čas je preždel ob knjigah. Ves ljubi večer 
je predrem al.

V gornjih prim erih so samostalniki natančno določeni s svo
jilnim  ali kazalnim zaimkom ali z zaimkom ves, zatorej rabimo 
določno obliko.

10. Vsak pameten  človek to razume. Vsak dober državljan 
spoštuje zakone.

Za zaimkom vsak  rabimo nedoločno obliko.

Za rabo določne in nedoločne oblike pomni:

Nedoločna oblika

Neznana oseba ali stvar 
(»en«, kakšen?)
-av, - ev , -in  
povedna raba 
v elik, ve lika, ve liko 
majhen , majhna, majhno

za nedoločnim zaimkom vsak

Določna oblika

Znana oseba ali stvar 
(»ta«, kateri?)
-ji, -nji, -ski, -ški, obči, pravi 
neopisani primerniki, presežniki 
v eliki, v elika, v eliko 
mali, mala, malo
samostalniško rabljeni pridevniki 
stalno rabljeni, ukrasni in določilni 

pridevniki 
za svojilnim zaimkom ves

Sklanjatev

Poudarek na osnovi. — Zdrav mi ostani! Zdravi ne potrebuje 
zdravila. D ivji mož, kosmati mož tr i doline je  ogradil. K atere so 
naše domače živali? Bili so m ili večeri, polni tihega veselja. Letine 
bogate, gospodinje košate. Napil sem se tvoje čiste vode.

Vsi gornji pridevniki imajo poudarek zmeraj na osnovi. P ri 
njih se loči določna oblika od nedoločne samo v edninskem ime
novalniku (tožilniku) moškega spola, k jer dobi določna oblika 
obrazilo -i in se k ra tk i poudarek zadnjega zloga podaljša. (Zdrav : 
zdravi; bogat: bogati; domač: domači).
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1.

Moški spol 

bogat — bogati

Ednina
Ženski spol 

bogata

Srednji spol 

bogato
2. bogatega bogate bogatega
3. bogatemu bogati bogatem u
4. bogat — bogati (-ega) bogato bogato
5. pri bogatem bogati bogatem
6. z bogatim bogato bogatim

1. bogata

Dvojina

bogati bogati
2. bogatih bogatih bogatih
3. bogatim a bogatim a bogatima
4. bogata bogati bogati
5. pri bogatih bogatih bogatih
6. z bogatima bogatima bogatima

1. bogati

Množina

bogate bogata
2. bogatih bogatih bogatih
3. bogatim bogatim bogatim
4. bogate bogate bogata
5. pri bogatih bogatih bogatih
6. z bogatimi bogatimi bogatimi

Posebej si je treba zapomniti: v išnjev  in višn jev (to samo za 
barvo); božji, toda božji grob, božja pot; hripav, poniglav, lagoden, 
postaren; v eder, v edra, v edro in v eder, v edra, vedro; oster, ostra in 
ostro; top, topa, t opo in top, topa, topo; ohol, ohola; v elik: v eliki. 
P ridevniki na -iv in -ljiv imajo dolgi poudarek: črviv — sramežljiv.

Premični poudarek. — 1. M atere ni več in dnevi so sedaj pusti. 
Zemlja je  bila pusta. Niso suhe nam  prijateljem  oči. Tiste su he 
roke so govorile o bedi. Zvesto srce in delavno ročico. Hude ne
sreče so prišle nad kmeta. Striček, kako ste lepi. V m ravljišču je 
bilo vse živo. Ti grdi otrok, to je grdo.
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Gornji pridevniki imajo premični poudarek, vendar samo v ne
določni obliki, medtem ko im a določna zmeraj stalni poudarek. 
Prem ični poudarek je  posebno priljubljen v povedni rabi in v p ri
slovu, v prilastkovi rabi pa naglo peša.

Poudarek na obrazilu im ata le imenovalnik in tožilnik, in sicer:
a) e d n i n a  : sr. sp. mlado drevo in tož. ž. sp. mlado ženo;
b) d v o j i n a :  samo m. sp. mlada moža ;
c) m n o ž i n a :  za vse 3 spole: mladi, m lade mlada so; sem  

videl m lade može, m lade žene in mlada drevesa.
Po zgledu mlad se skanjajo bled, bos, cel, drag, gluh, gnil, 

gost, grd, hud, kriv, len, lep, ljub, nag, pust, skop, slan, slep, strm, 
suh, trd, zlat, zvest, siv, živ; nadalje kratko poudarjeni gol, hrom, 
nor, nov, prost, rad, slab, star.

Pomni. Tudi v teh primerih je premični poudarek častitljiva starina, 
ohranjena zlasti v osrednjih narečjih; njega izguba bi škodovala voljnosti 
in zvočnosti slovenskega jezika. Seveda je dovoljen tudi stalen poudarek.

2. Po licih so polzele grenke solze. Le zakaj si mu tako gorak 
(gorek)? Peč je še gorka. P rav  tiste dni sem imel silo te žko opravilo. 
Strašne mu misli rojijo po glavi. Tuj kruh je grenak. Točila je 
grenke solze. Večer je bil hladen (hladan). M aterine besede so 
sladke. Še možje so bili vsi solzni.

Ležeče tiskani pridevniki imajo v im. ed. m. polglasnik s k ra t
kim poudarkom; ta se lahko spremeni v dolgo poudarjeni a.

Večina dvozložnic s premičnim poudarkom se lahko sklanja 
po vseh treh  zgledih, namreč kakor da imajo poudarek na osnovi, 
na obrazilu ali premični poudarek: gorek, gorkega; gorak , gorki; 
gorek, gorkega. Tako še: droben, glasen, grenek, hladen, kalen, 
krepek, krotek, masten, mehek, močen, plašen, plehek, poten, prašen, 
rosen, sladek, solzen, strašen, tesen, željen.

Pomni. Na drobno, na gorkem, na prostem, na mehkem, v mehko 
skuhati.

Poudarek na obrazilu. — Gospodinja je bila tem na in tuja. 
V kotu se je odzvalo s tenkim  glaskom. Jeza mu plam ti s temnega 
obraza. Dekletce je bilo tenko in m edlo.

N ekateri pridevniki, zlasti taki s polglasnikom v osnovi in 
obrazilu, morejo imeti poudarek vedno na obrazilu.
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Moški spol Ženski spol 
Ednina

Srednji spol

1. tem en (teman) - tem ni tem na tem no (-o)
2. tem nega tem ne (-e) tem nega
3. tem nem u tem ni tem nem u
4. tem en (teman) - tem ni tem no (-o) tem no (-o)
5. pri tem nem tem ni tem nem
6. s tem nim tem no (-o) tem nim

Dvojina

1.
2 .
3.
4.

tem na
tem nih
tem nim a
tem na

5. pri tem nih
6. s tem nim a

tem ni (-e)
tem nih
tem nim a
tem ni (-e)
tem nih
tem nim a

tem ni (-e)
tem nih
tem nim a
tem ni (-e)
tem nih
tem nim a

Množina

1.
2 .
3.
4.

tem ni (temni) 
tem nih 
tem nim 
tem ne (-e)

5. pri tem nih
6. s tem nim i

tem ne
tem nih
tem nim
tem ne
tem nih
tem nim i

tem na
tem nih
tem nim
tem na
tem nih
tem nim i

Po zgledu tem en  smeš sklanjati: tenek, m edel, kasen , lahek, 
m rtev, svete l, tesen, brhek  itd.

Dovoljeno je tudi t emen, t emnega, tem nem u  itd.
Posebej si velja zapomniti v nedoločni obliki kasen, kasan  in 

k asen; svetel, svetal in svete l; tenak, tanek  in tanek; temen, tem an 
in temen; tesen, tesan  in tesen; v določni obliki kasni, svetli, t an k i, 
temni, tesni; v predložni zvezi na svetlo, na svetlem, na tesno, na 
t esnem.

Stopnjevanje

Oblike. — Kakor je svet lep, lepši so domači kraji, a najlepši 
je dom.

Lastnosti pride vijemo samostalnikom v večji ali m anjši meri. 
To izraža pridevnik v treh  stopnjah: v osnovniku (pozitivu), p ri
m erniku (komparativu) in presežniku (superlativu).
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1. Lepše sonce njem u sije, lepša zarja rumeni. Svoboda je dražja 
ko loboda. Plen najdražji bil je  svetli dem ant Kohinor. Čim bolj 
je bil jezen , tem  bolj je bil goreč. Človek je včasi najbolj divja  zver. 
Mladina, ta  najmlajši, najčistejši, najzavednejši del ljudstva.

lep
drag
krepak
divji

lep-ši 
draž-ji 
krepk-ejši 
bolj divji

naj-lep-ši 
naj-draž-ji 
naj-krepk-ejši 
najbolj divji

P rim ernik delamo z obrazili -ši, -ji, -ejši ali pa ga opisujemo 
s prislovom bolj. Presežnik izvajamo iz prim ernika z naj-.

2. Zapomni si posebej tele prim ernike in presežnike:

lahak lažji najlažji širok širši najširši
mehak mečji najm ečji visok višji najvišji
težak težji najtežji hud hujši najhujši
tanek tanjši najtanjši mlad mlajši najm lajši
sladak slajši najslajši trd trši najtrši
kratek krajši najkrajši grd grši najgrši

kračji najkračji dober boljši najboljši
nizek nižji najnižji dolg daljši najdaljši
ozek ožji najožji velik večji največji
globok globlji najgloblji m ajhen manjši najm anjši

Nekateri pridevniki imajo poleg te stare oblike tudi novejšo, 
npr. m ehkejši — najmehkejši, sladkejši — najsladkejši, a te  oblike 
slovenščini niso ljube. — V nekaterih  prim erih je stari prim ernik 
dobil nov pomen, npr. gorak  — gorji ali gorši; v pomenu toplejši 
rabim o danes obliko gorkejši; gorji ali gorši pa pomeni: hujši, 
lepši, boljši.

Pridevnik daljen, daljna -o (=  kar je daleč) ima prim ernik 
daljnji -a -e, v rabi zlasti v zloženki nadaljnji -a -e (=  kar sledi 
dalje); zato v pisavi ne smemo zamenjavati teh  dveh oblik: daljna 
dežela, daljni dogodki (to so tisti, ki so daleč), toda nadaljnje po
šiljke, nadaljnji poskusi, nadaljnji dogodki (kar sledi naprej).

3. Stopnjuj pridevnike: a) črn, rumen, zelen, bel, rdečkast;
b) pekoč, žgoč, vroč, cvetoč, goreč, počen, dognan, pečen; otekel, 

zabuhel, vrel, gnil, razvit, zabit, pokrit;
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c) divji, božji, gadji, vsakdanji, slovenski, bratski, m oški;
č) koščen, lesen, jeklen, voden, svinčen, cerkven, duševen, jezen ; 

zdrav, sanjav, krmežljav, bahav, grbav, krastav, grčav, žilav, lisast, 
grbast, kosmat, travnat; suh, tuj, moker, sit itd.

S prislovom bolj opisujejo kom parativ: a) pridevniki, ki po
menijo barve; b) pridevniki, ki so po obliki deležniki; c) pridevniki, 
ki imajo samo določno obliko; č) mnogi pridevniki na -en, -ən, 
-av, -ast, -at in vsi tisti, ki ne ločijo obojne oblike.

Pomni. Pridevnikov, ki jih lahko stopnjujemo z obrazili, ne stop
njujemo z (naj)bolj; izjema so primeri s posebnim poudarkom ali slo
govno posebnostjo.

4. Bodi no malo manj siten! Izmed vseh je najmanj delaven 
naš razred. Kaj bi govoril, kdo je pridnejši, kvečjemu, kdo je 
manj len!

Samostalnikom lastnosti lahko prim erjam o tudi navzdol; za ta 
namen nimamo posebnih oblik z obrazili, m arveč jih vsi pridevniki 
opisujejo z manj za prim ernik in najmanj za presežnik.

Pomni. S posebnimi prislovi lahko izražamo večjo ali manjšo stopnjo 
pri vseh besednih vrstah. Stopnjevanje v  ožjem pomenu besede pa ime
nujemo v slovnici le to z obrazili. Visoko stopnjo, toda brez primerjave, 
izražajo pridevniki, sestavljeni s predpono pr e-: predraga m ati, pre
lepi dnevi.

Raba prim ernika. — 1. Boljša pam et ko žamet. Boljši danes 
kos kakor ju tri gos.

Stvar, s katero se druga prim erja, stoji v istem sklonu. Za pri
m erjanje nam  poleg prim ernika rabita še besedici k o ,  k a k o r .

2. Janko je bil starejši od Metke. Ni bilo zadovoljnejšega člo
veka mimo Boltežarja. Sila, ki izvira iz globine ljudskih množic, je 
silnejša od (mimo) vseh sklepov za zeleno mizo.

Stvar, s katero se druga prim erja, more stati tudi v rodilniku 
s predlogom od ali mimo.

Pridevniki iz tujih lastnih imen

Pridevnike iz tu jih  lastnih imen delamo v glavnem po pravilih, 
ki veljajo za sklanjanje teh imen.

Pridevniki iz slovanskih imen: Puškinov, Karadžičev, Sienkie- 
wiczev, Tolstojev, kragujevški (Kragujevac, -vca). Od imen, ki so 
sama po sebi pridevniki, ne delamo svojilnih pridevnikov, temveč 
rabimo rodilnik: slovnica Dobrovskega, kritika Belinskega, črtice 
Čehova.
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Pridevniki iz staroklasičnih imen: Ksenofontov  (Ksenofon, -nta), 
Katonov (Kato, Katona); Odisejev, Sokratov, Horacov ali Hora
cijev; Venerin  (Venus ali Venera), Ciceronov (Cicero ali Ciceron), 
Tacitov (Tacit ali Tacitus).

Pridevniki iz rom anskih in germ anskih imen: 1. Barresov (izg. 
baresou), Dumasov (izg. dum ajeu ), Descartesov (izg. dekartou), 
Faguetov (izg. fagejeu  ali f agetou).

2. a) Morsov, Tainov (izg. t enou), Molierov, Shakespearov; 
Wallaceov (izg. w oləsou), Lesageov (lesažou); M erimeejev (izg. m e
rimejeu).

b) Zolajev, Hugojev, Richelieujev.

Pom ni. Pri tujih imenih se za mehkimi soglasniki o v obrazilih ne 
spreminja v e razen za j: Lesageov — M erimeejev, Zolajev.

c) Goethejev, Dantejev, Galsworthyjev; broadwayski.
č) Lutrov, lutrski, manchestrski, schaffhausenski, Beethovnov, 

Heglov, heglovski; Wagnerjev, Schillerjev, Pasteurjev;
d) montecarlski, buenosaireški, newyorški, Sainte-Beuvov.
e) Imena, ki se končujejo v osnovi na -k, -g, -h, -s, -z, -c, delajo 

pridevniki po slovenskih glasovnih zakonih z mehčanjem: Hamburg 
— hamburški, Cherbourg (izg. šerbur) — cherbourški, Tubingen — 
tubinški, Urach — uraški, York  — yorški, Atos — atoški, Suez — 
sueški, L inz — linški

f) V končniškem delu so poslovenjeni: lilski, diepski, carcas- 
sonski (Lille, Dieppe, Carcassonne), compienjski, bolonjski (Compi- 
egne, Bologna), marsejski, versajski (Marseille, Versailles).

Pom ni. Pri imenih na nemi soglasnik se pridevniško obrazilo -ski 
mehanično pripisuje: Bordeaux (bordo) — bordeauxski (bordojsk i), 
Chamonix (šamoni) — chamoniski (šamonijski).

Raba pridevnikov

1. V levem žepu sta našla srebrn  zaboj in poprosila človeškega 
orjaka, naj ga odpre. — Mladina novi svet čisla, starega pa zane
m arja. Kdor se m lad belega kruha brani, bo star rad črnega hrustal.

V edninskem tožilniku je pridevnik moškega spola enak imeno
valniku, če stoji pred samostalnikom, ki pomeni stvar, ali rodilniku, 
če stoji pred  samostalnikom, ki pomeni bitje; kadar pa stoji pri
devnik sam, stoji navadno v obliki, ki je enaka rodilniku.
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2. Rad bi pisal. Vaša milost, kaj bi rada? Dete rado spi. Bi rade 
še ležale, pa vstati morajo. Domov bi radi gnali, pa pasti morajo. 
Sestra rajši (rajša) bere.

Stavčna analiza kaže, da pridevnik rad odgovarja na vprašanje 
kako? kakor nekakšen pregiben prislov načina. V stopnjevnju se 
je danes že skoraj posplošila raba moške oblike za vse tri spole, 
je pa tudi v knjižnem jeziku v rabi oblika raje.

Pomni. Pridevniški pomen se je ohranil v izrazu rade volje.

3. Žala beseda boli. Da mu ne storiš kaj žalega! Ž ale misli 
v srcu ni. Žal besede v ustih ni. — Tešča ajda je tista, ki nima 
polnega zrna. Ženica je bila tešč (tešča). Nisem ga še videl teščega. 
Nekateri ljudje so težko tešč. S tarka mu je svetovala, naj si pomaže 
rano s tešč slino.

Ž al in tešč sta pogosto nepregibna.
4. Ta klobuk je poceni, oni je cenejši.
Poceni je prislov, cenejši torej ne more biti njegov prim ernik, 

am pak prim ernik redko rabljenega pridevnika cen -a -o.
Namesto pridevnika cen (cenen) rabimo navadno prislov po

ceni; splošno pa sta v rabi prim ernik in presežnik (naj)cenejši.
5. a) Suha  starka na strehi čepi, pisan jezik na cesto moli. 

Dolgost življenja našega je kratka.
b) Zdravi bolnega nese. V kalnem  se da ribariti. Tujega nočemo, 

svojega ne damo! Primorska  vabi.
Pridevniki se rabijo v stavku kot prilastki in povedna določila. 

Samostalniško rabljeni pridevniki so lahko isti stavčni členi kakor 
samostalniki.

Izpeljava pridevnikov

Pomen pripon. — Pridevniške pripone izražajo:
1. svojino -ov, -ev, -in, -ski: očetov, Petrov, stričev; m aterin, 

Jerin; otroški, delavski;
2. lastnost -av, - ljiv, -ən, -ast: domišljav, žuljav; pazljiv, bojaz

ljiv; služen, besen; bebast, čadast;
3. podobnost -ast: čebulast, kašast;
4. obilico -av, -at, -it: glistav, luskav; brkat, kosmat; kremenit, 

plodovit;
5. snov -ov, -ev, -en, -ən: ajdov, atlasov, češnjev, višnjev; apnen, 

koščen; cementen, žameten;
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6. izvor -ən: sončen, gozden;
7. možnost - ljiv, -ən: čitljiv, neugasljiv; viden, neizbrisen;
8. nam en -alən, -ilən : igralen, čistilen;
9. m anjšanje -ljat, -ljast, -kast, -hən: gostljat, grenkljat; grah- 

ljast, suhljast; črnkast, rdečkast; bolehen, m ajhen;
10. ločevanje -er: četver, peter, mnogoter.

Raba pridevniških pripon. — Pripona -ji se dodaja imenom 
oseb in pomeni splošno svojino: otročji, vražji; ponajveč pa se 
dodaja živalskim imenom: gadji, mačji, sračji.

Pripona -nji dela pridevnike iz prislovov: sedanji, gornji, pre
zgodnji (iz prezgodaj), pomladnji (iz pomladi), toda prigoden, pomla
den (iz prigoda, pomlad).

Pripona -iv se je domala umaknila priponi -ljiv, nove besede 
se delajo samo še s to zadnjo in imajo zdaj tvorni, zdaj trpni pomen: 
kruh je nasitljiv, ker nasiti; otrok je nenasitljiv, ker se ne da nasititi.

Pripona -ov dela: a) svojilne pridevnike iz moških osebnih 
imen: bratov, vojvodov, Detelov;

b) iz živalskih imen: gadov, koštrunov; v tem prim eru se danes 
že močno uveljavlja tudi -ji, navadno brez pomenskega razločka; 
sprva je levova šapa pomenila edninsko, levja šapa pa splošno 
svojino;

c) izvedenke iz rastlinskih imen imajo snovni pomen: ajdov 
m ed ; delajo se tudi iz ženskih samostalnikov: brezova metla, lipov 
cvet; snovni pomen imajo tudi izvedenke iz tu jih  imen za blago: 
irhov, žam etov ;

č) dokler gre za snov, je prav: ilov, glinov; ni pa tako, kadar 
gre za svojino: vodikov dioksid, kalcijev karbonat. To velja tudi za 
znanstvene izraze iz drugih panog: ulomkova črta, krogov obod, 
jezikova konica, povedkovo določilo; rodila jih je potreba po k ra t
kem izražanju, zato jih  pravopis že dovoljuje, čeprav navaja za 
boljše npr. jezična konica, povedno določilo;

d) v ljudskem  govoru je kopica pridevnikov na -ov, ki na prvi 
videz ne ustrezajo pravilni rabi; vendar lahko ugotovimo, da gre 
pri njih za snovni pomen ali pa za personifikacijo: cukrova voda, 
jesihov cvet, kruhov močnik, lojeva sveča, ocvirkova potica, otrobov 
kruh, smetanova juha, želodova paša — jugovo vreme, jutrova de
žela, listov urednik, m lajeva luna, odborova seja, narodov blagor, 
popkova žila, bičev ročnik, glavnikovi zobje, ključeva brada, lopar
jev ročaj, kolovratovo vreteno, mečeva nožnica, molkove jagode, 
noževe opiati, čebrovo dno, stolova noga, uljevo žrelo, tramova peta ;
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ljudski so tudi: križev teden, suščev prah, breznov sneg, grudnove 
kvatre, petkova jed.

Priponi -ov se rade dodajajo druge: cerkoven, bliskovit, bratov
ski, gričevnat.

Pripona -in  se pritika imenom ženskih oseb in daje pomen 
osebne svojine: hčerin svet, Marijini laski; za poosebljenje gre v 
prim erih Matičin tajnik, lunin svit, branin zob, iglino uho, ladjin 
rilec. Od živalskih imen se delajo danes pridevniki s pripono -ji: 
ovčji sir, kozje mleko, ker le-ta izraža splošno svojino; kadar gre 
za osebno, edninsko svojino, recimo v prirodopisu, je dovoljena 
raba gazeline noge, bubin zapredek, dropljino gnezdo, glistina ja j
čeca. Iz imen za tu je rastline navadno tudi lahko delamo pridevnike 
na -in: endivijino seme, potonikin cvet; prav tako je s samostalniki, 
ki se končujejo na -ka  ali -ha: barkin rilec, puškino kopito, soseskin 
tajnik, šivankino uho, mačkine solze, juhin dodatek.

Pripona -ən dela dobro polovico pridevnikov, pač zato, ker 
ima najsplošnejši pomen kakršne koli odvisnosti ali zveze. Dodaja 
se tudi že izvedenim samostalnikom ali pridevnikom: čedno sten, 
bolesten, celoten, gnusoben, rojstven, daritven, glasben, drevesen, 
betežen, cvetačen, dišaven, pravden, debelušen, deležen, čemeren, 
središčen, običajen, davčen, delaven, hotiven, imeniten, iloven. P ri
pona -ən je v domačih besedah, kakor so jezičen, bledičen, pravičen, 
tako tudi v izvedenkah od tujk, ki se končujejo na -ka: antičen, 
političen, botaničen. Toda ob teh je jezik km alu dobil občutek, da 
gre za pripono -ičen, posebno pod vplivom latinske končnice -icus, 
francoske -ique in nemške -isch: alfabetičen, demokratičen, alko
holičen. Tako smo dobili vzporednice anekdotičen, anekdotski, 
anekdoten. Tu pa tam  jim jezik skuša dati pomensko tančino: 
ekonomij ski, ekonomski, ekonomičen, ki se nanašajo na ekonomijo, 
ekonoma in ekonomiko.

Pripona -ən  pogosto dela pridevnike iz predložnih zvez: kar 
sega do prsi, je  doprsno; kar tra ja  do smrti, je dosmrtno; kar je 
po grošu, je pogrošno blago. Šele preko pridevnika so nastajale 
samostalniške izvedenke doprsnik, posm rtnik  itd.

Pripona -ski rabi za izpeljevanje pridevnikov iz krajevnih imen: 
ljubljanski, beneški, Koroška, K rško ; zaznamuje tudi splošno ali 
skupinsko svojino: delavska pravica ( : delavčeva  pravica). Nekaj 
podobnega je tudi v prim erih amundsenski značaj, antigonski pro
blem, cankarski slog ( : Cankarjev slog).

Nekateri deležniki so domala izgubili glagolski značaj in postali 
pravi pridevniki; to je jezik pogosto tudi na zunaj pokazal s tem,
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da jim  je dodal pridevniško pripono: boječ otrok (ne boječ se), 
bleščeč, bodeča neža, čuječen, gorečen, mogočen, neumrjočen, pereči 
ogenj, pričujočen, rdeč, vedečen, vroč, všečen (iz voščeč); lakomen, 
pitom en ; iznajden  (=  iznajdljiv), pisano polje, pošten, stisnjen  
(=  skopuški), zahvaljena pesem, zaspan; zabuhel, zabrekel, zamol
kel, onemogel, opolzel, osupel, otrpel, prhel, puhel, stekel, trhel, 
vrel, zatohel.

Zlaganje pridevnikov. — Za pridevniške zloženke velja domala 
vse tisto, kar za samostalniške. Delimo jih na sklope in prave 
zloženke.

Sklopi so zelo pogostni zlasti z zaimkom in števnikom v prvem 
delu: vesoljni, ničvreden, vseveden, vsegamogočen, trinožen, štiri- 
nogat, petfunten, dvanajstleten. Posebne vrste sklopi so sklonski; 
v njih  je s sklonom izražena sintaktična enota okamnela: boga
boječ, sebeljuben. Dandanes se rabi kopica novih s takim i pridev
niki, ki Jerjajo genitiv: bojaželjen, častiželjen, ukaželjen, častihlepen, 
častilakomen, častivreden  in po naliki tudi častiljuben. Vsi ti prim eri 
imajo že en  sam poudarek. P rav  gotovo pa istih besed ne bi mogli 
pisati skupaj, kadar vsak del ohrani svoj poudarek: željen dobička 
ali dobička željan, hvale željen, gospostva željen. Seveda niso dovo
ljeni po nemščini suženjsko prikrojeni prim eri hvalevreden, m ilosti- 
poln, čudapoln, grozepoln, prav je pohvalen, milosten ali milosti 
poln, čudovit, grozen.

Prave zloženke so kakor pri samostalniku:
a) svojstvene: svojeglav, dolgouh, zlatolas, črnoglav, golobrad, 

krivonos, mlečnozob, rdečelas, trdovraten, zlatoper itd.;
b) glagolske: samogolten, sladkosneden, hudodelen, tihotapski, 

črvojed, domoljuben, črnogled, radodaren, kolovozen ;
c) sintaktične: hudouren, velikonočen, škofjeloški, narodnoosvo

bodilen, literarnozgodovinski.
Napačno je napravljena zloženka nadebuden, prav je nado

buden, ker je v zloženkah vezni vokal -o-. P rav  tako ni dopustno 
rabiti po nemškem napravljene zrakotesen, vodotesen, ognjavaren, 
ognjetrden, ker nimajo stavčnega pomena; pravilno se glase: nepro- 
dušen ali zatesnjen za zrak, vododržen ali za vodo neprepusten , 
ognja varen ali varen pred ognjem, nepregoren.
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Zaimek (pronomen)

Delitev

1. Marko je delal in se učil, M ajda pa ne. On je izdelal, ona 
pa ne. — Markov uspeh je  očeta razveselil, M ajdin neuspeh ga je 
poparil. M ati je vprašala: »Ali si bolj vesel njegovega uspeha ali 
bolj žalosten njenega neuspeha?«

Samostalnike in pridevnike imenujemo z eno besedo i m e n a .  
Da nam  ni treba ponavljati imen v neposredni bližini, stavimo 
namesto n jih  z a i m k e  (za ime =  pronomen).

2. Ti imaš več v smeteh kakor jaz v kašči. S ebi seješ, sebi 
žanješ. Tvoja  glava, tvoj svet. Vsakdo nosi sodnika s seboj. Tako 
ovco je  treba striči, ki je kosmata. Kdo zna noč temno razjasniti? 
Katera  žena svet obhodi? Kdor nima v glavi, m ora imeti v peti. 
Kakršno  seme seješ, takšno žito boš žel. Pa naj kdo kaj reče! Čigavi 
smo mi? Titovi!

Zaimke delimo v:
1. osebne: jaz, ti, on, mi, vi itd. in 

povratno-osebne: sebe — se;
2. svojilne: moj, tvoj, njen, svoj itd.
3. kazalne: ta, tisti, oni, tak  itd.
4. vprašalne: kdo? kaj? kateri? itd.
5. oziralne: kdor, kar, ki itd.
6. nedoločne: nekdo, nihče, vsak  itd.

Osebni zaimek

Kaj je. — Mati se jezi: »Kdo je ubil skledo? Ti, Janez, ali 
Majda?« — »Jaz že ne,« reče Janez, »ona jo je.« Majda pa vpije, 
da jo je ubil on. Mati je koj spoznala: »Oba sta kriva, vama že 
pokažem! Mi delamo in kupujemo, vidva  pa uničujeta.«

P ri vsakem razgovoru ali dejanju ločimo 3 o s e b e :
1. tista, ki govori in pravi o sebi jaz (midva, m edve, mi, m e) 

je  p r v a  o s e b a ;
2. tista, ki z njo govorimo in ji pravimo ti (vidva, v edve, vi, v e) 

je  d r u g a  o s e b a ;
3. tista, o kateri govorimo in ji pravim o on (ona, ono, onadva, 

onedve, oni, one, ona), je t r e t j a  o s e b a .
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Pri glagolskem dejanju in zaimku torej ločimo 3 osebe: prvo, 
drugo in tretjo  v ednini, dvojini in množini.

Zaimki, ki zaznamujejo osebe, se imenujejo osebni zaimki.

Sklanjatev. —  1. Osebni zaimki se sklanjajo v ednini, dvojini 
in množini in imajo v sklonih tele oblike:

Prva oseba Druga oseba Tretja oseba

Ednina

1. jaz ti on ona ono
2. mene me tebe te njega ga nje je njega ga
3. meni mi tebi ti njemu mu njej (nji) ji njemu mu
4. mene me tebe te njega ga njo jo ono ga
5. pri meni pri tebi pri njem njej (nji) njem
6. z menoj (mano) s teboj (tabo) z njim z njo z njim

Dvojina

M nožina

1. m i m e v i ve oni one ona
2. nas vas njih jih
3. nam vam njim jim
4. nas vas nje jih
5. pri nas pri v as pri njih
6. z nami z vami z njimi

2. a) V prvi in drugi osebi ednine ne ločimo posebnih oblik za 
različne spole, ker zaimka zmeraj zaznam ujeta navzočni osebi in 
ne more biti dvoma, na koga se nanašata. Vendar pa sta jaz in ti 
moškega, ženskega in srednjega spola, na kogar se pač nanašata.

Tudi v množini in dvojini se lahko rabita obliki m i in vi brez 
razlike na spol, vendar navadno srečujemo za ženski spol obliki 
me in ve; za srednji spol ni posebnih oblik.
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 v idve 
v id v a  {vedve

onadva
onadva

onidve
onedve

vaju n ju (njiju) n jih
vam a n jim a j ima
vaju n ju (njiju) n jih

 vaju  
p ri { vam a pri n jim a n jih (njiju)

z vam a z n jima

onidve
onedve
j ih j u 

j ih ju

   m idve 1. m idva { m edve

2. naju
3. n ama
4. n aju  
5 .   na ju

 pri { n ama
6. z n ama



V imenovalniku dvojine so se za vse osebe uveljavile množinske 
oblike; da se ločijo od množine, so privzele števnik -dva -dve kot 
sestavni del zaimka.

V tre tji osebi dvojine je  v rabi več različnih oblik, nekaj starih 
dvoj inskih, ki so še v rabi, nekaj pa novih množinskih, ki izpod
rivajo dvojinske. Vsa mnogovrstnost dvojinskih oblik izvira od tod, 
ker se dvojina redkeje rabi.

b) P ri vseh osebah v ednini, pri 3. osebi v dvojini in  množini 
ločimo v rodilniku, dajalniku in tožilniku poleg navadnih oblik 
tudi k r a j š e  oblike. Te so naslonke ali enklitike ali pa kratko 
poudarjene, kakor so zaznamovane v preglednici.

c) V tožilniku ednine za vse osebe, v tožilniku množine in 
dvojine pa samo za 3. osebo se e n o z l o ž n i  p r e d l o g i  vežejo 
s krajšim i oblikami v eno besedo. V teh zvezah se je v 3. osebi 
ohranilo nekaj starih  oblik, ki jih sicer ne uporabljamo. Namesto 
ga se za moški spol natika -nj, za srednji spol pa -nje ali -n j; za 
ženski spol se natika -njo namesto jo, v dvojini -n ju  namesto ju, 
v množini pa -nje namesto jih. Če se predlog končuje na soglasnik, 
tedaj govorimo in pišemo med njim  in -nj vezni polglasnik (čezənj, 
nadənj). Med predlogom v in zaimkom pa se je okrepil ə >  a te r 
postal vezni samoglasnik (vate, vanj). Tako smo dobili tele oblike:

čez: čezme čezte čezse čezenj čeznjo čeznje čeznju čeznje
med: medse mednje mednju m ednje
na: name n ate nase n anj n anjo nanje nanju nanje
nad: nadme nadte nadse n adenj nadnjo nadnje nadnju nadnje
ob: obme obte obse obenj obnjo obnje obnju obnje
po: porne pote  ponj ponjo ponje pon ju  ponje
pod: podme podte podse podenj podnjo podnje podnju podnje
pred: p redme p redte p redse p redenj p rednjo p rednju p rednje
skoz: skozme skozte skozenj skoznjo skoznje skoznju skoznje
za: zame zate zase zanj zanjo zanje zan ju  zanje
v: vame vate vase vanj vanjo vanje van ju  vanje

Pomni. Paziti moraš zlasti pri tistih predlogih, ki se vežejo tudi 
z orodnikom, da ne boš zamenjal oblik: pod n jo (kje?) in podnjo  (kam?), 
za n jo (kje? kod?) in zanjo  (kam? za koga?), nad n jo (nad kom?) in 
n adnjo  (nad koga? kam?), pred n jo (pred kom? kje?) in prednjo  (pred 
koga? kam?)!

Povratno-osebni zaimek. — V s a k  le prerad  po sebi sodi, j a z  
po sebi in svojih razmerah, t i  po sebi, o n  pa tudi najprej sebe
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vidi. Pomagaj si sam, jaz ti ne morem! P reh itro  je s seboj (s sabo) 
zadovoljen. Vi pa pred seboj pometajte! Predse glej, da ne padeš! 
Nič niso gledali nase. M i d v e  sva obračunali med seboj. Vzeli sta 
jo m edse. K d o r  sebe ne spoštuje, sebi v skledo pljuje. Prem agati 
sebe je največja zmaga. Narod, zaupaj v ase!

Ležeče tiskani zaimek je oblika istega zaimka, pa stoji namesto 
zaimkov 1., 2. ali 3. osebe v ednini, dvojini in množini ne glede na 
spol. Povsod se nanaša (povrača!) na osebek istega stavka. Zato 
mu pravim o povratno-osebni zaimek. Ima daljše in krajše oblike 
in se veže v tožilniku prav tako s predlogi kakor osebni zaimki. 
Za imenovalnik nima oblike. V drugih sklonih imamo:
1. —, 2. sebe, se, 3. sebi, si, 4. sebe, se, 5. pri sebi, 6. 5 seboj (s sabo).

K adar se osebni zaimek nanaša na osebek istega stavka, rabimo 
torej za vse osebe in vsa števila povratno-osebni zaimek.

Pomni. Tako je plah, da se sam sebe boji. Še sam sebi ne verjameš. 
Le sam sebe poglej, kakšen si! Sam pri sebi red napravi! Ali si to s a m  
od sebe naredil? Kar zmeraj sama s seboj  govori. — Zmaga nad  s a m i m  
seboj je pač najtežja. Strah pred  s a m i m  seboj ga je gnal iz samote.

Kadar ima povratno-osebni zaimek kot predmet pred seboj po- 
udarni izraz sam , tedaj ostane ta v vseh sklonih nespremenjen. Če pa 
je povratno-osebni zaimek prilastek, se sam  ujema z zaimkom v sklonu.

Raba. — 1. Ju tr i bom začel tipkati. Ali mi boš pomagal? Jaz 
bi tipkal, ti bi mi pa narekoval. — Ne, jaz bom tipal, ti boš pa 
narekoval, boš laže še kaj popravil med narekovanjem. Tako bova 
hitreje in boljše delala. — Mi vam ne nagajamo, vi pa nas pustite 
pri miru! — Kdo to pravi, Janez. No, če on to pravi, potem komaj 
kaj verjamem.

Preglej zgornje stavke in razberi, v katerih  prim erih imamo 
osebne zaimke v imenovalniku, v katerih  pa ne! Včasih jih slišimo 
tudi v takih stavkih, k jer niso poudarjeni, pa so nepotrebni, ker je 
oseba razvidna iz glagolske oblike. Taka raba v knjižni slovenščini 
ni pravilna. Osebne zaimke v imenovalniku rabimo le, kadar je 
treba poudariti osebo.

2 Usmili se vsaj njega, če se mene nočeš! Usmili se ga! Usmili 
se me! — Knjiga je nam enjena njej, ne tebi; zameril bi se ji, če bi jo 
drugemu dal, pokažem ti jo pa lahko. — Kaj gledaš proč, mene 
poglej! Poglej me, no! Njo poslušaj! Le poslušaj j ih ! Od mene ne 
zahtevaj tega! Od njega se uči! — Le n ase glej! Pridem  pote, 
Bolezen je prišla nadenj.
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Daljše oblike zaimka rabimo, kadar je  zaimek smiselno po
udarjen in kadar stoji za predlogi; v tožilniku navadno uporab
ljamo s predlogom strnjene oblike.

K rajše oblike zaimka rabimo le, kadar zaimek ni poudarjen, 
z redko izjemo ob predlogih: živeti vrli mož ne sme za se.

3. V daljni deželi je živel kmet, ta (ne: on) je imel tri hčere.
Če imenovalnik osebnega zaimka nima poudarka, a je le treba 

rabiti zaimek, uporabljamo kazalni zaimek ta ali le-ta.

Svojilni zaimek

Kaj je. — Materina podoba. Njena podoba. — Drži samo očetova 
beseda. Drži samo njegova beseda. — Naša prva luč je  sonce. Moja 
glava, moj svet, tvoja glava, tvoj svet. Končano njuno je  življenje. 
Naši fantje delajo izvrstno.

Ležeče tiskane besede nam  kažejo, čigavo je k aj. Imajo različne 
oblike po tem, za katero osebo izražajo svojino, za katero število 
lastnikov ali včasih tudi za kateri spol lastnika nam služijo. Po 
slovnični obliki so pridevniki, ki se z odnosnim samostalnikom 
ujem ajo v sklonu, spolu in številu. Ker kažejo svojino, jim  pravimo 
s v o j i l n i  zaimki.

Oblike. — 1. Svojilni zaimki so:

En lastnik Dva lastnika

1. oseba
2. oseba

3. oseba 
povratni

moj -a -e 
tvoj -a -e 
njegov -a -o 
njen -a -o 
svoj

najin -a -o 
vajin -a -o

njun -a -o 
svoja

Več lastnikov

naš -a -e 
vaš -a -e

njihov -a -o 
svoje

P ri svojilnih zaimkih ločimo kakor pri pridevniku spol, sklon 
in število odnosnega samostalnika, poleg tega pa osebo-, število in 
včasih tudi spol lastnika.

2. Naše l j u d s t v o  se je bojevalo za svojo svobodo, za svojo 
neodvisnost, za boljšo in  srečnejšo prihodnost! Jaz hvalim svoje 
blago, ti svoje, kakor vsak b e r a č  hvali svojo malho. Svoj uk 
spoštujete premalo. Ljubi svojo domovino!
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Povratno-svojilni zaimek ima ne glede na osebo, število in spol 
lastnika eno samo obliko; rabim o ga, kadar izraža svojino osebka 
v stavku.

Raba. — 1. Moja m ati je prišla, ne tvoja . Mati je prišla, ne 
oče. — Njegovo knjigo sem našel, svoje pa ne. Knjigo sem našel, 
zvezka pa ne. — Oči so se mu razširile, usta so se odprla (ne: 
njegove o č i . . ,  njegova usta ...) .

Svojilne zaimke rabimo le, kadar imajo poudarek.
2. Beseda njena — grom rohneč in nje pogled je blisk goreč. 

P riljudna in lepa je njena  hči. Nje pogledi svetle strele. Lej, torej 
je bledo njih  cvetje velo. Tudi on se je zanesel na njih  spanje. Bodi 
mi prijatelj! A ura za uro beži in sen m u  ne stisne oči. Kaj je  naša 
tre tja  luč? Kaj nam  je četrta luč?

Namesto svojilnih zaimkov nam rabijo včasih tudi rodilniki ali 
dajalniki osebnih zaimkov.

3. a) Vsaka vas ima svoj glas. Molče orožje svoje vsak si vzame.
b) Pojdimo v našo dvorano! Govorili smo o našem  slovstvu.
K adar gre za splošno posest, rabim o svojilne zaimke namesto

povratno-svojilnih.

Kazalni zaimek

Kaj je. — 1. Kje pa je tisti Ciciban? Kaj pa je v tej zlati igrački? 
To ti ne bo odpuščeno ne na tem  ne na onem  svetu. In spet se oglasi 
jih sto: »Le-ta nam županil ne bo!« Ne morem reči, da se mi je to, 
o čemer sem hotel spregovoriti, pripetilo natančno tega in  tega dne, 
ob tej in tej uri. Takega mraza najtstarejši ljudje ne pomnijo. Tolikš
ne volje do dela nisem še videl.

Kazalni zaimki kažejo na določeno osebo ali stvar, njih lastnost, 
velikost ali vrsto.

2. Za kazalne zaimke nam rabijo tele oblike:
a) ta, to , t o; t isti, t ista, tisto; oni, ona, ono; isti, ista, isto;
b) tak, taka, tako; takšen, takšna, takšno;
c) t olik, t olika, toliko; t olikšen, tolikšna, tolikšno;
č) ta le, tistile, onile, takle; le-ta, le-oni.
Kazalni zaimki imajo obrazila za moški, ženski in srednji spol 

kakor pridevniki. Kažejo na osebe ali predm ete (a), lastnosti (b) 
ali na kakovost (c). Pogosto se vežejo s členkom ie; kadar je na 
koncu, se piše skupaj z zaimkom, če je pa členek pred ta ali oni, 
pišemo vezaj.
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Sklanjatev. — Zaimek ta ta to se sklanja takole:

Moški spol Ženski spol Srednji spol

Ednina

1. t a t a to
2. t ega te t ega (tega)
3. temu tej (ti) t em u (temu)
4. t ega ta to to
5. pri t em t ej (ti) t em (tem)
6. s t em to t em (tem)

Dvojina

1. t a t e (ti) te (ti)
2. t eh teh t eh
3. t ema tema tema
4. t a t e (ti) t e (ti)
5. pri teh t eh teh
6. s t ema t ema t ema

Množina

1. t i t e ta
2. t eh teh t eh
3. tem tem t em
4. t e te ta
5. pri t eh teh teh
6. s t emi temi temi

V tožilniku za moški spol ednine rabimo tega, kadar stoji pri 
b itjih  ali samostalno, ta pa, kadar stoji pri stvareh.

P ri zaimkih, zloženih z le, se sklanja samo zaimek, členek pa 
ostane nespremenjen: tale, tegale, t emule, pri t emle, s temle, temle, 
t eh le  . . .  le-ta, le-tega, le-temu, pri le-tem, z le-tem  . . .  onale, onele, 
onile, onole, pri onile, z on o le  . . .  le-oni, le-onega, le-onemu, z le- 
onim.

Vsi drugi kazalni zaimki se sklanjajo kakor pridevniki.

12 Slovenska slovnica 177



Kazalni zaimek ta seveda ni zmeraj poudarjen kakor v pre
glednici; največkrat je le naslonka, le kadar osebo ali stvar določno 
pokaže in razloči od druge, nosi močnejši poudarek kakor samo
stalnik: ta človek  — ta človek (ne kak drug), pri ti (tej) hiši — pri 
tej (ti) hiši, to okno  — t o okno.

Posebnosti. — 1. Pravijo, da ni baš varno iti tod obsorej. Danes 
je bil lep praznik. Letos lepo kaže. Nocoj je lep večer. Sinoči je 
pela ko slavček ljubo. Dosihmal je še kar dobro vozil. Dosihdob 
ne pomnijo take zime. Posegamal je bolj pazil na gospodarstvo.

Slovenščina je nekoč imela tudi kazalni zaimek s si se; danes 
nam je ohranjen le še v nekaterih  prislovih: danes < dan-s, nocoj 
<  noč-so-j, si-noči, osorej <  o sej ure itd. Kako se je popolnoma 
pozabil pomen tega zaimka, pričajo takele ljudske zveze: danes ta 
dan, nocoj to noč, letošnje leto.

2. Kdo pa je ta ženska? Oh, ona, tista gostja pri Pavletu. — 
Kdo je umrl? One, tisti berač, ki je lani pri nas ležal. — Koga so 
pokopali? Onega, tistega s irom aka. . .  — Komu si pa dala čevlje? 
Oh, onemu, tistem u slepemu Tinetu. — Včeraj je  prišel onega, 
naš lanski hlapec. Z onem  sem šel, no, saj veš. P ri onem  sem bil, 
kako mu je  že ime? — Ali si bil p ri onem? Bil, bil.

K adar ne moremo ali nočemo koga imenovati, uporabljamo 
zaimke ond, one, onega, onemu, pri onem, z onem . Včasih je to 
znamenje zadrege, včasih pa tudi zaničevanja in omalovaževanja. 
Od tod so tudi izvedeni izrazi: onegav -a -o, onegaviti =  početi, 
ne vedeti, kaj bi delal; samo na videz kaj delati ipd.

Raba. — 1. Za tr i se bo že še dobil prostor; tale tu  bo vaš, 
tistile tam  bo Janezov, onile tam  na koncu bo pa Tonetov.

Kazalni zaimek ta  nam kaže na bližnjo, tisti na bolj oddaljeno, 
oni pa na najbolj oddaljeno osebo ali stvar.

2. To je tisti cigan, ki je Ju rija  odpeljal. Varuj se tistega, ki 
ima prijazen obraz, a kamen za hrbtom! Tisti, ki je knjigo izgubil, 
naj se zglasi pri meni! Tista oseba, ki je  šla zadnja iz dvorane, 
je pozabila dežnik. Tisti, ki bi radi nagajali pri delu, naj kar doma 
ostanejo! Tiste si bomo že zapomnili!

V gornjim  podobnih stavkih se večkrat sliši in bere oni ali 
dotični -a -o. Taka raba ni slovenska.

3. P red 25 leti sva na isti klopi hlače trgala. Vsa vas je hodila 
k istemu  studencu po vodo. — Dokažite, da je to ista ura, kakor vam 
je bila ukradena. Popolnoma je enaka moji, ali je  pa ista ali ne, naj 
pokaže številka. U kradena ura je imela štev. 934814. Res je, številka

178



dokazuje, da ta u ra vaši ni le enaka, marveč da je ista. — Ves očetov 
je: ista usta, isto visoko čelo, iste žive oči, le nos je  nekoliko drugače 
ukrojen. — Podpisani prosi odbor, da bi mu (brez isti) dovolil. . .  
Najdena je bila torbica; dobi se . . .  (ne: ista se d o b i. . . )  Izgubil sem 
listnico; kdor jo najde, naj jo odda . . .  (ne: kdor isto n a jd e . . . )  Pod 
klancem se je vil potoček in preko tega ali njega (ne: istega) je 
držala lesena brv.

Isti -a -o ne smemo pomensko zam enjavati z enak -a -o. Včasih 
s tem zaimkom izražamo popolno podobnost, ki je tako velika, 
kakor da je istost. Dokler je razvidno, da je to le pesniški izraz po
dobnosti, je tako izražanje pravilno, sicer ne. Po tujem  vplivu se 
isti -a -o nepravilno uporablja zlasti v uradnem  dopisovanju na
mesto nepotrebnega ali potrebnega osebnega zaimka ali ta ta to. 
Včasih se veže isti z drugimi kazalnimi zaimki, npr.: taisti, isto tak , 
a je domača le prislovna zveza takisto; namesto taisti človek p ra
vimo prav isti človek, isto taka zmota = prav taka zmota; ljudsko 
pa je: takisto vam  povem . . .

I s t i  -a -o smemo torej rabiti v pravem  pomenu istosti, ne pa 
enakosti ali namesto osebnega ali drugega kazalnega zaimka.

Pom ni. Brez potrebe se kazalni zaimek ne sme rabiti; pravimo: 
jabolka so na našem vrtu dobro obrodila, sosedova so pa prezgodaj 
odpadla (ne: ona pri sosedu ...) .

Vprašalni zaimek

Kaj je. — Kdo pristni kov moža razbere? Kaj ste šli gledat na 
goro? Katera zver je krvoločnejša od tigra? Čigava je  ta  podoba? 
K akšen  pa si? Klepec, pokaži, kolika  moč ti je  dana!

Vprašalni zaimek vprašuje po osebah ali stvareh, njih  last
nostih, pripadnosti in vrstah.

Vprašalni zaimki so:
1. samostalni: kdo? — kaj?
2. pridevni: a) kakšen kakšna -o? k olik  -a -o? k olikšen -šna -o?

b) čigav čigava čigavo?
c) kateri ka tera ka tero?

Zaimka kdo? in kaj? se ne m oreta uporabljati z odnosnim samo
stalnikom, ker z njim a po samostalniku ravno vprašujemo. Rabita 
se torej kakor samostalnika ali s a m o s t a l n o .  Vsi drugi vpra
šalni zaimki pa se rabijo kakor pridevniki ali p r i d e v n o .  Z njim i 
vprašujemo po lastnostih, pripadnosti in vrstah  stvari.
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kdo? koga? komu? (komu ?) koga? pri kom? s kom?
kaj? česa? čemu? kaj? pri čem? s čim?

To sta tista dva zaimka, s katerim a se vprašujemo po sklonih. 
Prim erna sta za rabo, ker z njim a vprašujem o po samostalnikih 
v vseh sklonih, ne glede na spol ali število. P ri teh dveh zaimkih 
ločimo samo sklon.

Vse druge vprašalne zaimke sklanjam o kakor pridevnike in lo
čimo pri njih spol, sklon in število.

Raba. — Kdo je  prišel? (Neka ženska.) — Kdo je hodil po
vrtu? Biti sta m orala vsaj dva. — Kdo je kriv te nesreče? — Kaj ti
je padlo v oko? Kaj je skočilo čez cesto? (Maček je bežal pred 
psom.) Kaj je  krivo neuspeha? Kaj se je zgodilo?

Kdo je  ta  človek? (Moj svak.) Kdo je ta ženska? (Moja teta.) 
Kdo sta ta  dva m lada delavca? (Dva Ljubljančana.) Kdo so ti tova
riši? (Moji znanci.) — Kaj je tistole drevo ob zidu? (Češnja.) Kaj 
je ta  tovarišica? (Učiteljica.) Kaj sta tisti dve senci v dnu vrta? 
(Dva pritlična grma.) Kaj so ti tovariši? (Delavci iz rudnika.) Kaj 
sta ta  dva mlada delavca? (Dijaka.)

K adar sta kdo? ali kaj? v stavku osebek, se kdo? veže s poved
kom kot edninski samostalnik moškega spola, kaj? pa kot edninski 
samostalnik srednjega spola. S kdo? vprašujem  po osebah na sploh, 
ne glede na spol in število, s kaj? pa samo po stvareh na sploh, ne 
glede na spol in število stvari. K akor hitro pa razločim osebe ali 
stvari po spolu in številu, že vprašujem  po vrstah oseb ali stvari in 
m oram uporabljati kateri -a -o? Če sicer slišim, da je npr. zunaj 
ženska, pa mi je samo do tega, da zvem, kdo je, in nočem niti 
toliko pokazati, da vem, da je ženska, bom vprašal: kdo je? Če pa 
hočem pokazati, da vem, da je ženska, in hočem le še določiti osebo, 
bom vprašal: katera ženska pa je zunaj? Isto velja za osebe in 
stvari, po katerih  bi hotel določneje vpraševati, bodi glede na spol 
ali število.

Kdo? in kaj? sta v stavku pogosto tud i povedno določilo. Tudi 
v tem  prim eru ostaneta nespremenjena, naj bo osebek katerega koli 
spola ali v katerem  koli številu. S kdo? vprašujem o v takih prim erih 
po določitvi osebe, s kaj? pa po stvarni opredelitvi osebe ali stvari.

Pomni. Vprašalni k aj? je treba ločiti od nedoločnega zaimka k aj 
in različnih prislovnih uporab.

Sklanjatev. — Zaimka kdo? in kaj? sklanjamo takole:
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Oziralni zaimek

Kaj je. — Kdor ne dela, (ta) naj ne je! Kar je dobro, (to) se 
samo hvali. Hrast, ki na tla v ihar ga zimski trešne, naenkrat ne 
zgubi moči poprejšnje. Kakršna  ptica, taka pesem. Ostrizi me ti, 
ki veš, kako se taki stvari streže!

Ležeče tiskani zaimki so vsi v odnosu do kakega imena ali
zaimka v nadrednem  stavku; pravimo, da se ozirajo na nadredni
stavek, zato jih imenujemo o z i r a l n e  ali odnosne zaimke. Ozi
ralni zaimki so tesno povezani z ustreznimi vprašalnim i in kazal
nimi zaimki:

vpr.: kdo? kaj? kakšen? kolikšen? kateri? čigav?
kaz.: tisti, ta tisto, to takšen tolikšen ta (tistega)
oz.: kdor, ki kar kakršen kolikršen kateri čigar, katere

Slovenski oziralni zaimki so:
1. samostalni:

a) kdor, kdor k oli (ali kdorkoli);
b) kar, kar koli (ali karkoli);

2. pridevni:
a) ki; ka teri -a -o, kateri k oli (ali katerikoli);
b) čigar, katere, ka terega, ka terih; čigar koli itd.
c) k akršen -šna -o, k olikršen -šna -o; kakršen  

koli itd.

Vsi oziralniki razen ki se lahko okrepe s členkom koli, ki se 
dodaja oblikam in se piše narazen ali pa skupaj z zaimkom.

Sklanjatev .— 1. Zaimka kdor in kar se sklanjata takole:

kdor kogar kom ur kogar pri kom er s komer
kar  česar čem ur k ar pri čem er s čimer

Za oziralne zaimke značilni členek -r (tudi ki ga je imel včasih
— kir) ohranijo oziralniki tudi v odvisnih sklonih; po tem obrazilu 
se značilno ločijo od vprašalnih oblik. P ri kdor in kar ločimo samo 
sklone, ne pa spola in števila, kakor je razvidno iz njune rabe. 
V mestniku in orodniku se pred -r razvije polglasnik, podobno 
kakor v rodilniku množine isker, veder.

2. Oziralni ki se n e  s k l a n j a ,  a se rabi za vse sklone, spole 
in  vsa števila. Da to re j m orem o razb ra ti sklon, spol in  število,
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dodajam o nepreg ibnem u k i osebne zaim ke različn ih  oseb ali ka
zalne zaim ke v  odnosnem  sklonu, spolu in  štev ilu  razen  v nom i
nativu ; k je r  im am o k ra jše  oblike, se dodajajo  te, za enozložnim i 
predlogi s tožiln ikom  pa zveze z zaim ki.

3. Zaimki čigar, čigaver, ka tere, katerega, katerih  itd. se upo
rabljajo  samo v rodilniku kot podredni prilastek za izražanje svojine 
in se torej ne sklanjajo.

4. Drugi oziralni zaimki se sklanjajo kot pridevniki; pri njih 
ločimo spol, sklon in število, ki se ravnajo po odnosnici.

Členek koli se ne sklanja, a se natika lahko vsem oblikam 
oziralnikov in se piše z njim i skupaj ali narazen.

Raba. — 1. a) Kdor druge zaničuje, prazno glavo oznanjuje. 
Kom ur hvala dobro de, z ajdovico za njim  kade. Kogar voda objema, 
se tudi slame oprijema. S komer sem govoril, vsak mi je  prav dal. 
P ri komerkoli sem prosil, vsak mi je dal.

Kar seješ, to boš žel. Česar človek nima, po tem se m u sline 
cede. Kar je želel, vse je dobil. Kar je prišlo nadenj, vse je prenesel. 
S čimer sem mu postregla, vse je odklonil.

Zaimek kdor se zmeraj ozira na osebo, in sicer na e n o  samo, 
a ta  ni določena niti z imenom, marveč je samo katera koli posa
mezna oseba; to nam  dokazuje zelo pogostna zveza v s a k . . .  kdor; 
nikoli ne pravim o ne vs i . . .  kdor ne vsaka ali vsako . . .  kdor; 
v zgornjih stavkih bi v nadredni stavek lahko postavili pred kdor 
odnosnico vsak, če je  še ni.

Zaimek kar pa se zmeraj nanaša na stvari in se razteza na to, 
kar ima v mislih nadredni stavek, a zmeraj samo splošno, ne da bi 
bile stvari določene tudi le po imenu; zato je zelo pogostna zveza 
vse (to) . . .  kar, nemogoča pa vsako . . .  kar ali vsa (mn. sr. sp .). . .  
kar. Tudi v zgornjih stavkih bi lahko v nadredni stavek povsod 
dostavili odnosnico vse, če že ni izražena.

b) Kdor je prišel zadnji, je bil prikrajšan. Kdor že ta ženska je, 
prida ni. Kar je  pravo, to je zdravo. Kar ti ljudje pač so, vestni 
delavci niso. Bodi zares, kar si!

Kdor in kar sta v stavku lahko tudi osebka odvisnega stavka; 
v tem  prim eru se kdor veže s povedkom kot samostalnik m. sp. ed., 
kar pa kot samostalnik sr. sp. edn. Lahko sta tudi povedno določilo, 
a redkeje; v tem prim eru ostajata nesprem enjena glede na spol in 
število osebka.

2. a) Tako ti rečem jaz, ki me gotovo še poznaš. Rad bi do tebe, 
ki te ne morem pozabiti. Tovariš, ki ga ne maram, je ostal doma.
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Tovarišici, ki je  danes ni, sem pisal. Midva, ki so se naju  lotili 
jeziki, bova nastopila. Povedal je  samo meni, ki m i je vse zaupal. 
Tovariša (tovarišici), ki jima  pomagamo, delata na cesti. Zakaj pa 
ravno mi, ki ste nam  storili največ hudega? Tovariše in tovarišice, 
ki jim  je potekel rok, smo poslali domov. Tovarišica, ki jo vidiš 
tamle, je moja sošolka. Kdo je? Jaz, ki si poslal pome. Tak tudi ti, 
ki sem toliko računal natel Tovariš, ki sem zabavljal čezenj, se je 
pokazal drugačen. Tovarišica, ki bi ti šel v ogenj zanjo, se ni izka
zala. Tovarišica, ki sem ti o nji pravil, me je obiskala. Tudi nam, 
ki ste vsi padli po nas, boste dali zadoščenje. Tovariš, ki sem z njim  
delal na progi, je zbolel.

V vseh teh prim erih se ležeče tiskani osebni zaimek in oziralni 
ki nanašata na i s t o  odnosnico v nadrednem  stavku in tvorita en 
sam slovniški izraz; nanašata se na osebo ali stvar, določeno po 
imenu in osebi, spolu, sklonu in številu. Ako bi namesto ki postavili 
oziraln ik  kateri v  odnosni obliki, bi osebni zaim ek povsod postal 
nepotreben in bi odpadel; oseba bi s tem sicer ne bila izražena, a 
to bi jasnosti ne škodovalo. Vendar bi raba oziralnika kateri na
mesto ki ne bila v vseh prim erih dobra; v skrbnem knjižnem jeziku 
ga navadno rabimo ob predlogih, nadalje, kadar bi nastala dvo
umnost ali neblagoglasnost zaradi ponavljanja zaimka ki. Zato 
pišemo:

To boš očital meni, pri katerem  si zmeraj našel zavetje? Pisal 
je tudi meni, s katerim  je  včasih skupaj pasel. Tovariš, s katerim  
se poznam iz šole, je zbolel. Tista dva sošolca, za katera nisem nič 
vedel, sem danes srečal v mestu. Pot, po kateri hodiš, drži v pogubo. 
Hiše, iz katerih  so nas prepodili, so zažgali. — Teta mojega p rija
telja, katera  živi na Štajerskem.

K adar govorimo o določeni osebi ali stvari, rabim o oziralni 
zaimek ki, ki ga v odvisnih sklonih dopolnjujemo z osebnim za
imkom v odnosni obliki. Za predlogi smemo uporabljati kateri 
namesto ki.

b) Komaj skrije ( o n a )  rdečico, ki j o  je polila, in solzice, ki 
so j i  zaigrale v očeh. Zakaj napadajo (o n i)  ravno vas, ki ste j i m  
največ pomagali? Knjigo, k i t i  je  všeč, boš (ti) gotovo kupil. 
K n j i g o  vrni (ti) meni, ki sem ti jo dal! Tovariš, ki m e  je 
pozdravil, je petošolec.

Poišči v zgornjih stavkih odnosnico v nadrednem  stavku ozi
ralnem u ki in osebnim zaimkom za njim! V teh prim erih se ki in 
osebni zaimek nanašata na r a z l i č n e  odnosnice in  torej osebni 
zaimek ni dopolnilo oziralnega zaimka, m arveč ima svojo pomensko
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vrednost. Ako namesto ki postaviš kateri, osebnega zaimka ne mo
reš izpustita, ne da bi pokvaril stavku smisel. Take prim ere moramo 
torej dobro ločiti od primerov, kakor smo jih videli v zgledih pod a!

c) Ta je tisti, ki m u  je vse zaupal. Darovali so jim  knjige, ki so 
jim  jih  posodili.

Včasih je  težko razbrati, na katero odnosnico meri nesklonljivi 
ki, čeprav ima za seboj osebni zaimek; ta se namreč lahko nanaša 
na isto ali na drugo odnosnico kakor ki. Tako je v prvem  zgornjih 
stavkov ki lahko osebek, ki je nekomu vse zaupal, ali pa predm et 
(dajalnik), katerem u  je osebek nadrednega stavka ta vse zaupal. 
V tej obliki je stavek dvoumen. Podobno je z drugim stavkom, kjer 
sta za ki dva osebna zaimka. Če vprašam: kdo je daroval? bi dobil 
smisel: tisti, kateri so jim  knjige posodili; če vprašam: kaj so daro
vali? bi dobil smisel: tiste knjige, katere so jim  posodili; če vprašam: 
kom u so daroval? bi dobil smisel: njim, katerim  so knjige posodili 
(v tem prim eru je stavek slab, ker bi pričakovali v nadrednem  
stavku: darovali so knjige njim, k i . . .). K er je jasnost misli jeziku 
prvi namen, je razumljivo, da se v takih prim erih moramo ogniti 
dvoumnosti in uporabljati kateri namesto ki.

č) Živel je mož, ki so pravili, da je vedež. Tega ne dopovedujem 
vam, ki vem, da mislite kakor jaz. Vrni mi knjigo, ki veš, koliko 
mi je zanjo! Tovariša, ki sem mislil, da s ta  že davno doma, sta 
še zmeraj na delu. To je tisti berač, ki človek ne ve, ali je hudoben 
ali neumen.

V nekaterih redkih prim erih za oziralnikom ki lahko opuščamo 
pripadni osebni zaimek s predlogom, ker je smisel razviden iz zveze 
in bi zaimek s predlogom stavek le obremenjeval. Ako bi v zgornjih 
prim erih ki zamenjali s kateri, bi ga seveda rabili s predlogom 
v odnosnem sklonu: . . .  mož, ki so pravili (o n je m ) . . .  =  mož, o 
katerem  so p ra v ili . . . ;  knjigo, o kateri veš =  ki veš (o n je j) . . . ;  
vam, ki vem (o vas) =  vam, o katerih vem  . . . ;  tovariše, ki sem 
(o njih) mislil . . .  =  tovariše, o katerih  sem m is li l .. .;  berač, ki 
človek ne ve (o n je m ) . . .  =  o katerem  človek ne v e . . .

3. Voz je majhen, zato ne m orete vsi nanj; kateri je voljan iti 
peš, naj se oglasi! Kateri konj sam rad teče, tega ni treba tirati. 
Vsaki čevlji, katere obujem, me žulijo.

Oziralnik kateri se ne nanaša na določeno osebo ali stvar, 
marveč na neznano, ki jo je treba  šele določiti. V zgornjih prim erih 
bi namesto kateri lahko postavili tudi pogojni veznik če: Če je kdo - 
voljan . . .  Če konj . . .  Če čevlje o b u jem . . .
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Oziralni zaimek kateri rabimo, kadar odnosna oseba ali reč 
ni znana ali kadar mislimo na eno ali več izmed mnogih oseb ali 
stvari.

4. Gospodar, v čigar hiši smo bili, nas je ves čas podpiral. 
Tovariš, s čigar pomočjo sem se rešil, mi je še zmeraj dober. Čigar 
prejo prela, tega kruh jela. Tovarišica, s katere pomočjo sem se 
rešil, je postala žrtev izdaje. S seboj povabim druge vas junake, 
vas, katerih  ram a se ukloniti noče. Dete, katerega obupni jok se 
je slišal iz hiše, je bilo že vse v plamenih. P rav  vi, katerih  stanovska 
dolžnost je to, bi morali z lepim zgledom naprej!

Gospodar, ki smo bili v njegovi hiši, nas je ves čas podpiral. 
Tovariš, ki sem se z njegovo pomočjo rešil, mi je  še zmeraj dober. 
Jedla sem kruh tistega, ki sem njegovo prejo predla. Tovarišica, ki 
sem se rešil z njeno pomočjo, je postala žrtev izdaje. S seboj po
vabim druge vas junake, vas, ki se vaša ram a ukloniti noče. Dete, 
ki se je njegov obupni jok slišal iz hiše, je bilo že vse v plamenih. 
P rav  vi, ki je to vaša stanovska dolžnost, bi morali z lepim zgledom 
n ap re j!

V zgornjih stavkih so ležeče tiskarni zaimki oziralni, ki izražajo 
pripadnost kakor svojilni zaimki; zato jih lahko imenujemo svo
jilne oziralnike. Zanje imamo posebno obliko le za moški spol 
ednine čigar, a tud i ta  je edninski rodilnik. Za ženski in srednji 
spol, za dvojino in množino pa uporabljamo rodilnik oziralnika 
kateri. Uporabljamo pa lahko tudi oziralnik ki +  svojilni zaimek 
v odnosni osebi, spolu, sklonu in številu.

5. Oziralnika kakršen  in k olikršen  se ozirata na lastnost oz. 
količino osebe ali stvari v nadrednem  stavku. Po uporabi sta 
pridevnika.

Nedoločni zaimek

Kaj je. — Starost je  priča, kako je kdo preživel mladost. Nekdo 
je prišel. Usoda ne da nikomur vsega. Od sladkih besedi se nihče 
ne zredi. Svet malokomu  prizanese. Marsikoga najde nesreča ondi, 
k jer se je najm anj n adeja. Vsakomur, kdor te  prosi, daj! Kdor ima 
s čim , lahko gre v Rim! Vsem nečesa manjka.

Če vaju katerega zadene, brez strahu pojdi v boj! Kaj bo, če 
pride kak  vihar? Bilo je neki dan okoli božiča. Nekateri km et je 
gibčen pri plesu, pa okoren pri drevesu. Marsikatera bukev topo- 
rišče k svojemu koncu da. Vsak berač svojo malho hvali. Vsi ljudje 
vse vedo.

Nedoločni zaimki ne merijo na posamezno določeno osebo ali 
stvar, marveč zaznamujejo osebe ali stvari iste vrste le splošno.
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Nedoločni zaimki so:
1. samostalni:
a) kdo: n ekdo, nihče (nihče), n ikdo, m alokdo, m arsikdo, vsakdo;
b) kaj: nekaj, nič, m alokaj, m arsikaj, m nogokaj;
c) nobeden;

2. pridevni:
a) kateri -a -o: nekateri, m alokateri, m arsikateri, vsakteri;
b) k ak kaka -o: n ekak, m alokak, m arsikak;
c) kakšen -šna- o: n ekakšen, marsikakšen ;
č) n eki, sleherni, vsak, v es, noben, vsakršen, n ikakršen.
Pomni. Oblike z marsi- imajo lahko tudi kratki ali dvojni poudarek: 

m arsikdo, marsikaj, marsikateri in marsikak.

Sklanjatev. — Osnovni nedoločni zaimki se sklanjajo kakor 
ustrezni vprašalni zaimki kdo, kaj, kateri, kak, kakšen. Glede drugih 
zaimkov pa pomni:

a) Sestavljenke s kdo se sklanjajo deloma po v p r a š a l n e m  
kdo: n ekdo (nekdo), nekoga, nekomu, nekoga, pri nekom, z n ekom; 
tako se še sklanjajo: m alokdo, m arsikdo;

deloma p o  o z i r a l n e m  zaimku kdor pa se sklanjajo: 
n ikdo = nihče ali nihče in vsakdo: n ikdo, nikogar, nikomur, niko
gar, pri nikomer, z nikomer; vsakdo, vsakogar, vsakomur, vsakogar, 
pri vsakomer, z vsakomer.

b) P rav  tako se sestavljenke s kaj sklanjajo po vprašalnem  kaj: 
n ekaj, nečesa, nečemu, n ekaj, pri nečem, z nečim; tako še: m arsikaj, 
m alokaj, mnogokaj itd.;

po oziralnem k ar se sklanja nič: ničesar, ničemur, n ič, pri niče- 
mer, z ničimer.

c) Pridevni nedoločni zaimki kateri, kak, k akšen, vsak, n eki, 
sleherni se sklanjajo kakor pridevniki; tako tudi njih sestavljenke.

P ri zaimku v es vsa vse ločimo spol in vsa tri števila; sklanja se 
kakor kazalni zaimek ta ta to:

Ednina Dvojina Množina

1. v es v se v sa v sa v si v si v sa v se

2. vsega, v seg a v se v seh vse h
3. v sem u, v sem u vsej v s i v sem a v sem
4. v sega, v es v se v so v sa v s i v se v s a v se

5. pri v sem v sej v s i v seh v seh
6. z v sem v so v sem a v semi
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Pomni. Polglasnik je samo v imenovalniku ednine ves, povsod 
drugod (vsega, vsemu itd.) je samoglasnik e.

Raba. — 1. a) Vsak  krom pir — ves krom pir — cel krom pir; 
vsaka  posoda — vsa posoda — cela posoda; vsak  hleb — ves hleb 
— cel hleb; vsak dan — ves dan — cel dan; vsaka vas — vsa vas — 
cela vas.

Vsak -a -o nam zaznamuje posamezno osebo, stvar, vrsto, snov 
ali njih  posamezni del; ves vsa vse zaznamuje celoten obseg snovi 
z vsemi deli kot enoto; cel -a -o pa nam  predstavlja stvar kot 
celoto, njeno neokrnjenost in polnost. P ri snoveh moremo veči
noma uporabljati le ves, npr.: vsa voda, vse železo, vsa moka, 
ves kruh, vse mleko, vsa ruda, vse zlato itd.; v drugih zvezah pa je 
misel na celoto tako poudarjena, da moremo uporabljati samo cel, 
npr.: celo število nasproti ulom ku ; prinesla je žgancev za celo 
skledo; saj vas je za cel razred; cel kup pisem je dobil za god. — 
Ker m eja med polnim obsegom delov in celoto ni ostro določena, 
zato se v mnogih prim erih rabita ves ali cel brez prave pomenske 
razlike, kakor pač kdo hoče bolj poudariti c e l o t o  stvari ali pa 
v s o t o  njenih delov, npr.: ves ali cel svet, ves ali cel čas, ves ali 
cel teden, ves ali cel razred, vsa ali cela vas, vse ali celo mesto, vsa 
ali cela dežela, vsa ali cela čreda; ves kup  je  po malem znosil proč, 
celega ni mogel.

Vsak se po pomenu omejuje samo na ednino in ohrani ta  pomen 
tudi v množinski obliki: pri vsakih  v ratih  je potrkal; vsake čevlje je 
pomeril; na vsake tri korake se je ustavil (trije koraki so tu  enota); 
od vsakih deset prodanih knjig (=  desetorice prodanih knjig) je 
dobil eno zastonj. — Nikalnica k vsak  je  noben, nobena -o; ustrezne 
pridevne nikalnice za ves nimamo, uporabljamo samostalni nič: nič 
krompirja, nič posode, nič kruha ; prej je bil še ves hleb, sedaj ga ni 
nič več. K adar hočem zanikati samo polnost obsega, ki jo izraža ves, 
in se ves lahko zamenja s cel, tedaj okrnjenost izražamo z nekaj. 
Nič se v takih zvezah ne sklanja, je  le prislov mere.

b) Imam robce, rute, sukno, platneno, volneno blago, vse. Vse 
se bo dobilo pri meni, do kra ja  vse: špecerijsko in kolonialno blago, 
barve in firnež, z eno besedo vse. — D rva je vozil, živino opravljal, 
njivo kopal, kosil, oral, vse je  delal.

Edninski zaimek v srednjem  spolu vse se rabi tudi s a m o 
s t a l n o  in povzema v celoto najrazličnejše stvari in dejanja. 
V tem  pomenu ima samo ednino. Nikalnica v tem pomenu je nič,
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ki se zmeraj uporablja samostalno; v taki uporabi je nič pravi za
imek in se navadno sklanja, npr,: Ne moke, ne kruha, ne krom pirja, 
ne mleka, ničesar nimam več pri roki.

c) Vse dni sem bil doma. Vsi razredi so na delu. Z vsemi štirimi 
se brani dela. Po vseh hribih gorijo kresovi. Mi smo štirje, vsi pa
stirji. Vseh pet se vas ne bojim. Vsi so prihajali.

V množini so oblike vsi vse vsa pravzaprav nedoločni pridevni 
števniki, ki povzemajo vse m išljene posamezne predm ete in dele 
enote. V množini torej opravlja oblika tisto nalogo, kakor jo opravlja 
edninska oblika pri snovnih imenih, k jer ne štejemo posameznih 
sestavnih delov: ves pesek, vsa pšenica, vse drevje. Dvojine zaimek 
v tem  pomenu nima, namesto te rabimo ob d obe, ki enako iz
črpno zajam e dvojice predmetov kakor vsi vse vsa množino pred
metov. Zato tudi pravimo: obadva, obedve kakor vsi tr ije, vse štiri, 
vseh pet itd., k jer oba in vsi povesta, da je število s tem izčrpano. 
Zato pa v množini vsi vse vsa ne morejo več imeti pri samostalnikih 
podobnega pomena kakor cel -a -o; ves hleb ne morem postaviti v 
množino vsi hlebi, ker pomeni to nekaj čisto drugega; v takem  pri
m eru navadno rabim o kar celi hlebi; vse dni sem bil doma pomeni 
nekaj drugega kakor cele dni sem bil doma; tam  je rečeno vse, da 
torej ni bilo presledkov, medtem ko drugi stavek presledke dopušča, 
trd i pa, da sem bil včasih doma cele dni. V s i  razredi so na delu ne 
pove, da so razredi tudi c e l i ,  marveč le, da so zastopani vsi raz
redi; c e l i  razredi so na delu pa nasprotno trdi, da so nekateri 
razredi kar celi, nič pa ne pravi, da bi bili tudi vsi razredi zastopani 
pri delu.

č) Bil je  ves trd  od mraza. Videl sem ga vsega s r e č n e g a .  
Vsemu  z a d o v o l j n e m u  nisem hotel greniti veselih ur. Otroka 
sta prijokala vsa p r e z e b l a .  Bili sta vsi z a r i p l i  v obraz. 
Okna so bila vsa r a z b i t a  (loči: Vsa okna so bila razbita!).

V teh prim erih zaimek v es vsa vse dopolnjuje pridevnik in  po
udarja popolnost pridevnikovega pomena in se ujema s pridevnikom 
v sklonu, spolu in številu. Nadomestili bi ga lahko tudi s prislovnimi 
izrazi čisto, docela, popolnoma ipd. V takih prim erih lahko rabimo 
ves tudi v dvojini, medtem ko ga le redko moremo rabiti v množini, 
ker je raba dvoumna.

2. Pojdi ven, nekdo  bi rad govoril s teboj, pa ga ne poznam. 
Nekaj mi m anjka, pa sam prav ne vem kaj. Neki m lad človek 
ti je  prinesel to pismo. To mi je nekdo  zaupal kot skrivnost. Nekaj 
sem zvedel, pa ti ne povem. Neki ljudje še zmeraj ne mirujejo.
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Tak vendar mi kdo povej, kako je s to stvarjo! Ali si zvedel 
k aj določnega? M arx in Engels nista napisala kake celotne sve
tovne zgodovine, marveč sta se omejila le na krajša razdobja v no
vejši evropski zgodovini.

Nekdo, nekaj, neki v gornjih stavkih pomenijo d o l o č e n o  
osebo ali stvar, ki pa je ne znam ali nočem imenovati. Kdo, kaj, 
kak  pa pomenijo katero koli, torej n e d o l o č e n o  osebo ali stvar. 
Zato je napačno, če v drugem prim eru postavljamo nekdo , nekaj 
ali neki, kakor se v takih  prim erih pogosto dogaja v površnem 
pisanju: Tak mi vendar nekdo povej . . . !  Ali si zvedel nekaj določ
nega? M arx in Engels nista napisala neke  celotne zgodovine. . .  
Po njej se pretaka življenje, ki nekaj velja (nam.: ki kaj velja). 
Nečesa takšnega ne zmore ves svet (nam.: kaj takega ali česa 
takega). Vprašati m orate nekoga (nam.: koga), ki je dalj časa tu.

Nekdo, nekaj, neki uporabljamo za določeno, kdo, kaj, kak  pa 
za nedoločeno, katero koli osebo ali stvar.

3. Prišle so vmes neke  zapreke. Nekateri ljudje vedno zabav
ljajo. To je  do neke m ere tudi zaslužil.

Po nemškem vplivu se v nekaterih zvezah pogosto sliši in 
piše pridevnik gotov -a -o namesto domačih nedoločnih zaimkov: 
. . .  gotove zapreke . . .  gotovi ljudje . . .  gotove mere ipd.

Namesto nedoločnih zaimkov ne smemo rabiti pridevnika gotov.

Pomni. Loči: nek i ljud je  od nekateri ljudje! N eki ljudje  so določeni, 
a jih ne maram imenovati; nekateri ljudje  pa poudarjajo le število, 
a  ne določnosti ljudi.

4. Nimam kaj v roke vzeti. Niti komisija ni mogla dognati kaj 
drugega. — Res ne vem, čemu bi se ubadala. Sam ne vem, pri 
čem  sem.

Oblike nedoločnega zaimka k aj se tako pogosto rabijo  v p ri
šlo vnem pomenu, da so nekatere postale že pravi prislovi: čemu 
kot nam erna vprašalnice pri čem  =  kje, kako; za k aj — za nič 
s ta  prislova za označevanje vrednosti. Tako je razumljivo, da je 
tudi v rodilniku oblika česa zelo redka in se kar skoraj redno 
sliši in piše kaj namesto česa.

Nedoločni zaimek k a j se v rodilniku pogosto ne sklanja.

Zaimki v stavku. — 1. On tebe s kamnom, ti njega s kruhom. 
To ni nič. P ri nas smo letos žalostni. Tvoja  modrost je od češenj 
do višenj. Vse, kar vidiš, je naše. Po njih  delih jih  sodite! Nebo mu  
prošnje te ne čuje.
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Samostalni zaimki služijo v stavku kot osebek, povedno do
ločilo, predmet, prilastek ali prislovno določilo; pridevni pa kot 
prilastki ali povedna določila.

2. Ali si videl naše? Nisem bil pri vaših. Tujega nočemo, svojega 
ne damo! Svoji k svojim! To ni res. Marsikateri se s tujim  jezikom 
pači, z domačim pa berači.

Pridevni zaimki se lahko rabijo  samostalniško in morejo torej 
biti isti stavčni členi kakor samostalni zaimki.

Števnik (numerale) 

Delitev

Kaj je. — 1. En krivični dinar deset pravičnih sne. Devet sršenov 
za eno kačo. Ustava SFRJ ima 259 (dvesto devetinpetdeset) členov. 
»Koliko?« je vprašal kupec. »Tri in pol,« je odvrnil oče. »Če dobite 
dva in pol, ste lahko zadovoljni,« je rekel kupec in šel. P red  tri
desetimi leti sem ti  zatajil nekaj mer.

2. Peti člen ustave se glasi: Glavno mesto SFRJ je Beograd. 
Prva  nisi, zadnja ne na sveti. Druga m ladinska proga je prvi korak 
v petletko.

3. Troje blago sem kupil: za perilo, obleko in suknjo. Ta hiša 
ima dvoje vrat, oboja so hrastova. Iz tega dejanja odseva četvera 
hudobija.

4. Letos je žito obrodilo deseter en sad, ponekod celo dvajse- 
ternega. Imam dvojna  vra ta  in dvojna  okna. Podplati mojih čevljev 
so dvojni (dvojnati).

Pregibne besede, ki zaznamujejo število, vrstni red, številčno 
ločevanje ali kolikernost stvari, imenujemo š t e v n i k e  (nume
rale). Po obliki in pomenu so števniki:

1. glavni: eden, pet, deset, sto, tisoč itd.
2. vrstilni: prvi, drugi, peti, deseti itd.
3. ločilni: dvoj, troj, peter, stoter itd.
4. množilni: enojen, dvojen, dvakraten, stoteren itd.

Pomni. Poznamo še druge števniške izraze, kakor: dvakra t, petič , 
desetikrat; dokaj, več, m anj, mnogo , sila itd., ki pa so nepregibni in 
torej sodijo med prislove.
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Glavni števnik

Kaj je. — Vrane družijo se rade, pet na smreki jih čepi; puška 
poči, ena pade, koliko jih  še sedi? Dva psa na kost eno, koljeta se 
med sebo. — Čez 15 (petnajst) m inut je nam eril 38° (osemintrideset 
stopinj) vročine. Prej so ozdraveli 3 (trije) od 9 (devetih), sedaj pa 
83 %  (triinosemdeset od sto — odstotkov).

Ležeče tiskane besede nam štejejo osebe ali stvari in nam na 
vprašanje koliko? povedo njih število. Zato jih  imenujemo glavne 
števnike. Pišemo jih  s črkami po izvogovoru ali s številkami; 
s črkami pišemo nižja in  enostavna števila zlasti v leposlovju, se
stavljena števila pa navadno pišemo s številkami; vsa števila pišemo 
s številkami v računstvu, tehniki, znanostih, preglednicah in da
tumih. Glavne števnike pišemo zmeraj b r e z  pike.

Oblike. — Glavni števniki so:
1. eden (en) ena -o, dva dve, trije tri, štirje štiri; pet, šest, sedem, 

osem, devet, deset;
sto, dvesto, petsto; tisoč, tri tisoč; milijon, dva milijona; m ili

jarda, štiri milijarde;
2. enajst, dvanajst, tr in a js t . . .  devetnajst;
enaindvajset, triinpetdeset, štiriinšestdeset. . .  devetindevetdeset.
Števniki od ene do štiri ločijo oblike po spolu. Enojno ne

sestavljeno obliko imajo števniki od ena do deset, sto, tisoč, m ilijon  
in milijarda. Števniki pod 2. so sestavljeni; enajst <  ena +  na +  
deset, dvanajst < dva +  na +  deset itd; dvajset <  dva-deset itd.

Skupaj pišemo števnike od 11—99, narazen sto, tisoč, milijon, 
milijarda.

Pomni. Iz tehničnih razlogov včasih (pri narekovanju v stroj, napo
vedovanju po radiu ali pri telefoniranju ipd.) postavljamo desetice pred 
enice (dvajset ena, trideset dve, sedem deset sedem  itd.), kakor jih pi
šemo; včasih pa sploh narekujemo le številke, npr. Kliči 1459 (ena štiri 
pet devet)! To so tehnične olajšave, ki pa ne segajo v redno rabo jezika.

Sklanjatev. — 1. Kdor molči, desetim  odgovori. Z eno lepo 
besedo včasih več dosežeš ko z desetimi govori. Zakaj mora Janez 
um reti z 58 (oseminpetdesetimi) leti, medtem ko doživi njegov 
prijatelj častitljivo starost 85 (petinosemdesetih) let? P ri 75 (pet
insedemdesetih) letih je bil še pravi korenjak. S 125 (sto petin
dvajsetimi) možmi.
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Glavni števniki se sklanjajo. Če jih pišemo s številkami, jih 
pišemo brez pike, čeprav so enaki vrstilnim  števnikom v množini. 
Sklanja se zmeraj samo zadnji števnik v sestavi.

1. eden en eno ena dva dve trije  tri štirje  štiri pet
2. enega ene dveh treh štirih petih
3. enemu eni dvema trem štirim petim
4. enega en eno eno dva dve tri štiri pet
5. pri enem eni dveh treh štirih petih
6. z enim eno dvema trem i štirimi petimi

Po zgledu pet sklanjamo števnike od 5—99 in vsa sestavljena 
števila. — Pet ima orodnik tud i s petemi.

Pom ni. Eden — en ena -o ima po pomenu sicer samo ednino, a se 
oblikovno rabi tudi v množini, npr. pri množinskih samostalnikih: Imel 
je troje čevlje, eni so bili še čisto novi. Ena vrata so držala na hodnik, 
ena na stopnice, ena pa na verando. Preštel sem vilice in opazil, da 
ene manjkajo.

2. Svojo najdbo je preskusil v sto (tisoč) prim erih. Napadali so 
s petsto bombniki in s tisoč lovci. Od tri tisoč (devetsto) mož mi 
jih je ostalo tiste dni komaj nekaj desetin. Skrivnost je zaupal 
sto (tisoč) preskušenim ljudem.

Števnika sto in  tisoč se navadno ne sklanjata.

Pom ni. Včasih pa nam rabita sto in tisoč kot prava samostalnika: 
Stalo je je lepe tisoče. Precej tisočev bi dal, da bi to dočakal. Pri vseh 
tisočih  je skopuh stradal. Na tisoče ljudi je bilo nesrečnih tisto noč. 
Naj se baha s tistim i tisoči! — Od sedmih tisočev mi je ostal ta drobiž. 
Okoli dveh sto bo tehtal. Obupal sem nad svojimi devetim i tisoči. Na
mesto sto, ki se je včasih tudi sklanjal, se danes večkrat sliši samostalnik 
stotina: na stotine ljudi je prišlo.

3. V jeziku se čuti močno nagnjenje k temu, da dobe števniki 
v govoru t ako nepregibno stalno obliko, kakor jo imajo v številkah: 
to nagnjenje pospešuje zlasti strokovno m atem atično izražanje, 
tehnično urejanje življenja pa tudi visoka števila, kakršnih ljudje 
nekdaj niso poznali in jih  sedaj sprejem ajo kot tuje značke. Medtem 
ko se pri nižjih števnikih, zlasti enicah in nesestavljenih deseticah, 
sklanjatev še dosti redno uporablja, se skoraj enako redno opušča 
pri visokih sestavljenih številih. Včasih pa kar redno opuščamo 
sklanjatev:
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a) V nekaterih m a t e m a t i č n i h  i z r a z i h :  množeno, de
ljeno, ulomljeno z dve, tri, štiri, pet itd., ker čutimo v tem okrajšano 
izražanje: množeno s (številom) dve, tri itd. — 11 : 22 =  44 : 88 be
remo v matem atiki: enajst proti dvaindvajset je kakor štiriinštiri- 
deset proti oseminosemdeset. Koren iz 25 (petindvajset), 81 (ena
inosemdeset). V navadnem  govoru še pravimo: kaj bosta dva proti 
desetim; v športnem življenju pa je v navadi: Zmagal je  Partizan 
s 5 :2  (pet proti dve).

b) Števnikov ne sklanjamo tedaj, kadar imajo vlogo i m e n a  
ali z n a č k e :  Odpeljal se je z avtomobilom 3678 (tri tisoč šeststo 
oseminsedemdeset). Strm oglavil je z letalom B 546 (pesto šestin
štirideset). Izumitelj je  upal, da je s svojim 606 (šeststo šest) našel 
zdravilo za vse. P ri številki 115 (sto petnajst) se je obrnil na levo. 
Knjiga je bila odobrena z odlokom 5609 (pet tisoč šeststo devet). Med 
30 in 40 (trideset in štirideset) nekje je napaka. Ali znaš do pet 
šteti? Štej do deset! (Ko bi ukazal: Štej do desetih!, bi bila naloga 
lahko zelo huda.)

c) Za nekaterim i p r e d l o g i :  Nabralo se je do (=  nekako) 
15 (petnajst) ljudi. Oskrba je od 350 (tristo petdeset) din naprej. 
Zasluži od 60 do 80 (šestdeset do osemdeset) din na uro. Nekaj 
nad (20), (pod 30) din na uro. Plačal boš okoli (=  približno, nekako) 
40 din na mesec. V vseh teh zvezah so predlogi dobili nekak p ri
slovni pomen. K adar jih  uporabljamo kot prave predloge pred 
nizkimi števili, se števniki še zmeraj sklanjajo: Od 30 (tridesetih) 
sošolcev nas je še 12 živih. Nad tistim i 10 (desetimi) škodljivci se 
je razjezil. P repir se suče okoli desetih metrov  sveta.

Raba. — 1. En krivični vinar deset pravičnih sne. En cvet ne 
naredi pomladi. Ena se tebi je želja spolnila. Grob se za grobom 
vrsti, eden med njim i še ni bilke zelene rodil. Eden ni nobeden. 
Noben ud ni premajhen, nobeden  prevelik. — K repka prim era — 
dala bi zanjo cekin. Dal mu je dinar. Za tisočak se že nekaj dobi. 
Recimo kako pametno! Vsaka pesem je le nekaj časa lepa. Včeraj 
je bila pri nas neka ženska. Naj le še kdo kaj reče. — Napačno je: 
Dal mu je en dinar. Za en tisočak. . .  Recimo eno pametno! Naj le 
še eden kaj reče . . .  ena ženska, . . .  en čas.

Števnik eden in nikalno obliko nobeden rabim o samo samo
stalno za moški spol ednine; en ena -o rabimo pridevno, a zmeraj 
samo k o t  p r a v i  š t e v n i k ,  č e  j e  p o u d a r j e n ;  če ni 
poudarjen, rabim o nam esto njega nedoločne zaimke ali pa ga popol
noma opustimo, ker že ednina pove število.
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Pomili 1. Oba sta kriva: eden, ker je dražil, drugi, ker je udaril. 
Eni so dejali, da je siromak, drugi, da je skopuh. Ves dan je bilo živo, 
eni so šele prihajali, drugi že odhajali. Eni so pobegnili v gozd, eni so bili 
tako nespametni, da so se zaprli v  cerkev, eni so z drogom merili Turkom 
črepine, cni so z desko suvali sovražnika raz zid.

Tu eden in eni nimata neposredno števniškega pomena, marveč 
zaznamujeta bolj različne skupine; upravičen je tak pomen pravzaprav 
le tam, kjer imamo dve skupini: eden — drugi, eni ene — drugi -e; 
namesto eden , eni ene bi tu lahko uporabljati tudi prv i prve  — drugi -e; 
lahko bi postavili tudi kazalni zaimek ta — oni. V zadnjem primeru pa 
bi rajši uporabljali nekateri.

2. Varovati se moramo tudi nasprotne napake, da ne rabimo 
nedoločnega zaimka namesto števnika, npr.: Napletel je zvezo z nekim  
izmed njih. Živel je sam v neki gosposkih hiš. Prav: z enim izm ed njih  
(ali pa vsaj z nekom) in v eni gosposkih hiš (ali v neki gosposki hiši), 
ker je števnik eden  poudarjen, kakor hitro je postavljen v nasprotje 
z množino drugih predmetov ali oseb.

2. Povila mu je šopek iz dveh  listov roženkravta, treh  vršičkov 
rožmarina in štirih  rdečih nageljnov. Na jasi je  bil pastirček 
z dvema  psičkoma, s tremi kozami in štirim i ovcami. — Včeraj je 
š e l  skozi vas sto en vo z .  Od 1301 (tisoč tristo enega) m o ž a  s t a  
o s t a l a  živa le 502 (petsto dva). V tisoč eni n o č i  si je Šeherezada 
rešila življenje. Mi smo štirje, vsi pastirji.

števnik i 1 do 4 se ujemajo z ustreznim i samostalniki v spolu, 
sklonu in številu kakor pridevniki. V zvezah s sto in tisoč se pri 
števnikih 1 do 4 ravnata samostalnik in povedek po enicah; ker 
se nam  včasih to smiselno upira, si pomagamo z opisi: Včeraj je 
š l o  skozi vas eden več ko sto v o z .  Od enega več ko 1300 m o ž  
s t a  o s t a l a  le dva čez 500.

3. Prišlo je pet (šest, deset, petintrideset, šestdeset, sto, tisoč, 
pet tisoč) ljudi. Vseh starosti so v družini: ded ima 82 (dvainosem
deset), babica 78 (oseminsedemdeset), oče 55 (petinpetdeset), m ati 
49 (devetinštirideset), a otroci od 20 do 30 (dvajset do trideset) let. 
— S 7 (sedmimi) leti je začel hoditi v šolo, pri 20 (dvajsetih) letih 
je moral k vojakom in se je šele s 30 (tridesetimi) leti vrnil iz vojske; 
potem se je km alu poročil, a je že po 10 (desetih) letih umrl. — 
V zadnjih 100 (sto) letih se je življenje bolj spremenilo kakor prej 
v 1000 (tisoč) letih. Govoril sem vsaj s sto (tisoč) ljudm i o tem, pa 
nisem zvedel prav nič določnega.

Števniki od 5 naprej so v imenovalniku in tožilniku edninski 
samostalniki sr. sp. in se vežejo s prilastkom  v rodilniku.

V odvisnih sklonih so glavni števniki po obliki enaki vrstilnim  
števnikom v množini in se vežejo z odnosnim samostalnikom kot
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pridevniki. K ljub tej oblikovni enakosti z vrstilnim i števniki jih 
pišemo brez pike pri številkah. Včasih bi bila mogoča tudi dvoumja 
zaradi te oblikovne enakosti. Tudi to  je eden vzrokov, zakaj se 
zmeraj bolj uveljavlja nepregibnost glavnih števnikov, ki postajajo 
bolj in  bolj prislovni izrazi količine, kakor sta že sto in tisoč.

Sto  in tisoč ostaneta v odvisnih sklonih navadno nesprem e
njena, a samostalnik za njim a stoji v sklonu, kakor da sta tisoč 
in sto pridevnika.

4. Do mesta je še dobro uro. Na v rtu  je  štiri metre drv. Samo 
kratko urico sem zadremal. Vsako uro se spominjam tvoje nesreče.
— Saj n e  m eri tri metre, ampak tri sežnje. Dokler je živel, se n i  
govorilo polovico toliko o njem. Niti dva dni n i  zdržal. Niti m i
nuto  n i s e m  zamudil.

Na vprašanje k o l i k o ?  k a k o  d o l g o ?  so glavni števniki 
prislovna določila mere in stoje v tožilniku; v tožilniku ostanejo 
tudi pri zanikanem povedku.

Vrstilni števnik

Kaj je. — Prvi maj je praznik delovnega ljudstva vsega sveta. 
Tretji mesec v letu je  m arec ali sušeč. Ti tam  šesti v drugi klopi, 
koliko je petkrat šest? Josip S trita r se je rodil 6. III. 1836. (šestega
— namreč dne — tretjega  — nam reč meseca — tisočosemstošest- 
intridesetega) leta v Podsmreki pri Velikih Laščah.

V rstiln i števn ik i nam  zaznam ujejo vrstn i red stvari.
Vrstilni števniki so:
a) p rvi -a -o, drugi -a -o, tre tji -a -e, četrti -a -o;
b) peti -a -o, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, s toti, tisoči;
c) enajsti, devetnajsti, dvajseti, devetdeseti;
č) enaindvajseti, dvaindvajseti, devetindevetdeseti;
d) stoprvi, dvestodrugi, tisočtretji, devettisočstoti, tritisoči.
Števniki 1 do 4 im ajo vrstilne oblike (a) od drugih osnov kakor

ustrezni glavni števniki. — Vsi drugi števniki delajo vrstilno obliko 
z obrazili -i -a -o (-e) za različne spole, le sto ima obrazilo -ti -ta -to; 
m ilijonski -a -o je pravi pridevnik iz milijon. Po obliki so vrstilni 
števniki določni pridevniki brez nedoločne oblike. Zato tudi ločimo 
danes vrstilni števnik drugi od nedoločnega zaimka drug (kdo drug , 
nihče drug, ves drug = drugačen itd.). P ri njih  ločimo sklon, spol 
in število. V sestavljenih števnikih prevzema vrstilno obliko samo 
zadnji; pišemo jih  skupaj razen sto(ti) in tisoč(i). K adar jih  pišemo 
s številko (in to  je zmeraj, kadar imamo sestavljene števnike), 
stavimo vedno piko za njimi.
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Raba. — 1. Dne 29. (devetindvajsetega) novem bra 1945. (tisoč 
devestopetinštiridesetega) leta je bila razglašena Jugoslavija za 
federativno ljudsko republiko. Ivan Cankar se je rodil 10. V. 1876. 
(desetega petega tisoč osemstošestinsedemdesetega) leta. Umrl je 
v 43. (triinštiridesetem) letu starosti. Izšla je 12. (dvanajsta) šte
vilka Novega sveta. Za 100. (stoto) obletnico Prešernove sm rti so 
se pripravljale velike slovesnosti. Pesmi za posebne prilike dobiš 
v III. (tretjem) zvezku Štrekljeve zbirke Slovenske narodne pesmi. 
Bela krizantem a je v XVI. (šestnajstem) zvezku Cankarjevih Zbra
nih spisov. Glagol se začenja s 140. (stoštiridesetim) paragrafom. 
V VIII.  (osmem) poglavju govori naša ustava o zveznih organih 
državne uprave. Z 32. (dvaintridesetim) členom določa ustava: Vsak 
državljan je dolžan delati po svojih sposobnostih. Na 52. (dvain
petdeseti) strani spodaj im ate opombo. Jaz imam 12. (dvanajsti) 
sedež v XVII. (sedemnajsti) vrsti.

K adar hočemo s števnikom p r e d  samostalnikom določiti kaki 
stvari vrstni red, uporabljamo vrstilni števnik. Če pišemo števnik 
s številko, postavljamo piko za njo.

2. Pripeljal se je z avtomobilom 2411 (dva tisoč štiristo enajst). 
To se je zgodilo na tram vaju 23 (triindvajset) v nedeljo popoldne. 
Umrl je kot jetnik 135974 (sto petintrideset tisoč devetsto štiri- 
insedemdeset) v Dachauu. Prošnja je bila odklonjena z odlokom 345 
(tristo petinštirideset). Počasi je šel od v ra t do vrat, pred sobo 89 
(devetinosemdeset) se je ustavil. Knjigo lahko dobiš v knjižnici pod 
številko 379 (tristo devetinsedemdeset).

V teh prim erih nam  števniki ne povedo, ne k o l i k o  je kake 
stvari ne k a t e r o  mesto v vrstnem  redu jim  gre, marveč so samo 
številčno ime ali značka stvari.

K adar je števnik le z n a č k a  kake stvari, uporabljamo glavni 
števnik v imenovalniku.

3. Pod številko 19 (devetnajst) ali 19. (devetnajsto) ima Štrekelj 
pesem Ravbar, pesem o Pegam u in Lam bergarju ima pod števil
kami 13—18 (trinajst do osemnajst). Odprite stran 123 (sto triin
dvajset) ali 123. (stotriindvajseto). Šolsko leto 1946-47 (tisoč devetsto  
šestinštirideset, sedeminštirideset). Poglej § 29 (paragraf devetin
dvajset) ali § 29. (devetindvajseti) v slovnici! Ko se je pisalo 1551 
(tisoč petsto enainpetdeset), T rubar najbrž ni slutil, kakšno dejanje 
pomeni prva tiskana slovenska knjiga. Leto 1848 (tisoč osemsto 
oseminštirideset) ali 1848. (tisočosemstooseminštirideseto) im enu
jejo včasih pomlad narodov. Druga svetovna vojna je tra ja la

196



1939—1945 (od tisoč devetsto devetintrideset do tisoč devetsto pet
inštirideset).

V teh prim erih stoji števnik za samostalnikom ali pa sam zase. 
V nekaterih  je zelo očitno, da je mnogo bolj značka kakor pa izraz 
vrstnega reda. Z oznako šolsko leto 1946-47 prav gotovo ne zazna
mujemo vrstnega reda šolskih let, marveč samo tisto šolsko leto, 
ki sega nekaj v sončno leto 1946, nekaj 1947; zato bi bilo nesmi
selno tu  uporabljati vrstilni števnik in postavljati piko za obema 
letnicama, kakor da je to tisoč devetsto šestinštirideseto-sedem- 
inštirideseto šolsko leto. V drugih prim erih je doslej veljalo, da 
rabimo samo vrstilne števnike in torej stavimo piko poleg števnika. 
Vendar se je danes raba števnikov tudi v teh prim erih močno 
nagnila na stran značk. Leto 1848 pomeni v okrajšani obliki: leto 
(ko se je pisalo) tisoč osemsto oseminštirideset; seveda je  mogoča 
tudi uporaba leto 1848. (tisoč osemsto oseminštirideseto), k jer stoji 
določilni pridevnik za samostalnikom, a to danes ni več v navadi. 
Isto velja za vse druge prim ere: stran (s številko) 123 (sto triin
dvajset), § 29 =  paragraf, zaznamovan (s številko) devetindvajset 
itd. Tehnična organizacija življenja zahteva zmeraj več značk, zato 
mehanično pojmovanje številk izpodriva staro vrednost števnikov. 
Praktična stran značk je važna pri krajšavah, da se ne kopičijo 
ločila (npr. pika, vejica, oklepaj): SNP II, 1099 ali Iv. Cankar, Zbr. 
sp. X V I, 115— 163.

K adar torej stoji števnik za samostalnikom ali sam zase, lahko 
pomeni z n a č k o  ali v r s t n i  r e d ;  kakor torej števnik razu
memo, tako uporabljamo glavni ali vrstilni števnik, s piko ali 
brez nje.

4. a) Koliko je ura? Ura je ena (dve, t r i ...) ,  dvanajst (= poldne) 
. . .  štiriindvajset = polnoči.

b) Kdaj . . . ? Pridem  ob eni (dveh, treh . . .  dvanajstih =  opol
dne . . .  štiriindvajsetih = opolnoči). Od štirih  do ene so zarje ru 
mene, do osmih od treh  žareči žeblji v očeh. Pred eno (dvema, 
t r e m i. . .  dvanajstim i = pred poldnem . . .  štiriindvajsetim i = pred 
polnočjo). P redavanje se začne natančno ob 8h (osmih), ob 20h 
(dvajsetih).

c) Ura že enajsta bije, ta dan že daleč ni. Kaj kaže ura? Osma 
je odbila. Prišel bom ju tri deveto  uro enkrat. P red  šesto me gotovo 
ne bo. Enajsta u ra ne mini, že hčerka m rtva tam  leži. Dvanajsta 
u ra  ne mini, s plamenom hiša vsa gori. Takole med šesto in sedmo 
uro me gotovo dobiš doma. Okrog devete bo.
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Za napovedovanje ure uporabljam o na vprašanje koliko? glavne 
števnike v tožilniku m ere (pod a). Na vprašanje kdaj? odogvarjamo 
z različnimi predlogi in uporabljam o glavne števnike v odnosnem 
sklonu, kadar imamo v mislih natančno določeno uro; kadar pa 
imamo v mislih celo razdobje ure, tedaj uporabljamo vrstilne 
števnike. Tako nam  pomeni enajsta ura ne m ini uro od desetih 
do enajstih, ob enajstih  enajsta u ra  odbije; pridem  šesto uro enkrat 
pomeni od petih do šestih itd. Vendar se danes oba pomena pogosto 
že zam enjujeta in napovedujemo tudi natančno uro z vrstilnim i 
števniki.

Pom ni. Po vplivu drugih pa pravimo tudi ob enih  nam. ob eni.

Ločilni števnik

Kaj je. — Ta teden imamo troje delavce: kosce, žanjice in zi
darje. Postregel nam  je  z dvojim  mesom in četverim  vinom. Prišlo 
je troje ljudi, eden različnejši od drugega.

Ležeče tiskani števniki nam  ne povedo samo števila oseb ali 
predmetov, marveč poudarjajo tudi različnost med skupinami ali 
posameznimi osebami ali predmeti. Ker torej bolj ločijo kakor 
štejejo, jih  imenujemo ločilne števnike.

Ločilni števniki so:
a) enoj -a -e, dvoj -a -e, oboj -a -e, t r oj -a -e, četver -a -o;
b) peter  -a -o, šester  -a -o, dvajseter, stoter, tisočer  itd.
Za ločilni števnik imajo posebne oblike števniki 1—4; od 5 

naprej so narejeni z obrazilom -er -era -ero tako, da ga dodajamo 
glavnim števnikom, le pri sto ga dodajamo osnovi vrstilnega štev- 
nika. Po obliki so ti števniki pridevniki in ločimo pri njih spol, 
sklon in število. Ločilnih števnikov navadno ne rabimo p ri visokih 
sestavljenih številih.

Raba. — 1. Na dvorišču so troji otroci: naši in oboji sosedovi; 
saj jih je  za celo šolo! S tarim  Slovenom je rabilo spočetka dvoje 
pismo, glagolsko in cirilsko. Petera vozila so bila na delu, od samo
kolnice do avtomobila, pa še niso zmogla.

V teh prim erih so ločilni števniki pridevniki in so v stavkih 
priredni prilastki. Lahko sicer povedo tudi natančno število (dvoje 
pismo!), vendar je poudarek na številu skupin ali vrst, ne da bi 
natančneje določali število oseb ali predmetov v posameznih sku
pinah. Ločilne števnike torej uporabljamo pridevno, kadar hočemo
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poudariti različnost vrst ali skupin ne glede na število posameznih 
oseb ali predmetov.

2. Razen gospodarja je bilo na Polesku še troje glav prebi
valstva. Dokaj jo  baronov snubi, troje iz dežele laške, troje iz 
dežele nemške, troje iz Š tajerske in Kranjske. Na dvorišču se igra 
petero otrok. Za mizo je sedelo desetero ljudi, vsak je bil svet zase.

V teh prim erih je ločilni števnik rabljen kot samostalnik s p ri
lastkom v rodilniku (kakor števniki od 5 dalje). Napoveduje nam 
povsod število posameznih oseb ali predmetov, a s svojo obliko 
obenem opozarja na različnost teh  posameznikov. Po obliki so 
samostalniki srednjega spola, a se ne sklanjajo, tako da so postali 
že pravi prislovni izrazi količine.

3. Človek ima dvoje ušes in dvoje oči, pa en jezik, da veliko 
posluša in  gleda, pa malo govori. Ukradeni so bili četveri čevlji 
(ali: četvero čevljev). Letos sem raztrgal kar troje hlač. Petero 
klešč je imel zmeraj pri roki. Vzemi oboje grablje! Od dvanajsterih  
vilic se jih  je že pol pogubilo.

Ločilne števnike rabim o za glavne števnike, kadar štejemo 
množinske sam ostalnike ali dvojice predmetov.

4. Peteri čuti nam rabijo za doznavanje čutnega sveta. Osvo
bodilna zvezda ima petero krakov. Človek ima dvoje nog in dvoje 
rok, drugi sesalci pa imajo četvero nog, zato jim  pravim o četvero- 
nozci. V športu poznamo posebno skupino deseterih panog, ki ji 
pravim o deseteroboj.

Ločilne števnike rabimo tudi za označevanje števila v stalne 
skupine povezanih oseb ali reči.

5. Z grenkostjo me je navdajala ta dvoja krivica. Dvoja žalost 
mu je napolnila srce, a troje veselje se je  rodilo iz nje. Vso hudobijo 
časov more prem agati samo stotera ljubezen m ater. Mnogi, ki se 
smeje, nosi v srcu pogubo tisočero.

Naprodaj imam peter les: smrekov, hrastov, orehov, lipov in 
javorov. Imam: dvoje mleko, kislo in sladko, dvoje meso, suho in 
presno, dvoje zelje, kislo in sladko, trojo solato, zelnato, endivijo 
in radič.

V zgornjih prim erih nahajam o ločilne števnike v zvezi s poj
movnimi ali pa snovnimi samostalniki, kakršni navadno nimajo 
množine. K adar hočemo kljub tem u izraziti njih  kolikerost in raz
ličnost, uporabljamo ločilni števnik v ednini in pridevni obliki. 
Tako je ohranjena oblikovna ednina, a izražena smiselna množina, 
ki bi z njo radi pokazali na različne vrste in mnogoterost v enoj- 
nosti.
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6. K lada ne pojde rada na dvoje . Vse je šlo na dvoje . Pred 
menoj je raztrgal prošnjo na dvoje. Troje je gnal na semenj, a le 
dvoje prodal. Pisatelj je  ostal zvest naravi, lovcem in živalim; to 
troje m u nudi osnovo. — Poglej no tole troje, kakšno je!

V teh prim erih predmeti sploh niso imenovani, ker niso važni, 
poudarek je samo na številu ločevanja; včasih je taka raba lahko 
tudi izraz prezira; včasih pa se nanaša na različne stvari, povzete 
s kazalnim zaimkom srednjega spola. V takih prim erih je ločilni 
števnik izraz količine, ki se veže s povedkom kot samostalnik 
srednjega spola.

Pom ni. Čut za pravilno rabo teh števnikov se izgublja, zato se 
pogosto zamenjujejo med seboj, z glavnimi in drugimi števniki.

Množilni števnik

1. Ali želite enojne ali dvojne podplate? Kaj bi ne živel, saj 
je imel trojno plačo. Zrno je obrodilo stoteren sad. Taka hudobija 
zasluži dvojno kazen. V klasičnih dram ah je izpeljana trojna 
enotnost.

Štem piharju je bila dana desetkratna  moč. Tisočkratna hvala 
za vse. Petkratna  premoč nasprotnikov je planila po nas.

Števniki v gornjih oblikah izražajo, da je stvar tolikokrat po
množena, kakor kaže število. Take števnike imenujemo množilne.

2. Množilni števniki so:
a) enojen, dvojen, t r ojen, četveren, peter e n . . .  stoteren;
b) enkraten, dvakraten, trikraten , štirikraten, petkraten.
Množilne števnike delamo iz ločilnih z obrazili -en -na -no ali

pa iz glavnih števnikov z obrazilom -kraten. Po obliki so pridevniki.

Pom ni. Množilni števniki na -kra ten  so pridevniki, narejeni iz štev- 
niških prislovov na -krat.

Izpeljava iz števnikov

Od različnih vrst števnikov so izvedeni števniški samostalniki, 
pridevniki, glagoli in prislovi.

1. Iz vrstilnih števnikov so zlasti vseh vrst izrazi za ulomke in 
decimalne enote:

-na: tretjina, četrtina, petina, dvajsetina, enaindvajsetina, sto
tina, tisočina, desettisočina, milijonina;
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-ca: desetica, stotica, tisočica, desettisočica; pač pa enica iz 
glavnega števnika, ne iz vrstilnega;

-nka: tretjinka, četrtinka, osminka, šestnajstinka  kot oblika pa
p irja ali kot votla m era ali različna dolžinska vrednost not v glasbi;

-nski: četrtinski, osminski, šestinski itd., zlasti v glasbi pri 
taktu, pa tudi drugod.

Vse te in take izvedenke pa delamo le od nižjih števil in od 
višjih nesestavljenih, ker so dolge besede težko uporabljive. Zato 
si tudi pomagajo stroke, ki imajo opraviti s števili, z značkami. 
Včasih nam je kar nemogoče najti pameten domač izraz za take 
primere: 1/1001, 1/102; tu  ne moremo reči ena tisočprvina, ena stodru-
gina, pa tudi ne tisočednina, stodvojina. Zato si pomagamo- z opisom: 
ulom ljeno s tisoč ena, s sto dve . Prvina je popoln samostalnik, k jer 
komaj še čutimo zvezo s števnikom. Četrtek in petek  nosita ime po 
četrtem  in petem dnevu v tednu, števnik vtori, to je drugi (od tod 
torek), se je izgubil v današnji slovenščini.

2. Iz ločilnih števnikov imamo več vrst izvedenk:
a) sestave s samostalniki in pridevniki: četverokotnik, petero

krak, šesterokoten, obojestranski, četveronožec, osmerostop, dese
teroboj itd. — Pravim o sicer trikotnik, tudi štirikotnik  — a na
tančno vzeto je to le kvadrat, ker ima vse kote enake, četverokotnik  
je pa vsak lik s štirim i različnimi koti.

b) -ica: dvojica, trojica, četverica, peterica ali petorica itd. za 
skupinska imena;

c) -ka: enojka, dvojka, trojka  (za številke in skupine), četverka, 
peterka, osmerka  itd.;

č) glagoli: podvojiti, potrojiti, početveriti, podeseteriti, posto
teriti, potisočeriti.

3. Iz množilnih števnikov imamo izvedene predvsem samostal
nike na -ost: enojnost, dvojnost, trojnost, stoternost; enkratnost, 
desetkratnost itd., ki zaznamujejo lastnost kake stvari.

Večino tak ih  tvorb poznajo tudi prislovni izrazi količine.
4. Izvedenke iz glavnih in vrstilnih števnikov se v obliki veči

noma strinjajo: enica ali enka, štirica ali štirka, petica ali petka, 
sedmica ali sedma, osmica ali osma, desetica ali desetka  (tudi sku
pina po deset).

Od osnove eden je  tudi edin -a -o, ki poleg števila izraža tudi 
osamelost (od tod pomen: beden, siromašen; edinščina pomeni bedo, 
siromaštvo); edini sin, edina to lažba . . .  pomeni: eden in sam sin .
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Od tod omejevalni prislov edino =  samo, le in po 1. 1848 tudi pomen 
enotnosti: v tem  smo vsi edini, narodna edinost itd.

Dva im a v sestavi navadno dvo-: dvodelen , dvodneven, dvo
cevka, a dveleten. P ri tri im ajo starejše sestave tri-, m lajše pa tro-: 
trikot, trioglat, tridneven, tridelen  poleg trodelen, tromesečje, tro- 
mostov je, ipd. Podobno je med štiri in četvero: štirikoten, štiriglasno 
poleg četverokoten, četveroglasno.

Glagol (verbum)

K rpan vzame kij in mesarico, zasede kobilico pa jezdi iz mesta 
na travnik. Bil je  silen človek. — M arijan je  zgodaj vstal, poklical 
psa s seboj in šel čez travnik  — Pšenica zori. Seno se suši. Cesta 
se praši. — Narod, ki se bojuje za pravično stvar, je zmeraj ne
premagljiv.

Glagol je v pomenskem in oblikovnem pogledu zelo razvit in 
občutljiv; zato je  treba dobro poznati ustroj glagola, če hočeš 
govoriti in pisati lep jezik.

Glagoli so besede, ki povedo, kaj kdo dela ali kaj z njim  je.

Glagolski vid

Kaj je. — V Notranjem  stoji vas, Vrh po imenu. V tej vasi je  
živel v starih  časih Krpan. Nosil je  od m orja na svoji kobilici 
angleško sol; to je bilo pa že tak ra t ostro prepovedano. Pazili so 
ga mejači, da bi ga kje zalezli; poštenega boja z njim  so se bali. 
K rpan se je  pa vedno um ikal in gledal, da mu niso mogli do živega. 
Bilo je  pozimi in sneg je ležal krog in krog. Nesel je K rpan po 
ozki gazi na svoji kobilici nekaj stotov soli, kar mu prižvenketa  
nasproti lep voz; na vozu pa je sedel cesar Janez, ki se je peljal 
v Trst. K rpan prime brž kobilico, pa jo prenese stran. — Svobodni 
narodi upajo, da zasije žarek svobode tudi tistim, ki še ječe 
v sužnosti.

Vas Vrh stoji že dolgo, tud i K rpan je živel dlje časa. Ni samo 
enkrat nesel soli, am pak jo je pogosto nosil in prenašal. Tudi 
mejači niso samo enkrat popazili nanj, ampak so zmeraj pazili. 
K rpan se jim  je  um ikal in skoraj vsakokrat tudi umaknil. Voz je 
žvenketal po cesti, da je prižvenketal do Krpana. Na vozu je sedel 
cesar Janez, ki se je bil že na Dunaju nanj usedel. K rpan ne utegne
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premišljevati, kako bi prijem al in prenašal kobilico, mudi se mu, 
zato jo v trenu tku  prim e in prenese.

Slovenski glagol nam že sam po svoji podobi pove, kako dejanje 
v času poteka, ali tra ja  dlje časa, ali se ponavlja, ali je samo tre 
nutno. To glagolsko oblikovno posebnost imenujemo z drugimi 
slovanskimi jeziki vred g l a g o l s k i  v i d .

Glagolski vid je  celotna podoba glagola, ki izraža, kako dejanje 
v času poteka.

Glagolski vid nam  torej napoveduje:
1. trenutno dejanje: prijeti, počiti, vzdigniti, sesti, leči, mahniti, 

skočiti, zagledati, načeti, zboleti, opaziti, vziti, končati, nehati, 
umreti, prenesti, napisati, dočakati itd.;

2. trajajoče ali ponavljajoče se dejanje: sedeti, gledati, ležati, 
leteti, nositi, skakati, streljati, pogledovati, posedati, prenašati, va
rovati, zevati itd.

Glagoli, ki izražajo trenutno (enkratno) dejanje, njega začetek 
ali konec, so d o v r š n i  (perfektivni); glagoli, ki izražajo tra jan je  
al; ponavljanje, so n e d o v r š n i  (imperfektivni).

Kako določujemo vid. — Včasih nam ni na prvi mah jasno, 
kam bi glagol po tra jan ju  uvrstili. Pomagamo si na več načinov:

1. a) Kaj d e l a š ?  — Celino orjem. Očetu pišem. V urad se 
odpravljam. S tare račune pregledujem.

b) Kaj s t o r i š ,  ko stopiš v razred? — Odkrijem  se, pozdra
vim  tovariše, odložim  knjige in sedem.

Glagol delati je po tra jan ju  nedovršen, storiti dovršen. Zatorej 
ne moremo na vprašanje: kaj delaš? odgovoriti z dovršnikom, 
npr.: izorjem, napišem. P rav  tako na vprašanje: kaj storiš? ne 
moremo odgovoriti z nedovršnikom: odkrivam se, pozdravljam  itd.

Na vprašanje: k a j  d e l a š ?  odgovarjajo nedovršni, na vpra
šanje: k a j  s t o r i š ?  dovršni glagoli.

2. Komaj se je  zdanilo, že je začel škrjanec peti. Veliko ljudi 
je  odšlo, še preden je  pevec nehal peti.

Namesto začel (nehal) peti bi lahko rekli: je zapel (odpel). 
Glagol peti je  nedovršnik, začetek in konec dejanja pa sta izražena 
z dovršnikoma začeti in nehati. Zatorej ne moremo reči: začnem  
zapeti ali neham odpeti.

Če je  začetek ali konec dejanja posebej zaznamovan z dovršni
kom z a č n e m  ali n e h a m ,  se izraža dejanje z nedoločnikom 
nedovršnikov.
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3. a) Počakaj, da se umijem , oblečem, obujem, da snem!
b) Glej, da prideš, da ne zvrneš, ne zamudiš, da se poboljšaš!

V glagolih počakaj in glej se skriva namen, da dočakamo nastop 
ali zvršitev dejanja. Potem takem  ne moremo reči: počakaj, da se 
um ivam  ali: glej, da se poboljšuješ!

Za počakaj, d a . . .  in  glej, d a . . .  stoje v sedanjiku dovršniki.

Dovršni glagoli. — 1. Jože je šel z očetom na Dolge njive. Sedel 
je in vzel knjigo iz torbice. Med branjem  je  nevede segel p redse. 
Nenadoma ga je mrzlo spreletelo. V trav i se je nekaj zganilo in 
grozljivo siknilo . Jože je pogledal: bil je modras.

Nekateri dovršni glagoli zaznamujejo v trenutku  zvršeno de
janje: začetek in konec je v istem hipu. Takim glagolom pravim o 
t r e n u t n o  d o v r š n i .  Njihovo dejanje moremo ponazoriti 

z znamenjem: X
2. Jernej je zgodaj legel in naglo zaspal. Drugo ju tro  se je 

zbudil, še preden so petelini zapeli. Stopil je  k  vodnjaku, zavrtel 
vitel in  spustil vedro. V kozici je  zacvrčala mast, po hiši je zadišalo.

N ekateri dovršniki zaznamujejo trenutek, ko se dejanje začne 
in se potem lahko nadaljuje. Takim glagolom pravim o z a č e t n o  
d o v r š n i .  Njihovo dejanje moremo ponazoriti z znamenjem:

3. Kdor dolgo izbira, navadno slabo izbere. Kdor rad  pleše, 
kmalu dopleše. Ded je vso zimo vil prejo, pa ni dovil. Kakor se 
znosi, tako se raztrosi. Ti si ga zmešal in zmamil.

Nekateri dovršniki zaznamujejo konec dejanja, to  je hip, ko 
se dejanje po daljšem tra jan ju  konča. Takim glagolom pravim o 
k o n č n o  d o v r š n i .  Njihovo dejanje moremo ponazoriti z zna
menjem: — > X

Nedovršni glagoli. — 1. Koder sonce teče, povsod kruh se peče. 
Leži, leži ravno polje. Pleši, pleši, črni kos! Plete, ko da bi otrobe 
vezal. K ar se vleče, ne uteče. Kdo zna noč razjasniti, ki tare duha. 
Kdor v brezno leti, se za robido lovi. Morje valove žene. Veter 
veje , s snegom seje. Narod, ki brani svoje pravice, zmaguje in bo 
vedno zmagoval.

Ležeče tiskani glagoli izražajo nepretrgano trajajoče dejanje, 
začetek in konec nista zaznamovana.

Nedovršnike, ki izražajo kako nepretrgano trajajoče dejanje, 
imenujemo t r a j n e  (durativne) glagole. Njihovo dejanje moremo 
ponazoriti z znamenjem: <—>
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2. a) Kaj me suješ? K ar naprej strelja, pa nič ne ustreli. Mladost 
je norost: čez jarek skače, k jer je most.

b) Zmerom svojo goni slavček. K adar prosi, zlata usta nosi. 
Vsako noč nekaj okoli hiše lazi. Vso zimo smo vlačili d rva z gore.

Suvati, streljati, skakati pomeni večkrat suniti, ustreliti, skočiti. 
V njih  se ponavlja trenutno dejanje. Goniti, laziti, nositi pomeni 
večkrat gnati, lesti, nesti. Tudi v njih se dejanje ponavlja, a to 
dejanje je trajajoče.

Nedovršnike, ki izražajo ponavljanje kakega dejanja, im enu
jemo p o n a v l j a l n e  (iterativne) glagole. Izvajajo se iz trenutno 
dovršnih ali tra jn ih  glagolov. Njihovo dejanje moremo ponazoriti 
z znamenji: X X X ali <—> <— > <—>

Menjava vida. — 1. a) reči — rekati, dahniti — dihati, počiti — 
počivati, počiti — pokati, ganiti — gibati, pičiti — pikati, skočiti
— skakati, pihniti — pihati, m igniti — migati, deti — devati, dati
— dajati, pasti — padati, plačati — plačevati, kupiti — kupovati;

b) nesti — nositi, gnati — goniti, vesti — voditi, grebsti — 
grabiti, čuti — čuvati, umeti — umevati, biti — bivati, vleči — 
vlačiti, lesti — laziti, blesti — bloditi.

V zgornjih skupinah imamo same nezložene glagole. Če jih 
prim erjaš, boš dognal, da im ajo glagoli iste skupine iste korene 
v različnih oblikah (prevoj, daljšanje samoglasnikov, daljšanje ko
rena z novimi priponami), da imajo različne pripone, ki včasih 
posegajo tud i v spremembo soglasnikov. Vse to sprem inja glago
lom podobo in z njo tudi vid; dovršni glagoli pod a postajajo 
nedovršni, a tudi nedovršnikom pod b sprem inja pomen, da tra j
nike sprem inja v ponavljalne ipd. Izrazna sredstva glagolskemu 
vidu so torej spremembe v korenskih samoglasnikih (prevoj, dalj
šanje), daljšanje podstave z novimi priponam i (npr. -a, -va-, -ova-) 
in s tem  tudi sprememba glagolske pripone.

Glagolski vid je pogosto izražen že v podstavi sami: glagoli 
m enjajo svoj vid s prevojem ali daljšanjem  korenskega samoglas
nika, z daljšanjem  podstave in s privzemom nove pripone.

Pom ni. Nekateri glagoli imajo nedovršnike tudi iz drugih osnov: 
reči — praviti, vreči — metati ipd.

2. a) izleči, naleči, obleči, odleči, poleči, prileči, podleči, razleči, 
žaleči, uleči se; nasesti, posesti, presesti, zasesti, usesti se;

b) naležati se, obležati, poležati, zaležati, preležati, uležati se; 
nasedeti se, posedeti (klobuk), presedeti (kazen), zasedeti se;
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donesti, iznesti, nanesti, obnesti se, odnesti, izpodnesti, ponesti, 
prinesti, prizanesti, raznesti, znesti, vnesti, zanesti, prenesti, unesti 
se — donositi, iznositi, nanositi, obnositi, ponositi, raznositi, za
nositi, znositi, prenositi;

c) izlegati, nalegati, oblegati, odlegati, polegati, prilegati se, 
podlegati, razlegati se, zalegati, prelegati, ulegati se; nasedati, po
sedati, presedati, zaisedati, usedati se;

donašati, iznašati, nanašati, obnašati se, odnašati, ponašati se, 
izpodnašati, prinašati, raznašati, znašati, vnašati, zanašati, prena
šati, unašati se.

Zgornji zgledi nam  kažejo s predponam i zložene glagole. V slo
venščini so glagoli lahko zloženi s tem ile predlogi ali predponami: 
do, iz, na, nad, o, ob, od, po, pre, pri, pro, raz, s ali z, so, u , v, vz, za. 
Seveda nim a vsak glagol oblik z vsemi temi predponami, ta  ima te, 
drugi druge, ta  ima več, drugi manj zloženk; včasih ima lahko isti 
glagol tudi po več predpon: izpod-, preob-, izpre-, poraz-, pripo-, 
prena- itd.

Dovršnim nezloženim glagolom predpona dopolnjuje pomen 
s svojim pomenom, a ne sprem inja vida; glagoli ostanejo dovršni 
(pod a). Tu torej predpona glagol samo pomensko dopolni.

Nedovršnim nezloženim glagolom predpone večinoma določajo 
in om ejujejo pomen na določen trenutek  njihovega potekanja ter 
jim  tako sprem injajo vid: nedovršniki postanejo dovršniki (pod b). 
V tem  prim eru torej opravlja predpona dvojno vlogo: a) dopolnjuje 
glagol s svojim pomenom in b) sprem inja glagolom vid iz nedo
vršnega v dovršnega. Vendar zadnje ne velja za vse nezložene 
nedovršnike; sedati, legati, padati, plačevati, kupovati in podobni 
glagoli tudi zloženi ostanejo nedovršni: nasedati, presedati, posedati; 
napadati, odpadati, razpadati itd.; izplačevati, odplačevati, prepla- 
čevati itd.; nakupovati, prekupovati itd. Oblike teh glagolov so že 
nezložene narejene kakor glagoli pod c.

Nedovršniki pa bi bili silno prikrajšani v svoji izrazni možnosti, 
ako ne bi imeli tudi oni sposobnosti, d a  določajo svoj pomen 
s predponami. Zato je  jezik iz zloženih dovršnikov naredil ustrezne 
predponske nedovršnike, jim  spremenil podobo — vid tako, kakor 
nezloženi dovršniki delajo nezložene nedovršnike: z daljšanjem  
korenskih samoglasnikov in z novimi priponami. Tako je dobila 
glagolska podstava v zloženih nedovršnikih tako podobo, kakršne 
v nezloženi obliki glagol največkrat sploh ne pozna: -našati, -ganjati, 
-gajati, -v aja ti, -hajati, -birati itd. Kako močno je v jeziku tako 
nagnjenje k nedovršnim  tvorbam, nam  kaže prim erjava predpon-
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skih dovršnikov z ustreznim i nedovršniki tam, k jer imamo po dva 
nezložena nedovršnika, npr. nesti — nositi. Kakor je  gotovo, da 
se je oblika -našati razvila iz nositi (s podaljšanjem  korenskega 
o >  a in s privzemom nove pripone -a-: nasia ti>  našati), tako je 
zanimivo, da imamo izpodnašati, odnašati, oponašati, prinašati, pri
zanašati, unašati se, vnašati, čeprav nimamo ustreznih zloženk pri 
glagolu nositi, ampak samo pri glagolu nesti. V to vrsto tvorb 
sodijo tudi nekateri nezloženi glagoli, ki so na podoben način 
podaljšali korenski samoglasnik in spremenili pripono: sedati, legati, 
jemati, zlasti pa glagoli s priponam i -ova-, -va- in -a-. Tako nare
jenim glagolom, ki imajo povečini ponavljalni pomen, predpone 
ne spremene vida.

Sestava s predponam i določa glagolom pomen, nezloženim 
trajnikom  večinoma sprem inja tudi vid. Zloženim dovršnikom pa 
je  jezik s spremembo podstave ustvaril tudi ustrezne zložene ne
dovršnike z daljšanjem korenskega samoglasnika in s spremembo 
pripone; sem sodi tudi nekaj nezloženih nedovršnikov, katerim  
nobena predpona ne spremeni vida.

3. Ko vidi p rijatelja v senci ležati, še sam prileže. No, sedaj jo 
je  tudi sam skupil, to se mu prileže (=  prav mu je). Suknja se mu 
lepo prileže. Tovariš mu poda roko. Klobuk se ti lepo poda. — Ne 
utegnem  si časa, da bi mogel priti. Ne utegnem  priti. Ne utegnem  
plačati. To ti utegne še prav priti. — Dim mu je zalegel (=  zaprl 
sapo). Tudi ajda veliko zaleže.

Fotografiral nas je v trenutku naj večjega smeha, drugače foto
grafira celo večnost. Danes smo vso uro analizirali. Ko smo začeli 
analizirati, se mi je zdelo strašno dolgočasno. Ko pa sem začel 
sam analizirati doma, nisem mogel nehati; ko so me klicali jest, 
sem rekel: »Počakajte, da analiziram  še ta stavek!« Imel sem pet 
strani analiziranih stavkov. — »Počakaj, da še teti telefoniram,« 
je rekel, sedaj že pol ure telefonira! »Počakaj, še tale prst operi
ram, potem pa takoj pridem!« Ko pa je  začel operirati, je videl, 
da se bo operacija zavlekla. — Nenadoma mu je za hrbtom  eksplo
dirala ročna granata. Vso noč so eksplodirale granate.

P ri nekaterih  domačih glagolih se je včasih izgubil čut za 
prvotni vid, kadar jih rabimo v prenesenem pomenu. Tako ima 
utegniti v prvotnem  pomenu še zmeraj dovršni pomen, v okrajšani 
rabi z izpustitvijo predm eta in odvisnika pa je dobil pomen glagola 
m oči in z njim  nedovršni pomen: ne utegnem priti (=  si ne utegnem 
časa, da bi mogel priti); ne utegnem plačati (=  si ne utegnem 
denarja, da bi mogel plačati). — Kako občutljiv je naš jezik za

207



glagolski vid, nam dokazuje tudi raba tujk, ki so v isti podobi 
dovršne in nedovršne; pri starih  izposojenkah je  ljudski čut razvil 
dovršne in nedovršne oblike, npr.: žagati — ob-, od-, na-, po-, pre-, 
pri-, se-, u-, za-žagati. — ob-, pri-žagovati itd. Dokler glagol ni 
tako živ, da bi mu lahko določali pomen s predponami in spre
m injali vid, toliko časa nam ni domač.

Včasih se torej domačim glagolom s prenesenim pomenom ob 
isti obliki spremeni tudi vid. P ri novejših tu jkah  glagolskega vida 
največkrat ne ločimo.

4. Pišem  nalogo. Nesrečnež, kaj si storil, si jo res tako pisal? 
— Drug za drugim stopajo sužnji in vsak nese svoj tovor. Kmalu 
bo dovolj moke, že oni teden je  Janez nesel v malin.

V gornjih dvojicah sta glagola pisati in nesti rabljena nedovršno 
in dovršno. Zdi se, da preteklost dejanja v določenih okoliščinah 
lahko da sicer nedovršnemu glagolu vid dovršnosti.

Prehajanje dejanja

Kam dejanje meri. — 1. Jernej je zidal h i š o ,  oral p o l j e ,  
spravljal s e n o  in s l a m o .  Od čuda je odprla u s t a .  Vzel je 
c u l o  in š k o r n j e  in p a l i c o .  Čakam  v o z a .  Berač prosi 
d a r u .  Nekatere živali č l o v e k u  koristijo , druge m u škodu
jejo. Pomagaj b r a t u  v nesreči! Rudi je skrbel z a  m a t e r .  Ju re 
je hrepenel p o  d o m o v i n i .  Bili in mučili s o  n a r o d ,  uklo
nili g a niso. Ne plaši se z n o j a ,  ko gre za svobodo!

Dejanje (zidanje, oranje, spravljanje itd.) izhaja iz osebkove 
besede (Jerneja) in prehaja na predm et zunaj njega (na hišo, polje, 
seno, slamo). To velja tudi za primere, ko predm et ne stoji v tožil
niku, recimo škodovanje izhaja od živali in prehaja na človeka.

Glagole, katerih  dejanje more prehajati na predm et zunaj 
osebka, imenujemo p r e h o d n e  (tranzitivne). Prehodni so vsi 
glagoli, k jer sprašuješ po sklonih. Če stoji predm et v tožilniku, so 
d i r e k t n o  prehodni, sicer pa i n d i r e k t n o  prehodni.

2. Na strehi je zaplapolal rdeč in tenak ogenj visoko proti nebu. 
Goreče treske so padale na zoreče polje. Ljudje so stali in trepetali. 
Grad je kipel nad mestom in rasel iz zelenja kakor otok. Ko so 
gorele naše vasi, ko so umirali talci in odhajali v taborišča naši 
najboljši, slovenski narod ni klonil.

Gornjim  glagolom dejanje (plapolanje, padanje, stanje, trepe
tan je itd.) ne prehaja in v nobenem prim eru ne more prehajati na 
kak predm et zunaj osebka.
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Glagole, katerih  dejanje ne more prehajati na predm et zunaj 
osebka, imenujemo n e p r e h o d n e  (intranzitivne).

Menjava prehodnosti. — 1. Slepec je vzkliknil: »Vidim!« S tražar 
je videl mogočen o g e n j  na obzorju. — »Ali ne slišite, ali ste 
gluhi?« je vpil voznik nad starčkom. »Tone, slišiš z v o n ? «  je 
budil oče sina. — »Jaz gledam, gledam, poslušam, nič ni bilo,« 
je pripovedoval K rjavelj. Gledal je  č a s o p i s ,  gledal p i s m o ,  
poslušal n o v i c e ,  a na jasno si ni mogel.

V gornjih dvojicah stavkov ima glagol zdaj predm et ob sebi, 
zdaj stoji brez njega. V drugem prim eru hoče izraziti glagolsko 
dejanje samo v sebi. Dejanje neprehodnih glagolov je zmeraj ome
jeno samo na osebek.

Prehodne glagole lahko rabimo neprehodno, če izražajo samo 
glagolsko dejanje osebka, ali prehodno, če dejanje prehaja na 
predm et zunaj osebka.

2. Ko sem šel ondan čez travnik, sem našel skrito v i j o l i c o .  
Kakor so tudi hiteli, v dveh urah sem  j i h  dohitel in prehitel. 
S k oči no: to l u ž o  pa m enda le preskočiš! Teden dni smo hodili, 
preden smo obhodili vse k r a j e ,  ki jih je prizadela povodenj. 
Živel je še veliko let in doživel lepo s t a r o s t .

Glagoli iti, hiteti, skočiti, živeti so neprehodni, v sestavi z neka
terim i predlogi ali predponam i pa utegnejo postati prehodni.

Pomni. Za rabo glagolskih oblik je važna edinole direktna pre
hodnost, saj delajo pravi trpnik samo glagoli s tožilniškim predmetom. 
Indirektna prehodnost ima določen pomen za stavčno analizo, ker po 
njej najbolje presojamo, ali gre za predmet ali prislovno določilo. Meja 
med obema je dostikrat ohlapna, odvisna od pomena. Glagol biti je 
običajno neprehoden, toda v stavku krava je  ob mleko  je prehoden, 
saj pove isto kar krava je  izgubila mleko; tudi ne moremo drugače 
vprašati kakor: ob kaj je? V zgledu Fant hodi za dekletom  nam je lahko 
v mislih prvotni ali preneseni pomen. Na vprašanje kod hodi? gre za 
krajevno določilo, če pa hočemo povedati, da ljubi dekle, ne moremo 
vprašati drugače kakor za kom hodi? Odločuje pač občutek, da glagolsko 
dejanje prehaja od osebka na predmet. V zgledu dobra je  do matere 
prehaja dobrotnost od nje na mater. Razloček je tudi, če rečem, da se 
je zagledal v  daljavo  (kam?), ali da se je zagledal v  sosedovo (v koga?). 
V stavku to sem kupil za nevesto  ni popolnoma jasno, ali je bolj po
udarjen namen (čemu?) ali predmet (za koga? =  komu?). Sicer pa o tem 
omahovanju najbolj zgovorno priča menjava prehodnosti, npr. skočiti 
na utrdbo : naskočiti utrdbo; pasti na sovražnika : napasti sovražnika.

14 Slovenska slovnica 209



Glagolske oblike

Kolikor dalje gremo iz našega kraja, toliko bolj se menjajo 
živali. Začni že vendar! Hodila sva dobro uro. Naj le pridejol Ko 
bi bili v boju odnehali mi, bi bili dobili moč narodni sovražniki. 
Lahko je reči, a težko storiti. Potlej poj deva orožja izbirat. Kakor 
dobljeno, tako izgubljeno. Uvele rože um irajo po gredah.

V gornjih stavkih moremo pri nekaterih  glagolih določiti osebo, 
pri nekaterih  ne. Glagolske oblike, ki jim  moremo določiti osebo, 
imenujemo o s e b n e ;  oblike, pri katerih  tega ne moremo, pa 
n e o s e b n e .

O s e b n e  o b l i k e

Spregatev. — »Ivan tako pridno dela, zakaj pa ti ne delaš?« 
» J a z  da ne delam? Ivan, m ar ne delava, kar moreva?«

»Kaj pa vi delate?« se obrne delovodja do sosednjih delavcev. 
»Kaj stojite in gledate?«

»M i ne delamo, ker gledamo, kako o n a d v a  delata.«
»Tisti, ki ne delajo, ne dobe plačila.«
»Ne sitnari! Saj smo delali! Delali bomo naprej, pa moramo 

pogledati, kako se bomo dela lotili.«
»Delajte hitro! Mudi se. Ako bi vsi pridno delali, bi že ju tri 

zdelali. Naj torej dela vsakdo, kolikor m ore!«
V gornjih stavkih sprem inja glagol delati obliko, to se pravi, 

sprem inja obrazilo, ne pa osnove.
Tudi glagol se pregiblje. P regibanje glagola imenujemo s p r e 

g a t e v  ali konjugacijo. Glagol s p r e g a m o  ali konjugiramo.
P ri glagolu ločimo tri o s e b e  in tri  š t e v i l a  kakor pri 

osebnem zaimku.

Čas. — Prim erjaj oblike delamo, smo delali, dodelali smo bili, 
bomo delalil Glagolsko dejanje se torej godi v sedanjosti, preteklosti, 
predpreteklosti in prihodnosti.

P ri glagolu ločimo tudi čas. Slovenščina ima posebne oblike za 
sedanji, pretekli, predpretekli in prihodnji čas.

Naklon. — Z glagolskimi oblikami ne sitnari, delajte izražamo 
povelje, zapoved oziroma prepoved. — Obliki bi delali, bi zdelali 
izražata pogoj. — Z obliko naj dela pove gospodar neko željo. — 
Oblike delam, delaš, dela, delamo, so delali, boste delali podajajo
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določno izpoved, nekaj povedo. Tako določujemo povedni, velelni, 
želelni in pogojni naklon (indikativ, im perativ, optativ in kondi- 
cional).

Način. — Sodnik sodi zločinca. Zločinec je sojen. Izdajalec se 
je sodil sam. — Učitelj pohvali učence. Učenci so pohvaljeni. Neka
teri ljudje se ob vsaki priložnosti pohvalijo.

V prvem  prim eru prehaja dejanje sojenja od sodnika na zlo
činca; sodnik nekaj dela (»tvori«). V drugem prim eru osebek nič 
ne tvori, am pak dejanje le od zunaj prehaja nanj, sam le nekaj 
»trpi«. V tretjem  prim eru izhaja dejanje od osebka in  se nanj tudi 
povrača. Zato govorimo pri glagolu o treh  načinih, kako je glagolsko 
dejanje izraženo: o tvornem, trpnem  in srednjem  (aktiv, pasiv in 
medij).

P ri spreganju moramo paziti na osebo, število, čas, naklon in 
način.

N e o s e b n e  o b l i k e

Nedoločnik. — Ne morem vzdigniti, sedeti, pisati, hoditi, kupo
vati. Ne smeš nesti, tepsti, grebsti, krasti, plesti.

M ati m ora peči kruh, ovčar striči ovce, hlapec vpreči konja. 
Kaj v svoji hiši ne smem postreči ljudem  in reči nobene besede?

Ležeče tiskane oblike v gornjih stavkih imenujemo nedoločnik 
ali infinitiv; končuje se na -ti ali -či.

Namenilnik. — Na, Krpan, pij in jej, potlej pojdeva orožja 
izbirat. Vsako ju tro  hodijo delat trije  delavci. Gremo krom pir peč. 
Oče je dal fanta učit. Pokličite otroke je s t!

Stavki z ležeče tiskanim i glagolskimi oblikami izražajo neki 
namen; povsod bi se lahko vprašali: čemu pojdeva, hodijo, gremo, 
je dal, pokliči? Zato imenujemo te oblike nam enilnik (supin). Osebne 
glagolske oblike, za katerim i stoji namenilnik, pomenijo prem i
kanje ali vzrok prem ikanja. Namenilnika ne smeš zam enjavati 
z nedoločnikom!

Deležnik na -e. — Molče orožje svoje vsak si vzame. Mrmraje 
razjahajo čete vse. Duri ječe zaškripljejo.

V gornjih stavkih so ležeče tiskane glagolske oblike prislovna 
določila načina. Izrazili bi jih  lahko tudi s samostojnim stavkom, 
npr. molči in vzame. Izražajo hkratnost dejanja. Ti deležniki se
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izpeljujejo samo od neprehodnih tra jn ih  glagolov z obrazilom -e; 
to obrazilo ostane nespremenjeno v vseh številih in za vse spole, 
t. j. ta  deležnik se rab i prislovno.

Deležnik na -č. — Po vasi se je razlegel vabeč in proseč glas. 
Zroč v vstajajočo zarjo za gorami in stiskajoč zobe, so talci čakali, 
da poči usodni strel. Trdno verujoč v lepšo prihodnost, so prenesli 
tudi naj večje žrtve. Čoln je  zginil v deročih valovih.

Ležeče tiskane glagolske oblike gornjih stavkov so prilastki, ki 
se z odnosnimi samostalniki ujemajo v spolu, sklonu in številu, ali 
pa prislovna določila načina, ki jim  ostane obrazilo nespremenjeno. 
Tudi ta deležnik izraža hkratnost dejanja in se dela samo od nedo
vršnih glagolov.

Deležnik (particip) na -č izraža dejanje, ki se godi hkrati 
z drugim dejanjem; delamo ga z obrazilom -č samo od nedovršnih 
glagolov in se rabi pridevno ali prislovno; od dovršnikov ga ima 
samo glagol reči : rekoč.

Deležnik na -ši. — Prišedši domov, je legel. Skrivši se za peč, 
je gledal svate. Opazivši goste, je  planila lisica v hišo.

Tudi gornji deležniki se dado izraziti s samostojnim stavkom: 
Prišel je domov in potem  je legel. Deležnikovo dejanje se mora 
izvršiti pred povedkovim. Vsi ležeče tiskani deležniki so iz dovršnih 
glagolov. Delamo jih  iz nedoločniške osnove, in sicer z obrazilom 
-ši, če se osnova končuje na soglasnik, z obrazilom -vsi pa, če se 
osnova končuje na samoglasnik. Oblik za različne spole in števila 
ljudstvo ne loči.

Deležnik (particip) na -ši delamo le od redkih dovršnih gla
golov. Tvorba v slovenščini ni več živa.

Opisni deležnik na -1. — Naj sem hotel ali ne, moral sem ga 
poslušati. Po travniku se pasli, kozolce so prevračali, veliki so na
rasli. Zora na nebu sevala, ptičica v logu pevala. Bila je huda zima, 
da je drevje pokalo.

Ta deležnik delamo iz nedoločniške osnove; če se osnova kon
čuje na samoglasnik, dodajamo obrazila -l, -la, -lo, če pa se osnova 
končuje na soglasnik, stopi pred obrazilo moškega spola ednine 
polglasnik, torej -əl -la- lo, npr. n es-el, n es-la, n es-lo. Imajo ga vsi 
glagoli, ker z njim  opisujejo čase in naklone.

Deležnik na -t -n. — Kakor dobljeno, tako izgubljeno. Rečeno, 
storjeno. Brez ključka je zaklenjeno, čez goro je namenjeno. Kita,
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zvita  iz sladkega žita. Iz razbitega korita lačna vrana sito pita. So 
vaše njive zorane? To dejanje ni bilo hoteno.

Ležeče tiskane oblike izražajo stanje po dovršenem dejanju: 
nekdo je zaklenil in sedaj je zaklenjeno. Ta deležnik delamo iz 
nedoločniške osnove z obrazilom -en -ena -eno, če se osnova končuje 
na soglasnik ali na samoglasnik -i, in z obrazilom -n -na -no, če se 
osnova končuje na -e ali -a; nekateri glagoli, zlasti tisti, katerih  
osnova se končuje na -m -n -r -l ali -u  -i, delajo ta deženik z obra
zilom -t -ta  -to: zajet, zapet, potrt, zmlet, obut, ubit, zapeta pesem, 
prevreta juha . Ta deležnik imenujemo tudi t r p n i  deležnik.

Glagolnik. — Pesnik je videl v naravi vrtenje, prerojevanje, 
prenavljanje, iz b itja  v bitje presnavljanje. Po cestah odmeva petje 
naše hrabre vojske.

Ležeče tiskane besede sodijo med samostalnike, izražajo pa 
neko dejanje. Narejene so iz glagolskih osnov z obrazilom -je. Ime
nujemo jih glagolnike. Glagolnik izraža torej dejanje v samostal- 
niški obliki.

Spregatev

Sedanjiška spregatev. — Pregibanje glagola imenujemo spre
gatev. V slovenščini im a le sedanjik posebna obrazila za različne 
osebe in števila in prihodnjik bom boš bo itd. Preglej, kako se 
končuje 1. os. edn. v sedanjiku naslednjim  glagolom: 

tresem, sunem, plevem, derem, primem, pišem; 
delam, znam, plavam, čuvam, sezuvam, šivam, jokam; 
vidim, hvalim, pustim, trpim , živim, hodim, žulim; 
čujem, koljem, kujem, kupujem, vijem, zašijem, sejem.
Poišči še druge glagole in poskusi dobiti take, ki se končujejo 

drugače, kakor na zgornje krepko tiskane zloge! Za 1. os. edn. je 
izjema sem  od glagola biti. Druge sedanj iške oblike boš lahko po
razdelil v te štiri skupine, zato nam včasih služijo za ločitev štirih  
spregatev. Taka ločitev je le zunanja, znanstveno ni utemeljena.

Po tem, kako se končujejo glagoli v 1. os. edn. sedanjega časa, 
ločimo lahko štiri spregatve: -em (I), -am (II), -im  (III), -jem  (IV).

Osnove, pripone. — Preglej sestavne dele glagolov:

tres-ti ču-ti su-n i-ti žel-e-ti kup-ova-ti del-a-ti pis-a-ti
tres-e-te čuj-e-te su-ne-te že l-i-te  kop-uje-te del-a-te p iš-e-te
tres-i-te ču-j-te su -n i-te že l-i-te  kup-uj-te del-aj-te p iš-i-te
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Znano je, da besede izvajamo iz korenov s priponam i in da jih 
pregibljemo z obrazili. V zgornjih prim erih imamo pri istih glagolih 
za različne oblike včasih ne le različna obrazila, m arveč tud i raz
lične pripone. Zato ločimo pri glagolih tr i  v rste pripon in  tri vrste 
osnov: nedoločniške, sedanjiško in velelniško. Iz teh osnov delamo 
glagolske oblike z obrazili.

Sedanjiška osnova. — 1. Sedanjiška osnova je enaka sedanjiku 
v 3. os. edn. Iz nje delamo predvsem  sedanjik z dodajanjem  obrazil 
za posamezne osebe v različnih številih; ta obrazila imenujemo 
o s e b n a  o b r a z i l a ,  ker nam kažejo osebo. Slovenščina ima ta  
obrazila samo v sedanjiku. Ta obrazila so:

Osebpi Ednina Dvojina Množina

1. -m -va (-ve) -mo
2. -š -ta  (-te) -te
3. — -ta (-te) -jo

V dvojini imamo dvoje oblike; navadno se rabijo za vse spole 
oblike na -va, -ta, -ta, vendar se ponekod govore in včasih tudi 
pišejo za ženski in srednji spol oblike -ve, -te, -te.

Sedanjiške pripone so v glavnem tele: -e-, -ne-, -je-, -i-, -a-, 
-uje-; če upoštevaš te  pripone in jih  prim erjaš z zgornjimi štirimi 
spregatvami, boš razumel, zakaj one spregatve niso zgodovinsko 
utemeljene. Včasih pripona ni spoznatna na prvi pogled, ker se 
spremeni v stiku z osnovo, npr. pis-je > piš-e; prava pripona je tu  
-je-, a začetni j se spoji s predhodnim  s v  š.

2. Starec je odšel, tresoč se od jeze. Pojoč so šli fantje skozi vas. 
Kupujoč  stare umetnine, je hodil od vasi do vasi. Gredoč v mesto, 
se je  ustavil tudi pri nas. Želeč m u zdravja, se je  poslovil od očeta. 
Zaznamoval sem čela jim, preteč in pa svareč. Na pragu stoje, jaz 
oziram se v svet. Ukaje odhaja pastir. Sm eje se mu je povedal 
resnico.

Ležeče tiskane glagolske oblike so tvorni sedanji deležniki z 
obrazilom -č ali na -e. Obrazilo -č dodajamo krajši obliki za 3. os. 
mn., npr. treso-č, pojo-č, vabe-č.

Iz sedanjiške osnove torej delamo poleg sedanjika tudi tvorno- 
sedanja deležnika na -č in -e.

Nedoločniška osnova. — 1. Tres-ti, suni-ti, vide-ti, hvali-ti, dela
ti, kupova-ti.
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Vsem gornjim  nedoločnikom je skupno nedoločniške obrazilo 
-ti, ki se dodaja nedoločniški osnovi. Če odpahnemo nedoločniško 
obrazilo, dobimo nedoločniško osnovo.

2. Tresel se je, ko je jel pisati. Želel je, da bi prišel kdo pisat, 
zakaj prepisovanje m u je  bilo od nekdaj zoprno. Ko je bil papir 
razvit, je  videl, da je že vse napisano; nekdo mu je  skrivši napisal. 
Nič več se m u ni tresla roka, ko je držal papir in  bral lepo .pisanje.

Ležeče tiskane besede so neosebne glagolske oblike (nedoločnik, 
namenilnik, deležniki razen sedanjih dveh, glagolnik). Če odbijemo 
obrazila, dobimo osnovo, in sicer vedno nedoločniško. Pisati ima 
npr. sedanjiško osnovo piše-, nedoločniško pa pisa-. Oblike pisa-t, 
pisa-nje, pisa-l, pisa-n jasno razodevajo nedoločniško osnovo.

Iz nedoločniške osnove delamo: 1. nedoločnik z obrazilom -ti; 
2. nam enilnik z obrazilom -t; 3. opisni deležnik z obrazilom -(ə)i, 
-la, -lo; 4. tvornopretekli deležnik z obrazilom -(v)ši; 5. trpno- 
pretekla deležnika z obrazilom -(e)n, -(e)na, -(e)no ali -t, -ta, -to;
6. glagolnik na -(e)nje ali -tje.

Velelniška osnova. — Določi osebo, število in naklon:

nes-i ču-j su-ni žel-i del-aj piš-i kup-uj
nes-i-va ču-j-va su-ni-va že l-i-va del-aj-va p iš-i-va kup-uj-va
nes-i-ta ču-j-ta su-ni-ta žel-i-ta  del-aj-ta piš-i-ta kup-uj-ta
nes-i-m o ču-j-m o su-ni-m o žel-i-m o del-aj-m o piš-i-m o kup-uj-mo
n es-i-te ču -j-te su-n i-te žel-i-te  del-aj-te p iš-i-te kup-uj-te

Če odpahnemo obrazila, dobimo velelniško osnovo. Druga os. 
edn. je  v velelniku brez obrazila, torej enaka osnovi; tre tja  oseba za 
velelnik nima lastnega obrazila. Velelniška osnova je navadno raz
lična od nedoločniške in  sedanjiške. Za vse velelniške pripone je 
značilen glas i (za samoglasniki se sprem inja v j). Obrazila za 1. in
2. os. d v. in mn. so ista kakor v sedanjiku. Velelniška osnova se 
končuje s priponam i -i-, -j-, -ni-, -aj-, -u j-.

Pom ni. Včasih se uporablja velelnik tudi za 3. os. edn.: Zgodi se 
njegova volja! Po obliki je enak 2. os. edn.

Glagolska podstava. — Če glagolskim oblikam odbiješ obrazila, 
dobiš nedoločniško, sedanjiško ali velelniško osnovo. Ako osnovam 
odpahneš še pripone, dobiš isti del glagola, ki je  skupen vsem 
oblikam istega glagola, p o d s t a v o .  Glagolska podstava more na
stopati v različni prevojni stopnji: br-a-ti — ber-e-m  — na-bir-a-ti;
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nes-ti — nos-i-ti — pre-naš-a-ti (<  nos-i-a-ti); za-vre-ti (<  za-ver-ti) 
— za-vir-a-ti; k la-ti (<  kol-ti) — kol-je-m itd. Ta je enaka korenu, 
če je glagol izpeljan neposredno iz korena; take glagole imenujemo 
k o r e n s k e ,  npr.: nes-ti, nes-e-m, nes-i-te; p i-ti, p i-je-m ; gor-e-ti, 
gor-i-m ; kup-i-ti; gas-ni-ti. Glagole pa izpeljujemo tud i iz imen 
in glagolov; če so izpeljani iz imen, jih imenujemo i m e n s k e ,  
npr.: m isl-i-ti od m isel; del-a-ti od delo; venč-a-ti od venec; kupč- 
eva-ti, k upč-uje-m  od kupec; kopn-e-ti, kopn-i-m  od kopen kopna -o; 
če pa so izvedeni iz drugih glagolov, jim  pravimo g l a g o l s k i ,  
npr.: plač-a-ti in plač-eva-ti, plač-uje-m  od plat-i-ti; zam enj-a-ti, 
zamenj-eva-ti, zam enj-uje-m  od zam en-i-ti. Tu podstave niso enake 
korenu. V kakšnem razm erju so si koren, podstava in osnova pri 
glagolu, naj ponazori analiza sestavnih delov glagola prekupčevati:

del imenske nedoločniška 
predpona koren osnove pripona obrazilo

I I I I
pre- -kup- -č- -eva- -ti

__________ p o d s t a v a ____________________________
n e d o l o č n i š k a  o s n o v a

Seveda niso pri vseh glagolih zmeraj zastopane vse te sestavine.
Podstava se v svojem koncu sprem inja po glasovnih zakonih, če 

tako zahteva srečanje s pripono ali z obrazilom: pih-a-ti — piš-e-m
<  pih-je-m; kaz-a-ti — kaž-e-m  <  kaz-je-m; ostrig-el — ostriž-en
<  ostrig-en — ostriči <  ostrig-ti — ostriz-i <  ostrig-i. Take spre
membe ne podirajo stalnosti podstave.

Priponski glagoli. — Oglej si naslednje glagolske oblike ter pri
m erjaj njih  sedanj iško in nedoločniške osnovo.

tres-ti su-ni-ti vid-e-ti hval-i-ti del-a-ti kup-ova-ti
tres-e-m o su-ne-mo vid-i-mo hval-i-m o del-a-mo kup-uje-mo

Gornje glagolske dvojice stoje v nedoločniku in sedanjiku. Ako 
odbijemo nedoločniške obrazilo -ti in sedanjiško obrazilo -mo za
1. os. mn., dobimo nedoločniške in sedanjiško osnovo. Te dve osnovi 
se v večini prim erov n e  ujem ata, vendar pa je obema skupna 
podstava. Med podstavo in obrazilom je pripona, nedoločniška 
oziroma sedanjiška. Vidimo, da imajo v s i  sedanjiki pripono, od

216



nedoločnikov pa le prvi ne. Glagolov, ki so v nedoločniku brez pri
pone, a jo imajo v sedanjiku, je več.

Nedoločniška in sedanjiška osnova se navadno ločita po p r i 
p o n i .  Glagole s pripono v sedanjiku imenujemo p r i p o n s k e .

Brezpriponski glagoli. — Poišči pripono v sedanjiku in nedo
ločniku naslednjim  štirim  glagolom:

da-m <  dad-m je-m <  jed-m  ve-m <  ved-m se-m
das-te <  dad-te je s-te<  jed-te ves-te <  ved-te s-te
da-ti <  da-ti jes-ti <  jed-ti ved-e-ti <  ved-e-ti (bi-ti)

Nobeden teh štirih glagolov nima sedanj iške pripone, nedoloč
niško pa samo vedeti. V srbščini in hrvaščini so se razvile oblike s 
sedanjiško pripono dad-e-m, jed-e-m , medtem ko je pri nas korenski 
d- onemel ali se spremenil v s pred t. Zaradi te oblikovne posebnosti 
ločimo te  štiri glagole od priponskih.

Glagoli dam, jem , vem, sem  so brez sedanjiške pripone, zato jim  
pravimo b r e z p r i p o n s k i .

Delitev glagolov. — Stisniti, veleti, m latiti, bahati, opazovati, 
nesti, zebsti, gristi, siveti, dahniti, motiti, plačati, želeti, vrniti, pro
siti, veslati, kuhati, trpeti, tepsti, orati, grabiti, bosti.

Naredi vsem tem glagolom tudi sedanjik! Poišči nedoločnikom 
in sedanjikom podstavo, osnovo in pripono! Dognal boš, da imajo 
v sedanjiku vsi pripono, da so torej priponski; tudi v nedoločniku 
imajo povečini pripono, le nesti, zebsti, gristi, tepsti in bosti so brez 
nje. Uredi zgornje glagole po nedoločniški priponi v skupine te r 
skušaj najti glagole z drugačno nedoločniško pripono! Dognal boš, 
da se dado vsi slovenski priponski glagoli razdeliti po nedoločniški 
priponi v 6 skupin, ki jim  pravimo g l a g o l s k e  v r s t e .

Priponske glagole delimo po nedoločniški priponi v šest glagol
skih vrst. Te so:

1. vrsta je brez nedoločniške p ripone— : tres- — -ti
2. vrsta ima nedoločniško pripono -n i-: su- ni -ti
3. vrsta ima nedoločniško pripono -e -: vid- e -ti
4. vrsta ima nedoločniško pripono -i-: hval- i -ti
5. vrsta ima nedoločniško pripono -a-: del- a -ti
6. vrsta ima nedoločniško pripono -ova-: kup- ova -ti
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Pregled glagolov po vrstah

I. v r s t a :  b r e z  p r i p o n e

Sičniški razred: s, z. — Nes-ti, nes-e-m; tres-ti, tres-e-m ; les-ti, 
lez-e-m; mols-ti, molz-e-m; gris-ti, griz-e-m; tves-ti, tvez-e-m; ves-ti, 
vez-e-m.

P ri glagolih s podstavo na -z- je  prilikovanje izvedeno tudi 
v pisavi.

P o s e b n o s t i .  Trpnopretekli deležnik na -en, -ena, -eno 
delamo tako, da podstavi pritaknem o ozrazilo -en, torej prenes-en, 
znesen, raztresen, pomolzen (napačno: prenesen, znesen, raztresen, 
pomolzen ipd.) P rav  je  samo natvesti — natvezem, ne: natveziti, 
natvezita  ipd.

Zobniški razred: t, d. — Gnesti <  gnet-ti, gnet-e-m; cvesti 
<  cvet-ti, cvet-e-m; mesti, metem; plesti, pletem; sesti <  sed-ti, 
sed-e-m; bresti, bredem; krasti, kradem; pasti, padem; presti, pre
dem; gosti, godem; klasti, kladem. Naša svoboda jih  bode, hoteli 
bi nam  jo ukrasti.

V nedoločniku končna soglasnika podstave -t- in -d- nista vidna, 
ker po glasovnih zakonih iz njih  nastane -s-.

P o s e b n o s t i .  1. Iti, idem, grem, gredoč, sel, prišedši. Temu 
glagolu delamo oblike iz različnih korenov: i-, id-, gred-, šəd-: ti se 
med seboj dopolnjujejo: grem  <  gred-em, skrajšano po jem , dam, 
vem, v narodni pesmi še beremo grede; šla <  šədla kakor pala <  
padla.

Zelo rabljene so sestave: iziti, obidem, odidem, preide, poiti 
(denar, moč poide), raziti se, uiti, vziti, za iti; p ri zloženkah se v se
danjiku ne uporablja grem, greš . . marveč idem, id e š . . le oblika 
se zagre = se spodobi (govori, kakor se zagre) se tu  in tam  sliši in 
bere. V nekaterih zloženkah se je i za samoglasnikom spremenil 
v j: najti, pojdem, včasih tudi zajd e ; priti < priiti; v zloženki sniti 
se ima predlog še prastaro obliko z n, a se v deležniku sešel n  izgubi, 
pokaže pa se polglasnik. Sedanjik pojdem  se rabi kot dovršnik k ne- 
dovršniku iti in ga je treba ločiti od poiti, poidem, pošel (denar m i 
je pošel); pojdem  v  tej obliki in pomenu pozna le sedanjik in velel
nik. Opisni deležnik delajo zloženke s korenom šed-, torej: došel, 
izšel, odšel, prišel, našel (ne: najdel), razšel, vzšel, zašel, ušel.

2. Rasti, rasem  ali rastem, rastel ali rasel, porastel, porasel 
(raba je uveljavila tudi poraščen).
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3. Padel, padla in pal, pala; cvetel, cvetla in cvel, cvela po gla
sovnih zakonih tl. dl >  l. Tako še: ukral, sel, bol, prela, plela, me la 
poleg ukradel, sedel, bodel, pletla, metla  po etimološkem načelu.

4. Biti ima prihodnji čas bodem, skrčeno bom  (kakor grem, 
je m ...) ;  deležnik bodoč in velelnik bodi, bodite; drugih oblik od 
tega debla nima.

5. B osti, bodem  im a deležnik bodeč namesto bodoč (prim. gre
doč, cvetoč, rastoč, idoč!); loči torej bodoč od biti in bodeč od bosti!

6. Krajše oblike za 3. os. mn. cveto, pleto, gneto so starejše.

Ustničniški razred: b, p, v. — Hropsti <  hrop-ti, hrop-e-m; 
sopsti, sopem; tepsti, tepem; dolbsti <  dolb-ti, dolbem; grebsti, 
grebem; skubsti, skubem; zebsti, zebem; ple-ti <  plev-ti, plev-e-m.

Med podstavo na -p ali -b in obrazilo -ti se je zaradi izrazitega 
izgovora obeh zapornikov iz k ra tke odpore med obema razvil glas s. 
Če izgovor obeh zapornikov p-t, b-t ni bil izrazit in ni bilo odpore 
med obema, potem je prvi zapornik onemel, prim. sup-ti > su-ti. 
P ri glagolu plet-i je  onemel v pred -ti.

P o s e b n o s t i .  1. Prav: skubsti, skubem, skubel, oskuben — 
napačno: skubiti, skubim , skubil, oskubljen.

2. Deležnik na -č je po III. vrsti, kolikor se sploh rabi: hropeč, 
sopeč, dolbeč, grebeč (namesto: hropoč, sopoč, dolboč, greboč).

3. P ri glagolih su-ti in ple-ti se je iz nedoločniške osnove brez 
-p  in -v  razvila nova vrsta oblik. P ri suti imamo že v sedanjiku 
dvojnost: su-jem  in sp-em; p ri pleti imamo v sedanjiku samo plev- 
em. V deležnikih so se tudi pri su-ti uveljavile samo m lajše oblike 
brez p: osu-l, zasu-vši, nasu-t; ople-l, ople-vši, ople-t, in ne: nasupel, 
zasupši, zaspen, opleven  ipd.

4. Neprehodna glagola ozebsti in zasopsti se izražata z opisnim 
deležnikom ozebel in zasopel tudi stanje: ozeble roke, ves zasopel je 
prišel; včasih se nam esto tega rabi tudi ozeben in zasopen.

Mehkonebniški razred: k, g. — Peči <  pek-ti, pečem <  pek-em; 
reči, rečem; seči, sečem; teči, tečem; tolči, tolčem; leči <  leg-ti, 
ležem <  leg-em; streči, strežem; vpreči, vprežem; seči, sežem; vreči, 
vržem; moči <  mog-ti, morem <  možem <  mog-em.

K adar se nedoločnik končuje na -či, se podstava končuje na 
mehkonebnik k  ali g; v nedoločniku k t  in gt > č  (v srbhrv. ć), v se
danjiku pa nastopa mehčanje. Pazi zlasti na velelnik reci, sezi itd. 
Prvotni mehkonebnik na koncu podstave se še kaže v krajših  obli
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kah peko, reko, te ko in v opisnih deležnikih pekel, rekel, tekel, 
segel, legel, mogel.

P o s e b n o s t i .  Otekla noga, preteklo leto, poleglo žito izra
žajo tudi stanje.

Nosniški razred: n, m. — Napeti <  napen-ti, napn-e-m; žeti, 
žanjem; kleti, kolnem; ožeti <  ožem-ti, ožm-e-m; prijeti primem <  
p ri-jəm -e-m  (prim. jam-e-m); vzeti <  vz-em-ti, vzamem <  vəz-əm- 
e-m; oteti, otmem; verjeti, verjamem; vneti, vnamem; zajeti, zaja- 
mem, zajm i <  zajəmi.

Prvotne oblike so se po glasovnih zakonih precej spremenile. 
Danes se glase nedoločniki na -eti (žeti iz nosnika žeti in to iz prvot
nega ženti). P rim erjaj podstavo v tehle oblikah:

napeti <  peniti kleti <  klen-ti
napnem  <  pən-e-m kolnem <  kln-e-m
žeti <  žen-ti je ti <  jem -ti
žanjem <  žən-je-m jamem <  jəm-e-m

Sedanjiška podstava je v oslabljeni prevojni stopnji. Včasih je 
polglasnik izpal, ker ni bil poudarjen, včasih se je poudarjen spre
menil v a: ožəm em  >  ožmem  in ožamem, vzəm - > vzami in vzəm i itd.

P o s e b n o s t i .  1. Zapomni si velelnike napni, začni, ožmi, 
otmi, požnji ali požanji, omni ali omani, zajm i, zajm i ali zajemi, 
vzem i ali vzemi, vnem i ali vnemi, u jemi, snem i (ali snemi). V na
rečjih se večinoma govori polglasnik: vzəm .

2. Trpni deležnik na -t: zaklet, zapet, požet, ožet, prijet, vzet, 
snet, posnet, ujet, otet, omet, vnet itd.

3. Deležnik na -č pri teh glagolih je redko v rabi: kolnoč.

Jezičniški razred: r, l. — Umreti <  um er-ti, um rem  <  umər-e-m; 
dreti, d rem =  derem; po treti, potrem =  potarem; žreti, žrem; od
preti, odprem; cvreti, cvrem; zreti, zrem; zavreti (kolo), zavrem; 
mleti <  mel-ti, mel-je-m, klati, koljem, plati, poljem; prati, por jem.

V nedoločniku je e nastal po premetu. Prim erjaj nedoločnik 
in sedanjik:

dreti <  der-ti odpreti <  odper-ti
drem <  dər-em odprem <  odpər-em
tre ti <  ter-ti mleti <  m el-ti
trem  — tarem  <  tər-em  mel-jem
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Sedanjik ima oslabljeno prevojno stopnjo kakor glagoli v nos- 
niškem razredu. Polglasnik izpade, kadar ni poudarjen, ali pa se 
okrepi v a, kadar je  poudarjen (trem  in tarem). Glagol um reti ima 
v  sedanjiku um rem  in  umrjem.

P o s e b n o s t i .  P ri glagolu dreti se tvorni deležnik na -č glasi: 
deroč in dereč. Trpni deležnik na -t: odrt, potrt, ocvrt, odprt, zavrt, 
zm let. Nima ga glagol umreti; tu  ga nadomešča opisni deležnik 
u m rl: Umrla tovarišica je bila izvrstna bolničarka.

Nekateri izmed teh glagolov im ajo trpni deležnik na -n: (za)klan.

Samoglasniški razred. — a) Vi-ti, vi-je-m; piti, pijem; vpiti, 
vpijem; skriti, skrijem; bi-ti, bi-jem; liti, lijem; gniti, gnijem;

b) ču-ti, ču-je-m; plu-ti, plovem =  plu-jem ; rjuti, rjovem =  
rjujem ; sluti, slovem =  slujem; sezu-ti, sezujem; obu-ti, obu-je-m;

c) znajti, znam <  zna-je-m; nasta-ti, nasta-ne-m  (po II. vrsti);
č) de-ti, de-ne-m (po II. vr.) =  de-je-m =  dem; smeti, smem <

sme-je-m; speti, spem; veti, vejem; vreti, vrem  <  vre-je-m ; peti, 
pojem; šteti, štejem; greti, grejem.

Podstava se končuje na samoglasnike: -i, -u, -a, -e. Zev med 
obema samoglasnikoma v sedanjiku zapira j , redkeje v.

P o s e b n o s t i .  1. Trpni deležnik je večinoma na -t: zvit, izpit, 
skrit, prečuta noč, podplute oči, sezut, obut, odet, razodet, zavreta 
juha, lepo zapeta pesem. Le glagoli na -a imajo -n: znan, prestan. 
Neprehodni glagoli tega deležnika nimajo, namesto njega se upo
rablja opisni deležnik na -Z: proslul človek, nastala škoda, smelo 
dejanje, uspela prireditev, vrela voda , gnilo jabolko, ostali žalujoči.

2. V velelniku se je pripona -i s predhodnim samoglasnikom spo
jila v dvoglasnik: vi-i-te > vijte, ču-i-te > čujte, zna-i-te  >  znajte, 
de-i-te > dejte. Koder je pripona -ve - ali -ne- v sedanjiku, tam  se 
je  ohranila tudi v velelniku: rjo-vi-te, slo-vi-te, posta-ni-te! Glagol 
vreti ima velelnik: vrl, vrite!

3. P ri nekaterih glagolih se je po sedanjiku razvila nova gla
golska oblika: rjovem  — rjoveti; slovem  — sloveti, slovim; odtod 
novi deležniki na -č: rjoveč, sloveč (namesto rjovoč, slovoč); od
tod tudi čujoč (kot pravi deležnik) in  čuječ (kot pridevnik).

Poudarek v prvi vrsti. — a) Poudarek na osnovi: gosti, godem, 
g odi! godite! godel, godla, zagoden, godenje.

V velelniku nekaterih  glagolov že nastopajo dvojnice: tresite in 
tresite; tako še tolcite, vlecite, vrzite !
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Pom ni. Grem  in grem; gremo, gremo in gremo; gredo, grejo - jo, 
grejo  in grejo ; našel in našel; dobil in do bil; preidem  in prejdem ; zaidem  
in zajdem ; ri l, ri la; bri l, bri la; kril, krila; tk al, tk ala; m el, mela (manem); 
žel, žela (žanjem); ožel, ožela (žmem).

b) Prem ični poudarek imajo glagoli s širokim vokalom v osnovi: 
plesti, pletem, pleti! pletite! pletel in pletel, pletla (plel, p lela), 
pleten , p letenje. Tako še: blesti, bresti, gnesti, grebsti, n esti, peči, 
teči, t epsti, tv esti, v esti, bosti, moči, sopsti. Za vse je značilen ozki 
korenski samoglasnik v opisnem deležniku moškega spola: bledel, 
bredel, gnetel, grebel, nesel, pekel, t ekel, t epel, tv ezel, v edel, bodel, 
m ogel, sopel. Vendar tudi že: bledel, bredel, gnetel, v edel, bodel. 
Izgovor je v zborni izreki nesəu, v pogovorni obliki n esu.

Pom ni. P resti in presti; pom ozi! pomozite! hropel, hropel (od hro- 
peti); m esti, m etem  (sneg); m esti, m etem  (maslo); mesti, medem  (štreno).

c) Poudarek na obrazilu. Edini prim er je glagol cvesti (s pol
glasnikom v osnovi): cvesti, cvetem, cveti! cvetite! cvetel, cvetla 
(cvel, cvela), razcveten, cvetenje. Na poudarek in izgovor močno 
vplivajo vzporedne oblike glagola cveteti, cvetim, ki ima v osnovi 
e, ne polglasnika.

I I .  v r s t a :  p r i p o n a  -n i-

Oblike. — Vzdig-ni-ti, vzdig-ne-m; veniti, venem; spotakniti, 
spotaknem; pahniti, pahnem; usahniti, usahnem; giniti, ginem.

Pripona -ni- se v srbščini in hrvaščini glasi -nu-, po štajerskih 
narečjih pa -no- (zdignoti). P rvotna vrstna pripona teh glagolov 
je bil -no-, pravilno po glasovnih zakonih bi se bila m orala razviti 
v -no-, a se je po vplivu glagolov IV. vrste, kakor so zvon-i-ti, 
znan-i-ti, razvila v -ni-.

Glagoli II. vrste so večinoma dovršni, zato imajo deležnik na -č 
le redki nedovršniki: gasnoč, sahnoč, ginoč (ne: gasneč, sahneč, 
gineč) venoč (veneč bi bilo od veneti).

P o s e b n o s t i .  1. a) Določi naslednjim glagolom podstavo in 
pripono: kaniti, utrniti, kreniti, stisniti, šiniti, vrn iti! P rim erjaj 
koren v podstavi s korenom v besedah: kap-lja, utrip, kret-nja, 
stisk-a, šib-a, vrt-av-ka. Razloži spremembe po znanih zakonih!

b) Ganiti — ganem, pahniti — pahnem, (pre)takniti — (pre)- 
taknem  ipd. se je prvotno glasilo gəniti — gənem  (prim. še pregnem  
— pregneš). Ko pa je v sedanjiku poudarek prešel na predhodni 
zlog, se je glasilo gəniti — ganem, pəhniti — pahnem  itd. Po seda
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njiku ganem , pahnem  se je začelo pisati tudi ganiti, pahniti . — 
Glagol kloniti ima danes sedanjik po II. vrsti: klonem, prvotno ga 
je imel po IV. vr., kakor ga imajo še zloženi pokloniti — poklonim, 
nakloniti — naklonim  itd.

2. Usahli vrelci, zamrzlo jezero, otrpli udje, zamolkel glas, osu- 
pel obraz, pobegli jetniki, uvele  ustnice, nabrekle žile, ugasle oči.

Usahli so tisti vrelci, ki so usahnili, oči so ugasle, če so ugasnile. 
Opisni deležniki s pripono -ni- pomenijo dejanje, brez n je pa so 
postali pridevniki in pomenijo stanje. Danes se smejo rab iti tudi 
mlade oblike usahnjen, zamrznjen, otrpnjen, ugasnjen, a lepa 
ljudska starina so zgornje.

3. Časi so h itro  minili. P ravkar m inuli časi so bili hudi. — Pri 
sosedu je poginila živina; poginulo živino so zakopali.

V gornjih dvojicah se minili, poginila rabita kot opisna delež
nika, minuli in poginula pa kot pridevnika.

Poudarek v II. vrsti. — a) Poudarek na osnovi: vzdigniti, vzd ig
nem, vzd igni! vzd ignite! vzdignil, vzd ignila, vzdignjen.

V velelniku in opisnem deležniku nastopajo tudi dvojnice: po- 
tenigte in  potegnite, potegnila in potegnila.

Pomni. V zbokel, v zb okla; zam okel, zam okla; v eniti, v enila, z v enjen.

b) Prem ični poudarek imajo glagoli, ki imajo v kratkem  ne
določniku (brez končnega -i) širok vokal: krenit, počenit, zaklenit, 
ognit se, upognit, tonit, trenit, uščenit.

Oblike so: kreniti, k renem, kreni! krenite! krenil, krenila, 
ukrenjen.

c) Poudarek na obrazilu imajo glagoli s polglasnikom v osnovi, 
ki se je še pred kratkim  pisal kot e: geniti, genem, geni! genite! 
genil, genila. Sedaj je SP uzakonil pisavo z a, vendar dovoljuje 
izgovor polglasnika v oblikah, k jer a ni poudarjen, čeprav že pre
vladuje izgovor na a. Danes je  najnavadnejša ta le  raba: ganiti, 
ganem, gani! ganite! ganil, ganila, ganjen, ganjenje.

Po tem  vzorcu še dahniti, pahniti, sahniti in sestavljenke na 
-takniti, -m akniti.

I I I .  v r s t a :  p r i p o n a  -e-

Oblike. — 1. Sed-e-ti, sed-i-m; gor-e-ti, gor-i-m; trp-e-ti, trp-i-m ; 
veleti, velim; vrteti, vrtim ; grmeti, grmim.

Nedoločniška pripona je -e-, sedanjiška -i-. Krajše oblike 
v 3. os. mn. so: žele, bole, zelene, zatorej deležniki: želeč, boleč,
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zeleneč. Velelnik 2. os. edn. se loči od sedanjika 3. os. edn. po 
poudarku: sedi — sedi (sedi je od sesti), gori — gori, visi — v isi, 
veli — v eli, trpi — trpi, živi — živi.

2. Klečati, klečim; ječati, ječim; kričati, kričim; molčati, mol
čim; ležati, ležim; držati, držim; režati, režim; bežati, bežim; 
sliš-a-ti, sliš-i-m; vršati, vršim.

Gornji glagoli imajo v nedoločniku pripono -a-, toda samo na 
videz. Po glasovnih zakonih so se namreč glasovi k, g, h pred -e- 
omehčali v č, ž, š, torej: krik-e-ti, leg-e-ti, slih-e-ti (prim. krik, 
lega, sluh!) so se spremenili v krič-e-ti, lež-e-ti, sliš-e-ti. Za č, ž, 
š in j se je priponski -e- spremenil v -a-, torej: krič-a-ti, lež-a-ti, 
sliš-a-ti. V sedanjiku im ajo pripono -i- kakor glagoli pod 1. Zapomni 
si, da sodijo glagoli na -ati, -im  v 3. vrsto! P rav  tako bati se <bojati 
se, boj-i-m  se in stati < stojati, stoj-i-m.

Med glagoli, ki gredo po več vrstah, je tudi smejati se; sed. 
sm ejim  se (III. vr.), sm ejem  se (V, 2) in smejam se (V, 1).

P o s e b n o s t i .  1. Isti glagol se včasih sprega po dveh vrstah: 
cvesti, cvetem, vel. cveti, cvetel ali cvel, cvetla ali cvela, cvetoč so 
oblike po I. vrsti; poleg teh se je razvil nov nedoločnik s pripono 
-e-: cvet-e-ti, iz tega pa nove oblike po 3. vrsti: cvetim, vel. cveti, 
cvetel, cvetela, cveteč. Podobno sloveti iz sluti, rjoveti iz rjuti, 
rjovem .

Glagol spati ima sedanjik spim, spiš, velelnik spi, spite in de
ležnik speč po III. vrsti, vse druge oblike pa po V. vrsti.

2. Nedoločnik hoteti se sprega po 3. vrsti, prav  tako velelnik 
hoti, sedanjik hočem  <  hot-je-m  pa ne. N ikalna oblika n očem < 
nehočem  ali nečem  <  nehəčem ; skrčena oblika čem, češ, če je 
nastala iz həčem, həčeš.

3. Iz nedoločniške podstave delamo deležnik na -en, iz tega pa 
glagolnik. Zatorej so pravilne oblike: zažel-en, požel-enje, žvrgo
lenje, hrepen-enje, koprnenje  (ne pa: zaželjen  itd.). Izjemoma sta 
prišla pod vpliv glagolov IV. vrste življenje  in trpljenje, ki bi se 
morala glasiti živenje  in trpenje, kakor jih beremo še v 17. st.

4. Od glagola stati, stojim  sta pravilno izvedeni obliki obstati, 
obstojim  in pristati, pristojim, nedovršnika pa: obstajati, obstajam  
in pristajati, pristajam, kakor imamo tudi: nastajati, postajati, vsta
jati itd., ne pa: nastojati, postojati, vstojati, tako tudi ne: obsto
jati, pristojati.

5. Obledelo pisavo sem komaj razločil. Janez je prišel iz Brč
kega z ogorelim  obrazom. Osiveli lasje so pričali o hudih skrbeh. 
Zastareli dolgovi. Zardela lica. Počrneli zidovi.
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Ležeče tiskane oblike so opisni deležniki neprehodnih glagolov, 
a pomenijo stanje. Ker neprehodni glagoli navadno nimajo oblike 
trpnega deležnika (kakor npr. ogoret  ali ogoren), ga nadomešča 
opisni deležnik.

6. V to vrsto gresta tudi glagola um eti in ime ti. Umeti je skrčil 
umejem  >  um em  (kakor samoglasniški razr. I. vrste: smem). Im eti 
je ohranil prvotne oblike po V. vrsti le v sedanjiku im am, im aš . . .  
in v sed. del. im ajoč; povsod drugod ima oblike po III. vrsti: vel. 
imej — im ejte, del. ime l — im ela -o. Zanikano se glasi nimam  
(<  neimam) — nimaš, toda vel. ne im ej , del. ne imajoč. Včasih je 
bilo teh glagolov več in so tvorili poseben razred te vrste.

Glagol um eti ima vel. umej, toda v sestavi doumi, razumi.

Poudarek v III. vrsti. — a) Poudarek na osnovi imata samo gla
gola videti in slišati: slišati, slišim, sliši! slišite! slišal, slišala, uslišan, 
slišanje.

b) Prem ični poudarek imajo vsi drugi glagoli: želeti, želim, 
želi! želite! želel, želela, zaželen, poželenje.

V opisnem deležniku moškega spola so nekatera slovenska 
narečja obdržala končniški poudarek, druga pa so ga pomaknila 
na osnovo. V knjižnem jeziku se je  ustalila tale raba:

na osnovi so poudarjeni: bežal, brenčal, dišal, držal, f rčal, 
gorel, hotel, hreščal, j ečal, k lečal, kričal, letel, ležal, m olčal, norel, 
režal, sm rčal, t ičal, tiščal, v elel, v isel, vreščal, zorel, želel, živel:

na končniškem delu so poudarjeni: bledel, bobnel, cvetel, čepel, 
grmel, hrepenel, koprnel, sedel, smrdel, trpel ;

obojni poudarek imajo: k ipel in kipel, slonel in slone l, m olel in 
molel; v atributni rabi obogatel človek, oglušel starec, ozdravel 
bolnik, v opisanih časih tudi mož je obogatel, oglušel, ozdravel.

IV . v r s t a :  p r i p o n a  -i-

Oblike. — Misl-i-ti, misl-i-m; čistiti, čistim; gladiti, kvasiti, 
meriti, paziti, braniti, ceniti, cepiti, hvaliti, buditi, deliti, gnojiti, 
soliti, zvoniti.

Glagoli te vrste imajo nedoločniško in sedanjiško pripono -i-.
Deležnik na -en delamo iz nedoločniške podstave, torej: brani-ti, 

brani-en >  branjen. Pripona -i- se pred samoglasnikom spremeni 
v j, ta  pa se s sprednjim  soglasnikom spaja po glasovnih zakonih: 
pokos-i-en >  pokosjen >  pokošen, kup-i-en  >  kupjen  >  kupljen,
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omlat-i-en  >  omlatjen  >  omlačen, pomlad-i-en  >  pomladjen >  po
mlajen.

P o s e b n o s t i .  1. Glagoli, ki imajo poudarek na priponi, imajo 
v 3. os. mn. namesto -ijo lahko krajšo obliko na -e : bude, dele, draže 
(hišo), goje, gnoje, solze se, zvone. Po tej skupini sta narejena sedanji
ška deležnika vseh glagolov te  vrste: misleč, mereč, pazeč, braneč, 
ceneč, hvaleč, budeč, deleč, zvoneč.

2. V novejših in malo rabljenih oblikah trpnega deležnika in 
glagolnika je  zmagalo etimološko načelo. Tako imamo poleg p ra
vilnega izprijen  tudi izpriden, a samo: začuden, začudenje, občuten, 
čutenje, prepoten, potenje, zasolzen, obljuden, nagrmaden, nasm eten, 
sm etenje, oblaten, blatenje, sramotenje  (toda osramočen), gladenje 
(toda poglajen).

P ri glagolih odobriti, posrebriti, poostriti, ohrabriti se trp n i de
ležniki pravilno glasijo: odobren, posrebren, poostren, ohrabren, 
namesto odobrjen itd., ker je  rj v soglasniških skupinah zmeraj 
otrdel.

3. Dokler so starši živeli, so jih  živili otroci. Bolnik je ozdravel, 
ozdravilo ga je sonce. Nebo je nenadoma zatem nelo; zatemnili so 
ga neurni oblaki. Lica so mu pordela, pordila m u jih je kri. Bela 
L jubljana ni počrnela, le fašisti so jo počrnili. Pravim o počrneli 
zidovi, če so počrneli sami, a počrnjeni, če so jih  počrnili drugi.

Določi ležeče tiskanim  deležnikom vrsto in razloček v pomenu! 
Glagoli s pripono -e- so neprehodni, s pripono -i- pa prehodni.

Poudarek v IV. vrsti. — a) Poudarek na osnovi: čistiti, čistim, 
čisti! čistite! čistil, čistila, očiščen, čiščenje.

M ešanje s premičnim poudarkom se kaže v dvojnicah gaziti in 
gaziti, gazite in gazite, gazila in gazila. Tako še cepiti, čuditi se, 
dražiti, družiti, grabiti, hraniti, klatiti, krušiti, laziti, mlatiti, planiti, 
raniti, soditi, tožiti, braniti, hvaliti, kupiti, ljubiti, motiti, stopiti.

b) Prem ični poudarek imajo glagoli, ki se jim  kratki nedoločnik 
glasi na širok samoglasnik: hodit, gonit, lomit, m olit, nosit, selit, 
točit, v odit, v ozit, ženit.

Oblike se glase : goniti, gonim, goni! gonite! gonil, gonila, gonjen, 
gonjenje.

Pomni. D vom iti in  dvom iti, d vom im , d v omi! dvom ite! d v om il in  
d vom il, dvom ila.

c) Poudarek na obrazilu: deliti, delim, deli! delite, deli l, delila, 
deljen, deljenje.
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V opisnem deležniku moškega spola predpona obvezno p ri
tegne poudarek na osnovo: podelil, razbistril, ublažil, obogatil, 
prebudil, precedil, počastil, zadušil, pogasil, oglušil, zagradil, po
gnojil, pokropil, u krotil, zam oril, prenovil, zaplodil, zarotil, osolil, 
zazvonil, omejil itd.

Pomni. Velelnik: ne greši! ne j ezi se! in ne jezi se! V trpnem delež
niku je včasi osnovna beseda povzročila dvojnico: naježen in naježen, 
obdarjen in obdarjen, obžarjen in obžarjen, odtujen in odtujen, poživljen  
in poživljen, prismojen in prismojen, prikrivljen in prikrivljen, splašen  
in splašen, slavljen in slavljen.

V. v r s t a :  p r i p o n a  -a-

Prvi razred: sedanjiška pripona -a-. — 1. del-a-ti, del-a-m; 
begati, gledati, končati, divjati, hlasta ti, mehčati, ravnati, plačati, 
streljati, mešati, menjati.

Nekateri glagoli so narejeni iz glagolov IV. v.: prosi-ti, v-prosi- 
a-ti >  vprašati; plati-ti, plati-a-ti >  plačati; mesi-ti, mesi-a-ti > m e
šati; meni-ti, meni-a-ti >  menjati, a se je čut za to zvezo izgubil; 
zato sta vprašati in plačati postala dovršnika, kar je v nasprotju  
s tovrstnim i tvorbam i: nositi — prenašati, razvoziti — razvažati, 
pomladiti — pomlajati, opraviti — opravljati, očediti — ocejati, 
napojiti — napajati. Podobno je bilo tudi z glagolom srečati.

2. V ta razred sodijo tudi glagoli, k jer se je med končnim samo
glasnikom podstave in pripono -a- razvil -v-: ču-ti, ču-a-ti >  čuvati; 
obuti, obuvati; ošte-ti, ošte-a-ti >  oštevati; uspeti, uspevati; peti, 
pevati; sedeti, sedevati; deti, devati; ši-ti, ši-a-ti >  šivati; biti, 
bivati; počiti, počivati; užiti, uživati; umiti, umivati; spoznati, spo- 
zna-a-ti >  spoznavati; ravnati, obravnavati; odigrati, odigravati; 
izkopati, izkopavati.

Te vrste glagolske oblike moramo ločiti od glagolov VI. vrste 
s pripono -ova-, -eva- v nedoločniku in -uje- v sedanjiku. Glagoli 
s pripono -va- po V. vrsti imajo v sedanjiku -vam, -vaš, -va  itd., 
ne pa -ujem , -uješ, -uje itd. kakor glagoli VI. vrste. V nekaterih 
narečjih se te tvorbe mešajo in glagoli z -va- po V. vrsti pritegujejo 
v svojo spregatev glagole VI. vrste: nakupavati, prem išljavati, po- 
gledavati, spovedavati itd. namesto: nakupovati, prem išljevati, po- 
gledovati, spovedovati itd . V mnogih prim erih je možna oboja 
tvorba: srečavati, srečavam  in srečevati, srečujem ; zametavati, za- 
m etavam  in zametovati, zam etujem ; naletavati, naletavam  in nale- 
tovati, naletu jem ; prekopavati, prekopavam  in prekopovati, preko-
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pujem  (poleg: prekapati, prekapam); predelavati, predelavam  in 
predelovati, predelujem  itd. Glagoli s pripono -va- so zmeraj po
udarjeni na zlogu pred njo.

P ri glagolih tega razreda -jo v 3. os. mn. ni osebno obrazilo, 
marveč je  vsaj -j- že od nekdaj sestavni del osnove; zato se sed. del. 
na -č dela neposredno iz te oblike: delajoč, ravnajoč, m enjajoč, 
deležniki na -e pa iz njihove osnove na -j-: delaje, ravnaje , m enjaje. 
P rav  od teh prim erov se je -jo razširil tudi na druge glagole, kjer 
ga prvotno ni bilo.

Drugi razred: sedanjiška pripona -je-. — 1. suk-a-ti, sučem 
(<  suk-je-m); lagati, lažem; vihati, višem; m etati, mečem; glodati, 
glojem; klicati, kličem; rezati, režem; risati, rišem; škripati, škrip- 
ljem; zobati, zobljem; devati, devljem; dremati, dremljem; orati, 
or jem.

Značilnost tega razreda je: -ati, -jem. V zvezi s sedanjiško 
pripono -je- se konec podstave sprem inja po glasovnih zakonih: 
m az-jem  >  mažem, m et-je-m  >  mečem, škrip-je-m  >  škripljem. 
Glagol (po)stla-ti ima pravilen sedanjik (po)stel-j-em, (po)sla-ti pa 
je v sedanjiku preko poslie-m  dalo pošljem  lin po asimilaciji pošljem.

2. Dihati, diham =  dišem; dremati, dremam  =  dremljem; mi
kati, mikam — mi čem; devati, devam =  devljem; pihati, piham =  
pišem; jem ati, jemljem; zajemati, zajemam =  zajemljem.

N ekateri glagoli V. vrste se lahko spregajo po 1. ali 2. razredu.
V nekaterih  govorih so bolj v rabi te, v drugih druge oblike; 

v osrednjih narečjih so bolj domače oblike po 1. razredu.
Glagoli tega razreda se v 3. os. mn. prvotno niso končevali na 

-ejo, m arveč na -o: plešo, kažo, orjo, vežo, pišo; po tej obliki so 
tudi narejeni tvornosedanji deležniki na -č: plešoč, orjoč, vežoč, 
pišoč, jem ljoč, iščoč, kažoč, kopljoč. P ri glagolih, ki se v sedanjiku 
lahko spregajo tudi po 1. razredu, imamo redno sed. deležnik po 
tem razredu, ker sicer oblika preveč sprem inja podobo (etimološko 
načelo zmaguje!): dihajoč, drem ajoč, devajoč, pihaje, trepetaje, 
skakaje, jokajoč, jokaje, ne pa: dišoč, skakoč, trepečoč, jočoč ipd.

Tretji razred: sedanjiška pripona -e-. — 1. a) V ta razred gre 
nekaj glagolov, ki se jim  podstava v sedanjiku in nedoločniku loči:

b r-a-ti <  bər-a-ti gn-a-ti <  gən-a-ti
ber-e-mo <  ber-e-mo žen-e-mo <  gen-e-mo 

zv-a-ti <  zəv-a-ti 
zov-e-mo< zov-e-mo
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b) Nedoločniško in sedanjiško osnovo imajo enako glagoli 
žg-a-ti — žg-e-m, tk -a-ti — tk -e-m  in tk -a-m, ph-a-ti pš-e-m  in 
ph-a-m.

Ti glagoli so že začeli prehajati v 1. razred te vrste in so danes 
dovoljene tud i oblike suvati, suvam , suvaj-te! poleg suj-te ! ščuvati, 
-am, ščuvaj-te  in -ajte! p ljuvati, p ljuvam, pljuvaj -ajte  poleg pljuj 
-te! bljuvati, bljuvam, bljuvaj -ajte  poleg bljuj -te! toda samo 
ruj -te! snuj -te! kuj -te! truj -te!

2. Sem štejemo tudi glagole kov-a-ti — ku -je-m, snov-a-ti — 
snu-je-m, trov-a-ti — tru -je-m, ki jim -u- ozir. -ov- spadata h ko
renu in ne, kakor glagolom VI. vrste, k priponi. Suv-a-ti je nastalo 
iz sov-a-ti po sedanjiku su -jem. Po sedanjiku so narejene tudi oblike 
bljuvati (za prvotno bljəvati), k lju vati (za kljəvati), p ljuvati (za 
pljəvati). Sedanjiki bljujem, k ljujem, p ljujem  so pravilni. P rvotno 
rəvati — rujem  je dalo pravilno rvati — rujem  in nato po sedanjiku 
ruvati .

Sem štejemo tudi glagole z nedoločniško podstavo na -e in -a, 
nedoločniške pripono -a-, zev pa zapira j: se-a-ti > sejati, vejati, 
dejati — dejem, smejati se; ta-j-a-ti se, majati, lajati, dajati in zlo
ženke. V sedanjiku imajo pripono -je-, nekateri po vplivu 1. razreda 
tudi -ja-: se-je-m, vejem , dejem, sm e-je-m  in sm e-ja-m  se, tajam  in 
tajem, lajam  in lajem, m ajam  in majem, dajam  in dajem. Velelnik 
delamo s pripono -i-, ki se za samoglasnikom spremeni v  -j-: 
se-i-te >  sejte, vejte, dejte, smejte se, toda otajajte, majajte, lajajte, 
dajajte (dajte je od dati).

Glagoli tega razreda imajo v 3. os. mn. lahko tudi krajše oblike 
poleg daljših: berejo — bero, ženejo — ženo, žgejo — žgo, dajejo 
— dajo (nasproti dajo od dati), smejejo se — sm ejo se, majejo — 
m ajo, toda samo sujejo, pljujejo , rujejo, sejejo, lajajo, ščujejo. Po 
krajših oblikah delajo deležnik na -č: beroč, žgoč, pljujoč, todč 
lajajoč.

P o s e b n o s t i .  Sm eji se ko cigan belemu kruhu. Pogledi no, 
kaj so začeli počenjati otroci! Oko v oko mi gledi! Glede na raz
m ere je kar dobro. Glejte, Rimljani, kako vas je Cezar ljubil! 
Povejte no! Vedi, da je laže obljubiti kakor narediti. Sm eje se 
je rekel to.

Ležeče tiskane oblike ne gredo po V. vrsti, marveč delanja, po 
III., deloma pa po brezpriponskem glagolu vedeti.

Poudarek v V. vrsti. — a) Poudarek na osnovi: delati> d elam, 
delaj! delajte! delal, delala, zdelan.
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Mešanje s premičnim poudarkom je močno napredovalo zaradi 
kratkega nedoločnika in sedanjika, ki sta v obeh poudarnih sku
pinah domala enaka. Po zgledu čakati, čakajte  in čakajte , čakala 
in čakala so poudarjeni še m azati, letati, k opati se, m ešati, sanjati, 
stradati, streljati, počivati, v ezati. Po zgledu ma hati, mahajte! in 
m ahajte! m ahala gredo še m enjati, vprašati, su kati in lizati. V vseh 
treh  osnovnih oblikah imajo dvojnice dremati, kazati, pisati, poma
gati, plačati, skakati, m ajati, škripati, torej tudi dremati, dremajte, 
drema la.

Pomni. Pravilne so samo oblike iskati, smejati se.

b) Prem ični poudarek imajo glagoli s širokim korenskim vo
kalom v kratkem  nedoločniku: česat, k lepat, k lesat, k opat, k resat, 
m etat, tesat.

Oblike se glase : peljati, peljem, pelji! peljite! peljal, peljala, 
zapeljan, peljanje.

Pomni. Glodati, glodam, glodajte, glodal in glodati, glojem, glodal.

c) Poudarek na obrazilu: končati, končam, končaj ! končajte! 
končal, končala, končan.

Pomni. Po zgledu bahati, baham ali bahati, baham  se poudarjajo še 
k odrati, kuštrati, motati, obrzdati, razkosati; pomni še zvati, zovem, 
zval; orjem  in orjem.

V I. v r s t a :  p r i p o n a  - o v a -

Oblike. — P est-ova-ti, pest-uje-m ; svetovati, svetujem, daro
vati, darujem ; verovati, verujem ; kmetovati, km etujem; gospodo
vati, gospodujem; izpolnjevati, izpolnjujem; premišljevati, bojevati 
se, ocenjevati, ocenjujem!

Značilnost za vrsto je pregib -ova-, -uje-. Za mehkimi soglasniki 
se pripona -ova- preglaša v -eva-.

V 3. os. mn. so (ti glagoli še v 16. stoletju imeli le oblike: kupujo, 
pregledujo, imenujo, svetujo, verujo, darujo itd.; danes se je uve
ljavila tudi v tej osebi oblika s pripono -uje- kakor v vseh drugih 
osebah, -jo pa občutimo kot obrazilo. Po stari obliki pa so še 
narejeni deležniki na -č: kupujoč, pregledujoč, imenujoč, svetujoč, 
verujoč  itd.

Nastanek. — 1. Prim erjaj naslednje dvojice glagolov: izpolniti 
— izpolnjevati; zatrditi — zatrjevati; oceniti — ocenjevati; prem i

230



sliti — premišljevati; zameniti — zamenjevati; posvetiti — posve
čevati; očistiti — očiščevati; podeliti — podeljevati.

Gornji glagoli sodijo v IV. in VI. vrsto. Po tra jan ju  so prvi 
dovršniki, drugi nedovršniki. Osnovi IV. vrste se dodaja pripona
VI. vrste: premisli-ova-ti >  premišljevati.

P ri prehodu glagolov IV. vrste v VI. vrsto se pripona -i- spre
meni v -j-. P ri tem nastajajo že znane glasovne spremembe.

2. Pogozdovati, občudovati, izobrazovati.
Tudi tem glagolom ustrezajo dovršniki IV. vrste: pogozditi, za

čuditi se, izobraziti. Na prvi pogled opaziš, da tvorba ni v skladu 
z glasovnimi zakoni; pričakovali bi: pogoževati, občujevati, izobra
ževati. To so novinke in niso izpeljane iz glagolske osnove IV. vrste 
na -i, marveč so narejene po korenskih prvinah, po etimološkem 
načelu: gozd-, čud-o, obraz-. Izobraževati pa je tudi v rabi, bolj ko 
izbrazovati.

3. Kupovati, glasovati, kaznovati, gostovati, potovati, hudovati 
se, kljubovati, namesto vati (od namesto), zadostovati (od zadosti).

Gornji glagoli, pa tudi njim  sorodni glagoli v IV. vrsti (kupiti 
itd.) so izpeljani naravnost iz samostalnikov (kup, gost, kazen, pot), 
pridevnikov (hud), prislovov (zadosti). V tem  prim eru nimamo 
glasovnih sprememb kakor pri izpeljavi iz glagola, ker nimamo 
pripone -i-, ki spremenjena v -j- povzroča mehčanje.

4. Urediti — ureja ti — urejevati; zadostiti — zadoščati — zado- 
ščevati; posoditi — posojati — posojevati; naznaniti — »naznanjati 
— naznanjevati; obsoditi obsojati — obsojevati; nam estiti — 
nameščati — nameščevati; sporočiti — sporočati — sporočevati.

P rvi glagol v gornjih trojicah je dovršnik IV. vrste, drugi in 
tre tji pa sta nedovršnika po V. oziroma VI. vrsti. Pomenskega 
razločka med zadnjim a dvema ni, a boljše in lepše so krajše oblike 
po V. vrsti.

5. Vsi navedeni glagoli (razen v točki 3., ki so imenski) so zlo
ženi. Nezloženi glagolski glagoli te  vrste so: krščevati (od krstiti), 
reševati (od rešiti), srečevati (od srečati) in plačevati (od plačati).

Poudarek v VI. vrsti. — a) Poudarek na osnovi: svetovati, sve- 
tujem, svetuj! svetujte! svetoval, svetovala, nasvetovan, posveto- 
vanje. Tako se morejo poudarjati še: dedovati, koledovati, m oledo- 
vati, oprezovati, spametovati, pestovati, p lesnovati, podlazovati, 
pomižikovati, zaplečevati, v erovati, omecevati, osebenjkovati, pre- 
rekovati.
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V štiri- in večzložnicah se je nujno razvil stranski poudarek 
svetovati in ta je  lahko prevzel vlogo glavnega; tako se je vsa ta 
poudarna vrsta v nedoločniku zlila s končniško poudarjenim  kupo- 
vati in je po njem tudi razvila sedanjik svetujem. Dvojnice so zapi
sane že v SP, ki dovoljuje poleg km etovati, km etujem  tudi km eto- 
v ati, km e tujem  in tako še: nadlegovati, napredovati, obedovati, 
zaznamovati, škodovati, pomenkovati se, popotovati, posredovati, 
varovati, zanohtovati, pritrkovati, pohajkovati, oležkovati, zajtr
kovati, zalezovati.

b) Poudarek na obrazilu: kupovati, kupujem, kupuj! kupujte! 
kupoval, kupovala, kupovanje.

B r e z p r i p o n s k i  g l a g o l i

Brezpriponski glagoli so: dam, jem, vem  in sem. Vsi so brez 
pripone v sedanjiku, v nedoločniku ima pripono samo glagol vedeti. 
Zato se obrazila dodajajo neposredno podstavi; pri tem  se po gla
sovnih zakonih dogajajo spremembe, zaradi katerih  so nam ti 
glagoli v svojih oblikah nepravilni. Biti dela oblike od več korenov 
in s tem še veča vtisk nepravilnosti, medtem ko se zloženke uvr
ščajo v druge vrste.

Oblike. — 1. V sedanjiku spregamo te glagole takole:

E d n i n a  

1. 2. 3.

D v o j i n a  

1. 2. 3.

M n o ž i n a  

1. 2. 3.
dati dam daš da dava dasta dasta damo daste dajo
jesti jem ješ je jeva jesta jesta jemo jeste jejo
vedeti vem veš ve veva vesta vesta vemo v este vejo
biti sem si je sva sta sta smo ste so

V dvojini in množini je tudi končni poudarek: dasta , jesta, 
vesta, dam o, jem o, vemo, daste, jeste, veste, dado, jedo, vedo.

Glagol dati ima v 3. os. mn. poleg dado še obliki dajo (včasih 
tudi dajo, a je treba dobro ločiti od dajo = dajejo (od glagola da
jati) in dade. Tako se spregajo tudi zloženke: do-, iz-, ob-, od-, po-, 
pre-, pri-, pr o-, raz-, v- se, za-dati.

Glagol jesti ima v 3. os. mn. obliki j ejo in jedo. Po osnovnem 
glagolu se spregajo tudi zloženke: iz-, na- se, ob-, od-, po-, pre-, 
raz-, u-, za-, izpod-jesti in sn-esti, k jer ima predlog še prastaro 
obliko.
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Glagol vedeti ima v 3. os. mn. obliki v ejo in vedo; tako  se spre
gajo tudi zloženke: iz-, o- se, raz- se, z-, za-vedeti se prav  kakor 
tudi po-vedati in zloženke: dopo-, izpo-, odpo-, prepo-, pripo-, spo-, 
zapovedati, zapovem  itd. Oblike, kakor pripovedajo, zapovedajo, 
izpovedajo so po pomenu nedovršne kakor pripovedujejo  itd.

Glagol biti ima za sedanjik samosvoje oblike, a zloženke se ne 
spregajo po njih zgledu, marveč jemljejo za osnovo nedoločniško 
bi- ali prihodnjiško osnovo bo-. Iz korena bo- je  narejen prihodnjik: 
bom, boš, bo, bova, bosta, bomo, boste, bodo ali bodem, bodeš, 
bode, -va, -ta, -mo, -te, bodo. Iz korena bi- je  tud i pogojnik bi za 
vse osebe in števila. Tako se sprega do-bi-ti: dobim, dobiš, dobi, 
dobiva, dobita, dobita, dobimo, dobite, dobijo = dobe ali pa: dobom 
(dobodem), doboš, dobo, dobova, dobosta, dobosta, dobomo, doboste, 
dobodo. Glagola pozabiti in iznebiti se im ata s a m o  p r v o  spre
gatev z osnovo bi-, glagol prebiti pa ima drugo z osnovo bo- 
(prebom . . . )  ali navadneje prebijem, prebiješ, prebije itd.

Deležnik sedanjega časa im ata jesti in vedeti: jedoč in vedoč — 
jede in vede. Glagol biti ima deležnik bodoč, ki se pa rabi le kot 
pridevnik.

2. Velelnik osnovnih glagolov se glasi:

dati: — daj — dajva dajta — dajmo dajte
jesti: — jej — jejva jejta — jejmo jejte
vedeti: — v edi — v ediva vedita — vedimo v edite

— -vej — -vejva -vejta — -vejmo -vejte
biti: — bodi — bodiva bodita — bodimo bodite

Oblike v edi itd. so narejene po III. vrsti, pač pa imajo prvotno 
obliko povedati in njegove zloženke: povej, zapovejte, redkeje: 
povedi!

Zloženke glagola biti imajo velelnik iz nedoločniške osnove: 
dobi, dobiva, dobita, dobite; pozabi, pozabite; iznebi se, iznebite se; 
toda prebij, prebijte! V rabi je  tudi dobodi poleg dobi!

3. Od oblik iz nedoločniške osnove so v rabi: 
d a t i :  dal -a -o; dan -a -o; pro-davši; tako gredo tudi vse

druge zloženke: dodati, pridati, predati itd.
j e s t i :  j edel, j edla -o in j el, j ela -o; ob-jeden -a -o; pojedši, 

živ, je  tudi nam enilnik jest. Tako tudi zloženke, le da te nimajo 
namenilnika. Prvotno sən-esti je dalo snesti — snem.

v e d e t i :  vedel, v edela -o. Pazi na -e-, ker ga ne smeš opu
ščati! Loči ta deležnik od v edel, v edla, v edlo (glagol v es ti!); loči:
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izvedela je  in izvedla je, razvedelo se je  in razvedlo se je, zavedela 
se je  in zavedla je. Glagol povedati ima deležnik po V. vrsti: po
vedal -a -o. Vedeti nim a trpnopret. del. na -n; povedati in zloženke: 
povedan -a -o, zapovedan -a -o ga delajo po V. vrsti. Redko se rabi 
zvedevši, toda zapovedši. Namenilnika nim ajo vedeti in zloženke; 
namesto povedat, ki je dovršnik, navadno rabimo pravit.

Pomni. Izveden izvedena -o je danes le še pridevnik.

b i t i :  bil -a -o, tako  tudi zloženke; osnovni glagol trpnega
deležnika nima, zloženke pa po IV. vrsti: dobljen , pozabljen , toda
prebit; — bivši -a -e se rabi kot pridevnik; pozabivši (se rabi tudi 
kot prislov), dobivši, iznebivši se. Namenilnika nima.

Časi

P o  o b l i k i  i n  v i d u

Po obliki. — a) Bambek gleda za fazanom, kako naravnost in 
strm o leti med drevjem, lopota s perutm i, se leskeče v kovinskem 
sijaju; vlečka peres pometa za njim. Nenadoma ostro zabrni strel. 
Fazan se preobrne in težko telebi na tla.

b) »Nič se ne boj, M artin! To bom  že poravnal sam brez tebe.
S cesarico bom  že jaz govoril, da bo prav. Mošnjo cekinov ti bom
dal, ti boš pa blago pustil. Kdo bo to prenašal z Dunaja domov?«

c) K aravana je  vsako ju tro  že zgodaj odrinila. Živina je enako
merno stopala, spremstvo pa je hodilo in jahalo. Puščava je bila 
od dne do dne bolj divja. Kraj pota so ležali ostanki živali; obrale 
so jih  zverine, izpral jih  je dež in posušilo sonce do golih kosti.

č) Ko se je bil za trdno namenil, napraviti si stanovanje, je 
vgozdil v zemljo štiri stebre pokončnike, jih  prevezal s prečnjaki, 
vtvoril na vsakem koncu brano in obesil v rh  vsega sleme. K er pa 
ni bil postavil nobene kam nitne vloge, se je hiša pobesila.

Ležeče tiskani glagoli v zgornjih stavkih so dovršni in nedo
vršni; stoje v različnih časih: sedanjem, prihodnjem, preteklem  in 
predpreteklem . Sedanji čas delamo s posebnimi obrazili za različne 
osebe in števila. (Glej spodnjo razpredelnico!) Druge čase sestav
ljamo z glagolom biti in opisnim deležnikom na -l, -la, - lo; prihodnji 
čas delamo s prihodnjikom  glagola biti in opisnim deležnikom; 
pretekli čas delamo s sedanjikom glagola biti in opisnim deležni
kom; predpretekli čas pa s preteklim  časom glagola biti in opisnim 
deležnikom.
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Ednina

S e d a n j i  č a s
Dvojina Množina

1. -em -im -am -jem -eva -iva -ava -jeva
2. -eš -iš -aš -ješ -eta -ita -ata -jeta
3. -e -i -a -je -eta -ita -ata -jeta

1. bom
2. boš
3. bo

1. sem
2. si
3. je

1. sem bil
2. si bil
3. je bil

-1 -la -lo

-1 -la -lo

-1 -la -lo

P r i h o d n  j i  č a s  
bova 
bosta } -la -li -li 
bosta 

P r e t e k l i  č a s
sva
sta
sta

-la -li -li

-emo
-ete
-ejo
-o

-imo -amo -jemo
-ite
-ijo
-e

bomo
boste
bodo

smo
ste
so

P r e d p r e t e k l i  č a s  

-la -li -li
sva bila 
sta bila 
sta bila

smo bili 
ste bili 
so bili

-ate -jete 
-a jo -jejo

-li -le -la

-li -le -la

-li -le -la

Pomni. Opisni deležnik se z osebkom ujema v spolu in številu. 
V dvojini se včasih sliši in piše za ženski in srednji spol obrazilo na 
-e namesto na -a (vprašave, vprašate, potrpive, nesete); oblike na -i 
(neseti) niso več v rabi.

Po obliki ima slovenščina štiri čase: sedanji, prihodnji, pretekli 
in predpretekli čas (prezent, fu tur, perfek t in pluskvam perfekt).

Po glagolskem vidu. — 1. a) Na prvem panju sedi K ralj Matjaž 
za mizo. Na glavi ima krono, okoli v ra tu  venec rož. Na sredi izbe 
stojita dva m inistra in mislita  globoke misli, ker vrtata  s prstom 
v čelo. Gostje obirajo pečenega vola. Na drugi končnici kralj pleše, 
nad njim  pa letajo srake.

b) V tistih  dneh bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svet
lobe in zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale.

c) Potok ni šum el, kakor šumi o belem dnevu in štropotaje 
polni korce mlinskih koles. Narahlo je točil vodo čez skalice, da je 
cingljalo ko s srebrnim i kraguljčki. Iz m račnega gozda je dehtel 
vonj pomladi. Noga ni čutila gr udave poti, teža skrbi je drsela 
z ramen, čelo se je jasnilo, pleča so se sproščeno dvigala in prsi 
širile.
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Nedovršni glagoli lahko stoje v sedanjem, preteklem  ali p ri
hodnjem času; predpreteklega časa navadno ne delamo od nedo- 
vršnikov. Nedovršni pomen ohranijo tud i v prihodnjem  in pre
teklem času.

Nedovršni glagoli im ajo tr i  čase: nedovršni sedanjik, nedovršni 
prihodnjik in nedovršni pretekli čas.

2. a) Vera vzame M arku pernico. Marko se pokrije z rjuho. 
Vera ga na vso moč potegne za nogo. A kaj, komaj izvlečeš polo
vico telesa in sežeš po drugi nogi, ti mrcina brcne pa je spet ves 
v postelji. Vera začne b rata vlačiti po sobi. Tedaj porabi priložnost 
treska v tleh in se zasadi M arku v mečavo; ta  zastoka, potiplje 
načeto mesto in izpusti slamnjačo. »Pa bom spal!« se zareče, leže 
v kot na hlače in se pokrije s suknjičem.

b) Ko boš dobila to pismo, bom že mrtev. Umrl bom  za pošteno 
slovensko stvar. Mi nismo uspeli, prišli pa bodo drugi, ki bodo to 
delo srečno dovršili. Naša kri ne bo zastonj prelita, iz n je  bo zrasla 
narodu lepša prihodnost. Hudo mi je le, ker boš ti na starost tako 
sama ostala.

c) Razgrnil sem  plašč na cvetočo reso in legel. P rav  tedaj so 
šinili prvi prameni zarje na vzhodu in  poškropili s škrlatom  ovčke 
oblačke. Daleč se je oglasil tenek žvižg ptička. Ko je zastavil znova 
in zapel melodijo, tedaj je udaril vesoljni zbor.

č) Le kam si se bil zamaknil, da nisi slišal zvona? Nisem  še 
dobro bil zadremal, ko me je močno trkan je vrglo s postelje. Pete
lini so bili komaj odpeli, na Breznici je že vabilo.

Ležeče tiskani glagoli v gornjih stavkih so vsi dovršni; stoje 
v sedanjem, prihodnjem, preteklem  ali predpreteklem  času. Njihova 
dovršnost ostane izražena v vseh časih.

Dovršni glagoli im ajo štiri č ase: dovršni sedanjik, dovršni p ri
hodnjik, dovršni pretekli in predpretekli čas.

P o  p o m e n u

Nedovršni sedanjik. — 1. Stojim in gledam: velikanski ogenj 
gori. Mrači se in zmeraj svetleje odseva plamen. Po trav i sede 
dekleta, njim  nasproti fantje. Oče iztrkava  pipo, m ati pripravlja 
velik lonec mesa za večerjo. Čutara se vrsti v krogu, m ladi svet 
ubira pesem za pesmijo, da se razlega v tiho  noč. S trm e posluša 
samotna luna slovenske zdravice. — Poslušam  jih  na radiu. Tržaško 
dekle prosi s tankim  glasom oproščenja zaradi nezadostnega znanja
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slovenskega jezika. Ko pa se ji sproži, ne more brzdati svojega 
še skoraj otroškega grla, prehiteva se, stavki se ji snujejo z juž
njaško živahnostjo in iz njih zveni silna ljubezen do slovenske 
domovine, do slovenščine.

Nedovršni sedanjiki v teh stavkih izražajo, kar osebek vidi, da 
se v sedanjosti okoli njega dogaja ali godi. To so različna dejanja, 
ki se hkra ti godijo okoli osebka. Nedovršni sedanjik nam torej 
rabi, kadar opisujemo ali naštevamo različne hkratne prizore in 
dejanja v okolici.

Nedovršni sedanjik pomeni dejanje, ki se v pravi sedanjosti 
godi ali ponavlja.

2. Kakor se mi streže, tako mi kosa reže. Kdor druge zaničuje, 
prazno glavo oznanjuje. Povej mi, kam oblaki plu jo, kam  ptice 
Zete, kam vode teko, kam človek gre. V isti sm eri tečeta Sava in 
Drava. Svetloba izvira od teles, ki se sama svetijo. Vsak državljan 
je  dolžan delati po svojih sposobnostih; kdor skupnosti ne daje, 
tudi ne more od nje prejem ati. Za red skrbe reditelji; določa jih 
razrednik. Sklad upravlja  in stalno nadzoruje zadružni odbor.

Gornji stavki so po vsebini pregovori, reki, splošne resnice, 
znanstvene ugotovitve, pravila, zakoni. V njih rabimo nedovršni 
sedanjik. V njem so podane tudi druge splošne resnice v šolskih 
knjigah, matematična, fizikalna, slovnična pravila, zemljepisne in 
prirodopisne ugotovitve, predpisi itd. Ta nedovršni sedanjik pomeni, 
da se dejanje lahko godi zmeraj, vsak čas. Nedovršni sedanjik se 
torej rabi tudi p ri ugotavljanju splošno veljavnih resnic in pri 
opisih stanja.

Nedovršni sedanjik se rabi tam, kjer se kako dejanje vsak čas 
lahko godi ali ponavlja.

3. Megla j e  b i l a  in tem a kakor v rogu. K ar se barka tri pota 
z a g u g 1je . Jaz gledam, gledam, poslušam  — nič ni bilo.

Ležeče tiskani nedovršni sedanjiki so sedanji le po obliki, po 
pomenu pa izražajo preteklo dejanje. S sedanjikom izražamo živah
nost, nazornost, a z nedovršnikom le potem, ko jo je prej že začel 
v sedanjiku izražati dovršni glagol (v našem prim eru zaguglje).

V živahni pripovedi se v določenih zvezah rabi nedovršni seda
njik za izražanje preteklosti; uvajati ga mora zmeraj dovršni 
sedanjik.

Pomni. Nedovršni sedanjik redno ne more rabiti za izražanje pri
hodnosti. Napačno je še: Jutri pišemo  slovensko nalogo, prav: . . .  bomo 
p is a li . . .  Prva predstava se vrši v nedeljo«, prav: . . .  se bo vršila = b o . . .  
Daj, da to, kar sem sklenil, tudi spoln ju jem , prav: . . .  bom sp o ln jeva l. . .
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4. Rudi p i š e ,  da dela in dobro služi. Lani je bil vse leto brez 
zaslužka, pa je vendar p i s a l ,  da dela in dobro služi. Je  že tak, 
čeprav bi m rl od hudega, b o  p i s a l ,  da dela in dobro služi.

Ležeče tiskani nedovršni sedanjiki stoje tu  v predmetnem  
(objektnem) odvisniku in izražajo dejanje, ki se godi hkrati z de
janjem  nadrednega staivka. V takih prim erih torej izraža nedovršni 
sedanjik sedanjost, preteklost ali prihodnost.

Z nedovršnim sedanjikom izražamo zlasti v predm etnih odvis
nikih dejanja, ki so hkratna s katerim  koli časom v glavnem stavku.

Dovršni sedanjik. — 1. Pavle in Nace sta se dogovarjala zaradi 
njive. Slednjič je Pavle povzel: »Sedaj veš vse, ponudim  njivo 
najprej tebi, ki si sosed; odloči se, ali jo vzameš ali ne, ker imam 
drugih kupcev.« Nace je pomolčal, puhnil oblak dima pod strop, 
potem pa vzel pipo iz ust in rekel: »Kupim.« Segla sta si v roke 
in se razgovarjala naprej o tem, kako se bo kupčija izvedla.

Sedanji čas je  pravzaprav le trenutek med preteklim  in pri
hodnjim časom. Zato moremo ujeti vanj le tako dejanje, ki se ravno 
ta  vmesni trenutek začne in konča. To pa je moči samo tako, da 
pomeni naznanitev dejanja že tudi izvršitev. Ko je  Pavle rekel 
»ponudim«, je  bila ponudba njive izvršena; ko pa je  Nace izrekel 
»kupim«, je bila kupčija sklenjena. Ko bi bil kdo Naceta vprašal 
med dogovarjanjem, kako je s to  njivo, bi mu bil odgovoril: »Ku
pujem  jo«. Ko bi ga bil pa vprašal po sklenjeni kupčiji, bi bil 
odgovoril: »Kupil sem jo«. Tak dovršni sedanjik pomeni torej pravo 
sedanjost; so pa to redki prim eri, ker jo more rab iti samo prva 
oseba sama o sebi, ker le ona more odločati s svojo besedo o iz
vršitvi dejanja. Rabimo jo pri slovesnih obljubah, zapovedih, odlo
čitvah ipd.: rečem, zapovem, obljubim, obljubimo, prekličem.

Pri pasivnih glagolih je mogoč tak  sedanjik tudi v 3. osebi: 
S to  objavo se prekliče veljavnost spričevala (=  prekličem ve
ljavnost).

Dovršni sedanjik im a pravi pomen sedanjega trenu tka le v 
redkih prim erih, ko se glagolsko dejanje izvrši hkrati z izgovorom 
glagola. Pravim o mu i z v r š i l n i  ali e f e k t i v n i  sedanjik; upo
rabljamo ga v 1. in 3. osebi.

2. Kdor nazadnje pride, kosti dobi. Kopriva ne pozebe. Na raz
valinah novina oživi. Nagnito drevo samo pade. Rastlina zasnuje 
in nastavi popke, potem zaspi. Če odbor ugotovi, da je rokopis 
nečitljiv, ga zavrne.

Gornji stavki izražajo splošne resnice, pregovore, reke, predpise, 
pravila, ugotovitve, ki se opirajo na izkustvo (empirijo). Dovršni
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sedanjik nam  ne pove, da se kako dejanje godi v sedanjosti, pre
teklosti ali prihodnosti, marveč, da se zgodi to dejanje lahko 
v vsakem času. K adar koli kdo pride nazadnje, bodi v preteklosti, 
sedanjosti ali prihodnosti, zmeraj dobi kosti.

Dovršni sedanjik ali aorist zaznamuje zgolj nastop ali izvršitev 
dejanja ne glede na čas. Imenujemo ga i z k u s t v e n i  ali empi
rični sedanjik.

3. Kdo vzdigne ta  kamen? Kdo se znajde v tej zmešnjavi? Ali 
razbiješ oreh s prstom? Ali vržeš kam en čez vodo? Rad bi ga 
poznal, ki mi zabrani pot čez travnik.

Ne muči se, teh zapahov živ k rst ne odmakne brez orodja! 
V takem  vrem enu me s parom konj ne spraviš od doma. Ne pride 
več sama do zdravnika, je preslaba. Zvečer ne zaspim  in ne zaspim , 
zjutraj sem pa ves zaspan. Če se ji sproži jezik, je nihče ne ustavi. 
Ne utegnem  (namreč: si časa, da bi kaj naredil).

Ležeče tiskani dovršni sedanjiki ne izražajo dejanja, ki bi se 
zgodilo v določenem času, marveč le obstoječo možnost ali nemož- 
nost, da se dejanje izvrši ne glede na čas: kdo more ali ne more 
vzdigniti, se znajti, razbiti, vreči, zabraniti, odm akniti, spraviti, 
priti, zaspati, ustaviti, najti. Tak dovršni sedanjik uporabljam o 
zlasti tedaj, kadar vprašujem o po možnosti (odvisna in  neodvisna 
vprašanja), in v nikalnih stavkih, kadar poudarjam o nemožnost. 
Raba je živa in ljudska.

Dovršni sedanjik izraža tudi obstoječo možnost ali nemožnost, 
da se dejanje izvrši ne glede na čas; dovršniku s takim  pomenom 
pravim o m o ž n o s t n i  dovršnik (aorist).

4. Srajco ti že zašijem, drugega pa ne. Ali vzameš knjigo? Ali 
sprejmeš ponudbo? K ravo prodam, če jo kdo kupi. Se ne um aknem , 
naj pride, kdor hoče. Stavim , kar hočeš. Ali mi daš bukve? Posodim  
pač, dam  pa ne. P rav  mu je, zakaj pa ne pride o pravem  času. Zakaj 
ne odgovorite? Segel je  po palico, da jo zažene. Vozi čisto ob bregu, 
da v megli ne zgreši smeri.

Ležeče tiskani dovršni sedanjiki v zgornjih stavkih ne izražajo 
dejanja, ki bi se zgodilo v določenem času, marveč le obstoječo 
pripravljenost, voljo, namero, da se dejanje izvrši ne glede na čas; 
lahko bi tudi kdo rekel, da je  ali ni voljan, pripravljen, odločen. . .  
zašiti, prodati, kupiti, se um akniti, staviti, dati, posoditi, priti, 
odgovoriti, zagnati, zgrešiti.

Dovršni sedanjik izraža tudi pripravljenost, voljo ali namero, 
da kdo kaj napravi; v tem pomenu ga imenujemo n a m e r n i  do
vršnik (aorist).
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5. a) Denar ti posodim  jaz, dobiš ga zvečer. Od dolga mi boš 
plačeval obresti, kolikor boš mogel, a vrneš mi, kadar boš hotel. 
Toda prej ko se dolga znebiš, bolje bo zate. O počitnicah pridem  
in pogledam  tvoje gospodarstvo.

b) Ako pa naklonijo nam sm rt bogovi, manj strašna noč je v 
črne zemlje krilu, ko so pod svetlim soncem sužni dnovi! Če to 
napraviš, te ne pogledam  več. Dokler me z dokazi ne prepričaš, 
ne priznam.

Dovršni sedanjiki v teh  stavkih izražajo prihodnost, kakor nam 
jasno kaže vsa pomenska zveza (prislovni izrazi, prihodnjik pri 
nedovršnikih). S toje v glavnih (pod a) ali v odvisnih stavkih (pod b). 
Zamenjamo jih lahko s prihodnjikom, vendar rajši uporabljam o 
dovršni sedanjik namesto prihodnjika, kadar je ta  pomen čisto 
jasen.

Dovršni sedanjik nam  v prim erni zvezi lahko rabi namesto 
dovršnega prihodnjika.

Pomni. Primerjaj prihodnji čas dovršnikov v  ruščini!

6. Ob enajstih je  bilo, to še dobro vem. Sam sem stal, megla 
je bila in tem a kakor v rogu. Zeblo me je  pa sabljo sem imel. 
Postajal sem dremoten, zato sem začel tjakaj po m orju gledati. 
K a r  gori v jam boru nekaj zacvili. Jaz gledam, gledam — nič ni 
bilo. Spet se mi zadremlje, pa počenem  na tla. K a r  se barka tri 
pota zaguglje. — Po nebu priplava ptičica, neznana drobna pevčica; 
M atjaž jo ugleda, ostrmi: m u trik ra t šotor obleti, na zlatem jabku 
obsedi, zažvrgoli, zagostoli. — Ali k o m a j  vra ta  so odprta, vname 
se strašni boj, ne boj, mesarsko klanje: Valjhun tam  s celo jih 
močjo objame. Tudi on se je zanesel na njih sp a n je . . .

Ti zgledi nam  slikajo pretekle dogodke. To nam razodeva 
začetni pretekli čas ali nadaljevanje v preteklem  času ali pa tudi 
smisel. Izraženi pa so ti dogodki z dovršnim sedanjikom. Včasih 
ta prehod od preteklega časa na sedanjik nakazujejo vezniki kar, 
ko, že, tedaj, pa, vtem , brž, komaj. S tem i besedami se nam novi 
dogodek nenadoma postavi pred oči, da ga gledamo tako živo 
kakor na odru v — drami. Za prehod od preteklega časa na seda
njik more rabiti le dovršni sedanjik, sredi take živahne pripovedi 
pa moremo uporabljati tudi nedovršni sedanjik v pomenu nedo
vršnega preteklega časa. S takim i sedanjiki dosegamo napetost, 
nazornost, živahnost v pripovedi.

Dovršni sedanjik se rabi v živahnem pripovedovanju, kadar 
podaja pisatelj preteklo dejanje kot sedanje. To vrsto p r i p o v e d 
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n e g a  (narativnega) sedanjika imenujemo d r a m a t i č n i  se
danjik.

Pomni. Pri menjavanju časov bodi previden! Že v istem odstavku 
ne sme biti prepogostno, napačno pa je v istem stavku, npr.: Ko sem  ga 
po toliko letih spet videl, me navda veliko veselje (prav: je  navdalo). 
Včasih je bila taka menjava močno v rabi po tujem vplivu: Na pragu 
sem pričakoval profesorja in, ko pride , povem  mu, kaj sem videl. Nekega 
dne, bilo je  poleti, sedim  na vrtu kraj morja in gledam  sluznate kepe, 
ki so plavale po vodi. V tem stavku imamo tako menjavo celo pri nedo- 
vršniku. Danes je taka menjava nedopustna za dober knjižni jezik.

7. Deseto poglavje: Oliver natančneje spozna značaj svojih 
novih tovarišev. Pod podobo na razstavi je  stal napis: Nemci vdero 
v vas, jo zažgo in postrele talce. Povzetek dogodkov v drugi knjigi 
Homerjeve Iliade: K ralj stori po Nestorjevem nasvetu. Ahajci 
sprejmejo  povelje z navdušenjem. Zdaj se zbor razide, Agamemnon 
pa povabi odličnike na kosilo. P red  tem opravi daritev Zevsu in 
ga prosi popolne zmage. — Dne 9. m aja 1945: narodnoosvobodilna 
vojska prežene sovražnika iz zadnjih postojank, zasede Ljubljano 
in prevzame oblast.

Take stavke beremo v napisih poglavij v povestih, pod podo
bami in spomeniki, pri navajanju vsebine kakega knjižnega dela, 
v časovnih pregledih dogodkov.

Pripovedmi sedanjik rabi tudi za napise v povestih in na podo
bah, za navajanje vsebine knjižnih del in v zgodovinskih časovnih 
preglednicah. Pravimo mu tudi z a p i s n i  sedanjik.

Pomni. V tem trenutku zvršeno dejanje se razen pri efektivnem  
sedanjiku ne da izraziti s sedanjikom dovršnega glagola, ker je to, kar 
je dovršeno, prav zato že tudi preteklo. Zategadelj pravimo sicer: zdaj 
delam, toda: zdaj sem dodelal, a ne: zdaj dodelam. Poslednje včasih 
uporabljamo za izražanje neposredne prihodnosti, npr. zdaj zdaj dodelam , 
to se pravi: zdaj zdaj napoči tisti trenutek, ko bo dovršni sedanjik 
dodelam  postal resnica. Napačna je torej raba dovršnega sedanjika na
mesto dovršno preteklega časa v  takile zvezi: V Dunajskih sonetih Stritar 
o b r a č u n a  z nasprotniki. Dovršni sedanjik o b r a č u n a  meri na 
prihodnost, zato utegne bralec po pravici vprašati: Kdaj pa izidejo tisti 
Dunajski soneti? Odkod pa pisec ve, kaj bo v  njih? Ako si mislimo 
obračun izvršen, moramo reči: V Dunajskih sonetih je  o b r a č u n a l  
Stritar z nasprotniki. Obračun pa si lahko mislimo tudi nedovršen, ker 
ga je moči brati, dokler so Dunajski soneti ohranjeni. Zato smemo tudi 
reči: V Dunajskih sonetih S tritar o b r a č u n a v a  z nasprotniki. In res 
navadno pravimo tako, kadar imamo v mislih branje tiskane knjige; 
kadar pa mislimo bolj na tedanji Stritarjev nastop, torej enkraten zgodo
vinski dogodek, uporabljamo dovršni pretekli čas.
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Takih napačnih zgledov imamo zlasti po časniških poročilih: 
Včerajšnja Pravda priporoči složen nastop zaveznikov (prav: je pripo
ročila ali priporoča). Iz Pariza izve naš list, da se v Ameriki pripravljajo 
novi zakoni (prav le: je izvedel, ker ta glagol nima nedovrsnika). To 
nam pokažejo osnovne črte marksistične teorije (bi bilo prav, če je to 
uvod v  te črte; napačno je, če je to sklicevanje na znane osnovne črte; 
v tem primeru mora biti: nam kažejo). V knjigi opiše pisatelj polet okoli 
sveta (prav: opisuje ali je opisal). Kakor priča izpove, je bil obtoženec 
zraven (prav: je izpovedala ali izpoveduje).

Nedovršni prihodnjik. — 1. Če boste vi molčali, bodo kamni 
govorili. Narod tvoj bo pil iz čaše tvoje, s pitjem  njenim  bode se 
napajal: v  delih svojih sam boš živel večno. — Iztresi si dušo pred 
nami, belokranjsko dekle, poslušali te  bomo, verjeli t i  bomo, zani
mali se bomo za usodo tvoje vasi, občudovali bomo gibko lepoto 
tvoje besede.

Ležeče tiskani nedovršni glagoli izražajo v teh stavkih v pri
hodnosti trajajoče ali ponavljajoče se dejanje. Nadomestiti jih ne 
moremo z nedovršnim sedanjikom.

Nedovršni prihodnjik (futur) izraža v prihodnosti trajajoče ali 
ponavljajoče se dejanje.

2. Takole bo imel okoli 60—65 let. To boš pa vendar vedel, saj 
sem ti sam povedal. Kaj boš to govoril, ko ni vse skupaj nič res! 
Nič mu ne boste glave mešali! Ali boš tiho!

Ležeče tiskani nedovršni prihodnjiki v teh stavkih ne izražajo 
prihodnosti, marveč domnevo ali omiljeno prepoved ali zapoved. 
Včasih izražajo tud i grožnjo.

Dovršni prihodnjik. — K adar bodo Turki pridirjali in raz konje 
poskakali, jih  za mizo posadite! — Če prideš ju tri še ti, bomo 
lahko opravili. Ko se stemni, bomo zapeljali voz pod streho. Obiskali 
bomo severne kraje; čez gore, čez vode poj demo v južne kraje. 
Pogreznili se bomo v globočino morja, lahke peruti nas poneso v 
zračne višave.

Ležeče tiskani glagoli v gornjih stavkih izražajo dovršno dejanje 
za prihodnost. V prvem  stavku izraža prihodnjik dejanji, ki naj 
se zgodita prej kakor dejanje, izraženo z velelnikom (posadite). 
V drugem in tretjem  stavku pa izraža dovršni sedanjik dejanje, ki 
se m ora zgoditi prej kakor dejanje, izraženo z dovršnim prihodnji
kom. V prim ernih zvezah tak  dovršni prihodnjik lahko nadome
ščamo z dovršnim sedanjikom.
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Dovršni prihodnjik pomeni v prihodnjem  času dovršeno de
janje. Z njim  izražamo tudi dejanje, ki se izvrši pred drugim pri
hodnjim.

Pomni. Ako pomeni dovršni prihodnjik daljno prihodnost, ga ni 
mogoče nadomestiti z dovršnim sedanjikom: Ko bodo naše kosti že davno 
strohnele, bodo Slovenci še zm eraj branili svoj je z ik . Tu bi bilo napak 
reči: Ko naše kosti že davno stroh n e. . .

Nedovršno pretekli čas. — 1. Povsod so že spali. Vas je molčala. 
Le v gornjem  koncu nekje je lajal pes. Najbrž ga je m otil kak vaso
valec. Ura je tekla  na polnoč. Izza hriba se je pobliskavalo v gostih 
presledkih.

Ležeče tiskani nedovršni glagoli stoje v preteklem  času in pra>- 
vijo, da je njih  dejanje v preteklosti traja lo  ali se ponavljalo. Vsi 
stoje v glavnih stavkih.

Nedovršno pretekli čas (imperfekt) izraža v preteklosti trajajoče 
ali ponavljajoče se dejanje.

2. Čudil se je, kako da je tako dolgo spal. Pisal je, da je  pri 
sosedu gorelo, da je  bila vsa vas v nevarnosti, kako so ljudje poma
gali gasiti. Očital mu je, da je  vse leto lenaril. Mati je  šla k  ženi, 
kjer je  hči nekdaj stanovala.

Ležeče tiskani nedovršni glagoli izražajo v preteklosti trajajoče 
ali ponavljajoče se dejanje, a stoje v odvisnih stavkih. Tudi v glav
nem stavku stoji pretekli čas. Z nedovršno preteklim  časom v od
visnikih je izraženo trajajoče ali ponavljajoče se dejanje, ki se je 
zgodilo pred dejanjem  v glavnem stavku.

Nedovršno pretekli čas pomeni v nekaterih  odvisnikih dejanje, 
ki se je godilo pred preteklim  dejanjem  nadrednega stavka.

Dovršno pretekli čas. — 1. P ri K azarjevi gostilni je  vojska 
obstala. Zastopniki so se odkrili in globoko priklonili. Zapel je rog: 
vsa pehota je snela puške in jih  gromko posadila na tla.

Dovršno pretekli čas (perfekt) pomeni v preteklosti trenutno 
dejanje, njega začetek ali konec.

2. Če je  to storila, da je od mene pobegnila, zakaj bi jaz za n jo 
hodil? — Ali komaj si planil, so te podrli na tla. — Globok vzdih 
se mu je izvil, ko je prisopihal na Matajevino. — V hiši še niso 
prižgali luči, ko se je  Karlek prebudil.

Ležeče tiskani glagoli so dovršni in stoje v preteklem  času. 
Izražajo dejanje, ki se je  zgodilo pred  dejanjem  v glavnem stavku. 
Pomenijo torej neko predpreteklo dejanje, a je  izraženo z dovršnim
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preteklim  časom, ker je razm erje med dejanji obeh stavkov pomen
sko dovolj jasno tudi brez oblike predpreteklega časa.

Dovršno pretekli čas pomeni v nekaterih odvisnikih dejanje, ki 
se je moralo zgoditi pred preteklim  dejanjem  v glavnem stavku.

Pomni, Včasih dovršno pretekli čas izraža tudi neposredno izvršeno 
dejanje, ki iz preteklosti sega s svojim zaključkom prav do sedanjosti: 
Toliko časa sem ga čakal, s e d a j  je pa le prišel ( =  je le tu). Tako si 
pel, s e d a j  si onem el (=  sedaj molčiš). Prislovni izrazi, ki zaznamujejo 
sedanj ost, so manj občutljivi za pravi trenutek sedanjosti kakor dovršni 
glagol.

Predpretekli čas. — France si je polagoma opomogel: blago
dejna ploha je bila ohladila soparico, veter je bil premešal ozračje 
in razgnal dimasti prah, ki plava navadno nad mestom. — S čim 
ste se mu bili prikupili, da vas ni mogel pozabiti? — Kakor je bil 
obljubil, tako je tudi storil. Konja, ki so ga bili oče predlanskim  
kupili, smo že lani prodali. Tisto noč očeta ni bilo doma, ker je bil 
šel izgubljene hčere iskat.

Ležeče tiskani dovršni glagoli stoje v predpreteklem  času in 
izražajo dejanje, ki se je zgodilo pred nekim drugim  dejanjem v 
preteklosti. V odvisnikih bi to preddobnost lahko izrazili tudi z do
vršno preteklim  časom. P redpretekli čas je oblikovno malo v rabi, 
ker ga večinoma lahko nadomesti pretekli čas.

Predpretekli čas (pluskvamperfekt) se dela redno iz dovršnikov.

Nakloni

Povedni naklon. — Po nebu ščip plava , šumi, šumi Drava . . . 
Pastir je bil nabral suhljadi, nesel v mesto jo naprodaj. Ko se to 
zgodi, tedaj končana pot bo moja in konec bo težav in boja. Branili 
smo se dolgo brez podpore, kdor hoče se podati, mu ne branim.

M ar veš, da tečeš tik grobov? Kdaj je bil narod osvobojen? 
Bomo videli, kdo ga bo nosil prvi.

Ležeče tiskane glagolske oblike v stavkih prvega odstavka 
n ekaj trdijo, izpovedujejo. S toje v vseh časih in načinih. V vpra
ša ln ih  stavkih z enakimi oblikami poizvedujejo po gotovosti in 
resničnem stanju. S toje v glavnih in odvisnih stavkih.

Glagolske oblike, ki nam rabijo za izražanje resničnega stanja 
in osebne gotovosti, v vprašalnih stavkih pa za poizvedovanje, ime
nujemo p o v e d n i  naklon ali indikativ.
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Velelnik. — 1. Takrat se spomni, b istra  Soča, kar gorko ti srce 
naroča: tačas pridrevi vse na dan, narasti, vzkip i v tok strašan! 
Ne stiskaj v m eje se bregov, srdita čez branove stopi! — Gregor: 
»To je nevaren človek; državi dela škodo. Prim ite  ga, zaprimo ga!« 
Krpan: »Nikar ne razdirajte praznih besed!« — Kdo ti je  rekel, da 
hodi ves teden in zapravljaj čas in denar? — Zgodi se po tvojem, 
pridi potem, kar že more! — Popotnik, ki tod mimo prideš, v edi, 
da je še živ v grobovih teh naš sen, prisluhni trpki bratovski besedi, 
premisli našo žrtev, naš namen!

Z ležeče tiskanimi glagolskimi oblikami je  izražena zapoved, 
prepoved, želja ali prošnja. Take oblike imenujemo velelnik ali 
imperativ. Uporabljamo ga v 2. os. ednine, 1. in 2. os. dvojine in 
množine, včasih tudi v 3. os. ednine. Za 1. os. ednine ga ne uporab
ljamo, ker sam sebi ne ukazujem  z besedo; prav tako tudi v 3. os. 
dvojine in množine ne ukazujemo in ne izražamo želje in prošnje 
z velelnikom, marveč z želelnikom kakor navadno tudi za 3. os. 
ednine. Velelnik lahko uporabljam o v glavnih in odvisnih stavkih.

Sed. Ednina Dvojina Množina

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

-em —  -i -i -iva (e) -ita (e) - -im o  -ite
-im —  -i -i -iva (e) -ita (e) - -im o - ite
-am -------aj -aj -ajva (e) -ajta (e) — -ajm o -a jte
-jem -------j - j -jva (e) -jta (e) - -jm o -jte

2. Ali boš izginil ali ne! Ali ne boš koj tiho! Kaj boste meni 
peli! Tudi z mezincem se ga ne bosta dotaknila!

Ležeče tiskane oblike so prihodnjiki, po pom enu  pa velelniki 
(izgini, bodi, ne pojte mi, ne dotikajta se ga). V vsakem velelniku 
je obsežena neka prihodnost, ker pač ukazujemo, prepovedujemo, 
želimo ali prosimo le to, kar se ima šele zgoditi.

Namesto velelnika nam  torej včasih rabi povedni naklon p ri
hodnjega časa.

3. Jaz pojdem danes v hribe, ti bi prišel za menoj jutri! Janez, 
ti hiti k sosedu, Marko, ti stopi po strica, oče, vi bi pa doma popa
zili! Pa bi vsaj to malenkost naredil!

Včasih nam je neposreden ukaz pre trd  zaradi spoštovanja ali 
obzirnosti, včasih ga omiljujemo zaradi večje učinkovitosti; v takem 
prim eru radi uporabljamo pogojnik namesto velelnika.
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Pomni. Zapoved se lahko izraža tudi z dovršnim sedanjikom: Jutri 
mi povrneš  denar (=  povrn i)! Včasih se pa nasprotno velelnik rabi na
mesto indikativa v  pogojnem odvisniku: Govori ali m olči, nič mu ni 
pogodu (=  če govoriš . . . ).  Delaj ali ne delaj, nič ne pomaga (=  Če delaš 
ali ne delaš . .  .).

4. N ikar sramotiti zaslužnih ljudi! Ne koj vsega zavreči! Vse se 
bo uredilo, le vpiti ne! N ikar te m ene Turku dati!

V prepovedi rabim o včasih nedoločnik nam esto velelnika, zlasti 
za n i k a r ,  n i k a r t e .  Vendar moramo biti previdni in  se ogibati 
takile napačni rabi za zapoved: Tukaj pritisniti! Vrata zapirati! 
Desno voziti! Paziti na snago! itd. Taka raba je prišla po tujem  
vplivu, zlasti v napise.

5. a) Ne hodi na sonce, če imaš maslo na glavi! Ne hvali dneva 
pred večerom! Ne pokrivaj ognja s slamo! Ne prodajaj kože, dokler 
medved še v brlogu tiči!

b) Ne pohodi mi še zadnjih sadik! Ne gani se, sicer je po tebi! 
Ne posadi vsega krom pirja! Pa n ikar vsega ne snej in vsega ne 
popij, kar boš videl na mizi! Ne pozabi me! Ne pridi mi več domov!

V prepovedi navadno uporabljamo nedovršnike (ponavljalne), 
tudi za enkratno prepoved (ne zapiraj m i vrat pred nosom, ne jem lji 
zares moje besede, ne dotikaj se, ne v ozi tod, pelji naokrog itd.).

V nekaterih  prim erih dovršniki nimajo prav ustreznega ne- 
dovršnika (pohoditi — pohajati, ganiti se — gibati se ipd.) ali pa 
smisel naravnost zahteva končno dovršno obliko glagola; v takih 
prim erih se tudi v prepovedi rabi dovršnik. Čut za to rabo prepo
vedi peša v škodo nedovršniku.

V nikalnem  velelniku torej navadno rabim o ponavljalne do- 
vršnike; le v posebnih prim erih smemo rabiti tudi dovršnike.

Želelnik. — 1. Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo ! 
Otrok kar ima Slava, vsi naj si v roke sežejo! Naj čuje zemlja in 
nebo, kar danes pobratim i pojo! Naj se od ust do ust razlega, 
kar tu  med nam i vsak prisega! Vojaki naj se takoj po vrnitv i ogla
sijo pri poveljniku! P rost naj bo Slovencev dom! Oče jim a je še 
naročal, naj bosta poštena in pridna! — Naj bi se bil oglasil davi! 
Naj bi ne bil čakal tako dolgo! — Gremo ali čakamo? (=  Ali naj 
g re m o ...)  Pojdimo! — Danes naj ne nosi knjige s seboj! Naj ne 
sne vsega kruha! Naj m u ne stori nič žalega!

Ležeče (tiskane glagolske oblike izražajo željo, nasvet, omiljeno 
zapoved ali prepoved. Izražene so z naj in s povednim naklonom
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(indikativom) za sedanji čas ali pa s pogojnikom za preteklost. Le 
pri glagolu biti imamo namesto sedanjega časa prihodnji čas: naj 
bo, naj bova, naj bosta, naj bomo, naj bodo! Vsak pravi želelnik 
se nanaša na dejanje, ki sega v prihodnost, zato pravega želelnika 
za preteklost biti ne more; to, kar je  v preteklosti ostalo želja, je 
v sedanjosti neresnično (irealno), zato izraženo s preteklim  po
gojnikom. Nedovršni glagoli v želelniku im ajo sedanji in prihodnji 
pomen; pusti ga, naj j e, pomeni: naj dela naprej, kar že sedaj dela; 
torej sega iz sedanjosti v prihodnost; ju tri naj se vsi spominjajo 
naše osvoboditve — tu  ima nedovršnik prihodnji pomen. Želelnik 
nima oblik za 2. os. edn., dv. in  množine, nadom estuje jih velelnik 
ali pogojnik. Vendar so v nekih zvezah tudi mogoče: kaj naj storiš, 
me vprašaš. Ali naj vrnete  knjigo? Niste vedeli, kaj naj naredite. 
Ukazal je, naj ne hodite več kosit.

Zanikani želelnik se dela iz nedovršnih in dovršnih glagolov, 
podobno kakor velelnik. V vprašalno želelnem stavku ali naj lahko 
izpustimo.

Ednina

naj delam naj bom 

naj bo

1.
2 .
3. naj dela

Dvojina

S e d a n j i  č a s  

naj delava bova

naj delata bosta

Množina

naj delamo bomo 

naj delajo bodo

1. naj bi bil delal
2 .  —

3. naj bi bil delal

P r e t e k l i  č a s

naj bi bila delala naj bi bili delali

naj bi bila delala naj bi bili delali

2. Kaj naj napišem  na ta  prazni list, da ostane, kakor bil je, 
bel in čist? Ali naj ti pošljem  prepis? Vprašal je, kdaj naj pride. 
Ni vedel, kako naj to naredi. Kdo naj gre?

Ukazal m u je, naj ne hodi več delat. Saj sem m u branila, naj 
ne hodi v takem  z doma. Terjal ga je, naj mu koj vse plača. Prosil 
ga je, naj pride kosit. K rjavlja so vabili, naj prisede.

V prvem  odstavku stoji želelnik v 1. ali 3. os. edn. v glavnih 
in odvisnih stavkih in nadomešča velelnik. V drugem odstavku stoji 
v odvisnikih, ki izražajo velelnike v odvisnem govoru.
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V 1. in 3. os. edn. in v odvisnem govoru nam  želelnik rabi 
namesto velelnika.

3. »Je rekel, da pojde od hiše.« »Kar naj !« — »Toži nas.« »Naj ! 
Bo že dobil, kar išče.« — »V našem seka.« »Pusti ga, naj !« — 
»Dežuje.« »Naj, saj imamo doma dosti dela.«

Naj je iz velelnika nehaj = pusti, a se je čut za ta pomen izgubil. 
Nekaj samostojnosti je  še ohranil tam, k jer nočemo ponavljati 
glagola iz prejšnjega stavka in kratko rabimo samo naj.

Pogojnik. — 1. Ko bi koza rep imela, bi se m uham  branila. 
Ko bi ne bilo tatov, bi ne bilo treba ključavnic. Ko bi ne bil zajec 
nazaj zijal, bi ga ne bil pes pobral. Če bi se pridno učil, bi še izdelal.

V teh  zloženih stavkih nam glavni stavek pove, kaj bi bilo, ako 
bi bil izpolnjen pogoj, napovedan v odvisniku; k jer ta ni uresničen, 
se tudi dejanje glavnega stavka ne uresniči. Če pa se pogoj uresniči, 
se uresniči tudi dejanje glavnega stavka. Taka na pogoj vezana 
dejanja izražamo s posebno glagolsko obliko, ki ji pravim o p o 
g o j n i k  ali kondicional. Ime ima od te zveze zato, ker v takih 
zvezah ne moremo rabiti druge oblike kakor pogojnik.

V slovenščini je edina prava pogojniška oblika bi; ta se danes 
rabi za vse osebe in števila v tej nesprem enjeni obliki (včasih je 
bila to le oblika za 3. osebo ednine). Z njo in opisnim deležnikom 
na -l -la -lo delamo druge pogojne oblike.

Pogojnik ali kondicional izraža dejanje, vezano na neuresničljiv 
ali uresničljiv pogoj; pogojnik delamo z bi in opisnim deležnikom.

2. a) Kaj bi pa rad  povedal? Lakomnik bi še lastnega brata 
prodal. Po vsem bi sklepal, da je učenec siromašen. K rjavelj je 
želel, da bi izdelal hitro, pa je hotel tudi, da bi bilo dobro. Ko bi 
bilo danes lepo, bi ju tri dobili obisk.

b) Ko bi vas bil popred našel, morda bi se bilo naredilo. Tudi 
sovražnik bi ne bil mogel reči, da M artinek nima dobrega srca. 
Lani bi bil jaz pripravljen, ko bi bili tudi vi.

Pogojniki v stavkih pod a izražajo dejanje v sedanjosti ali pa 
hkratnost z dejanjem  v preteklosti; pod b pa izražajo dejanje v 
preteklosti in predpreteklosti. Oblikovno se ločita oba pogojnika 
tako, da za sedanji čas dodajamo opisni deležnik pogojniku bi, 
za pretekli čas pa pogojniku bi bil. Te ločitve med sedanjim  in 
preteklim  časom v pogojniku ne pozna glagol biti, ker ne ponav
ljamo deležnika bil (bi bil bil) v preteklem  času.

248



Ednina Dvojina Množina

S e d a n j i  č a s

1. bi
2. bi -1 -la -lo
3. bi

bi - -la -li -li
bi I

bi
bi -li -le -la 
bi

P r e t e k l i  č a s

1. bi bil -a -o bi bila -i - bi bili -e -a
2. bi bil -a -o -1 -la -lo bi bila -i -i -la -li -li bi bili -e -a -li -le -la
3. bi bil -a -o bi bila -i -i bi bili -e -a

P ri pogojniku ločimo sedanji in pretekli čas; rabimo ju  po istih 
pravilih kakor druge čase, zato ju  ne smemo zamenjavati,

3. Sam ni vedel, kam bi se del. Stric, vem, da bi mi pomagal, 
ako bi ga prosil. Prem išljeval je, ali bi šel v hribe ali bi obiskal 
bolno mater. Dvomim, da bi bil on kaj takega storil. Rad bi ga 
v žlici vode utopil. Da bi bilo že konec! Kako koračil bi na celem 
v sneg, da ne bi pustil v njem sledov in peg? — Kakšen bi bil ta 
pozdrav? Kakšen naj bi bil ta  pozdrav? Bojim se, da bi (ne) padel 
( =  bojim se, da bom padel). Ne bojim se, da bi padel (=  da bom 
padel). Počasi hodi, da mu ne bi bilo vroče (=  da mu ne bo vroče).

V teh stavkih nimamo povsod pogoja, a rabimo pogojnik, da 
izražamo negotovost (to zlasti pogosto za negativnim  glavnim stav
kom v predm etnih in oziralnih stavkih), možnost (vem za možnost 
pomoči), dvom in željo. Včasih tudi obzirnost pri trd itvah  ali po
izvedovanjih, npr.: Rekel bi, da ni prav zdrav . Ali bi ti šel namesto 
mene v mesto?

Pogojnik nam rabi za izražanje negotovosti, možnosti, dvoma, 
želje in obzirnosti. Tudi v pretehtovalnih stavkih in v drugih vpra
šanjih, na katera ne pričakujemo odgovora, dalje v odvisnih stavkih, 
kadar se pripoveduje, da se utegne kaj zgoditi (=  da se bo zgodilo), 
če se pogoj izpolni, se rabi pogojnik.

4. Sam ne vem, kaj bi. Ah, kaj bi tisto, kar za nama pojdi! Rad 
bi knjig. Ali bi me bili, ko bi me bili dobili!

Kadar je glagolski deležnik tako splošen, da ga iz stavčne zveze 
lahko vsakdo razbere, čeprav z različnimi izrazi, tedaj ga pogosto 
izpuščamo, zlasti v razgovoru.
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Načini

Kaj so. — V aljhun je premagal Črtomira. Črtomir je bil pre
magan pri Ajdovskem Gradcu. Premagal se je  in molčal. — Sami 
svoj uk spoštujete premalo. Njegov nauk je  premalo spoštovan. 
Kdor ne spoštuje se sam, podlaga je tujčevi peti. — Nekdo je izdal 
naše skrivališče. Naše skrivališče je bilo izdano. Izdali so se sami, 
ker so kurili ogenj.

Glagoli je premagal, spoštujete, je  izdal nam  povedo, da osebek 
nekaj dela in da to dejanje prehaja na neki predm et (Izražen v to- 
žilniku). Zaradi te osebkove tvornosti imenujemo tak  način izražanja 
glagolskega dejanja t v o r n i  n a č i n  ali aktiv.

Glagolske oblike je bil premagan, je spoštovan in je bilo izdano 
pa izražajo, da se je  z osebkom nekaj zgodilo, da nekaj trpi. Osebek 
je tisti, ki je bil v aktivnih stavkih predm et glagolskega dejanja; 
prej je bil predm et osebkove tvornosti, sedaj je osebek svoje 
trpnosti. Stvarno torej izražajo ti stavki -isto, le način izražanja je 
drugačen. Zaradi osebkove trpnosti imenujemo ta način t r p n i  
n a č i n  ali pasiv. P ri aktivu izhaja dejanje od osebka in prehaja 
na predmet, poudarja osebek in njegovo dejavnost, tvornost, aktiv
nost. Pasiv izraža stanje, v katerem  je osebek zaradi glagolskega 
dejanja; povzroča pa to  trpnost osebek aktivnega stavka, a poudarek 
ni na njem, zato je  navadno izpuščen.

Glagolske oblike se je premagal, se spoštuje, so se izdali pa 
pomenijo, da dejanje izhaja od osebka in se nanj povrača, to se 
pravi, da osebek obenem dela in trpi. Se je  predm et v tožilniku, je 
pa istoveten z osebkom. Tak način izražanja sodi torej v s r e d o  
med aktiv in pasiv, zato mu pravimo s r e d n j i k  ali medij.

Ponazoriti bi se dali ti načini glagolskega izražanja takole:

1. aktiv: x ------------→O ------------→ □  Oče je pohvalil sina.
os. gl. d. pr. 4
os.

2. medij:      X —> O  Sin se je pohvalil.
pr. 4 gl. d.

3. pasiv: □ ---------------- <--------------x Sin je bil pohvaljen (od
os. pr. 4 (povzr.) očeta).

Po tem, kako je glagolsko dejanje izraženo, ločimo tri glagolske 
načine: t v o r n i k  ali aktiv, s r e d n j i k  ali medij in t r p n i k  
ali pasiv.
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Aktiv. — Polnočni zvon zaklenkal je; potihnil glas je violin, 
s trunar odbrenkal je. Popusti posvetno rabo orglarček in gre v pu
ščavo: tam  prepevat božjo slavo svoje citre vzame s sabo. Ti lajšaj 
in slajšaj človeško trpljenje! Narod tvoj bo pil iz tvoje čaše; v delih 
svojih živel sam boš večno. Naj čuje zemlja in nebo, kar danes 
pobratim i pojo! Če bi hoteli, naj še več povem, bi me zm edli. In 
sprejemši to prisego sveto, kralj moravski nagne glavo trudno. 
Premagati sovražnika mu je pomenilo vse. Molče je  zunaj stal. 
Zaznamoval jim  čela sem preteč in pa svareč.

Vsi ležeče tiskani glagoli gornjih stavkov izražajo tvornost. 
Po vidu so dovršni in nedovršni, so prehodni in neprehodni, stoje 
v vseh časih in naklonih, deležnikih (opisni na -l, tvom osedanji na 
-e in -č, pretekli na -vši), v naVnenilniku in nedoločniku. Aktiv torej 
delamo od vseh glagolov in so vse glagolske oblike razen deležnika 
na -n in -t aktivne, ker izražajo tvornost osebka. Aktiv je potem
takem  v slovenščini redna glagolska oblika.

T v o r n i k  ali aktiv izraža osebkovo dejavnost; imajo ga vsi 
glagoli; vse glagolske oblike razen deležnika na -n in -t so aktivne.

Pomni. Izjemo delajo tu le nekateri deležniki na -l, ki imajo tudi 
pasivni ali trpni pomen: porasel, zam rzla voda, zam olkel glas, obledela 
pisava, osiveli lasje, uvele cvetlice  itd.

Medij. — 1. M elkijad se je pripravljal za latinske šole. Imel 
je trdno voljo pogospoditi se. Otroci so se šli k opat. Skrivaje se po 
lesu, je ušel sovražnikom. Hvaleč se s svojo zmago, se je  povsod 
razkazoval. Vprašajmo se najprej, kdaj se bomo odpravili na pot! 
Skrivši se za deblo, se je um aknil nevarnosti. Naj se vrne  in naj se 
naseli na domu! Ko bi se bil bolje poučil, bi se bil prepričal, da 
nima prav.

Ležeče tiskane glagolske oblike izražajo dejanje, ki izhaja od 
osebka in se povrača na osebek, torej so medialne po pomenu. Po 
obliki so popolnoma enake aktivnim, le da im ajo povsod poleg sebe 
povratno-osebni zaimek se; ta  izraža povračanje dejanja na osebek. 
Brez povratno-osebnega zaimka se imajo ti glagoli aktivni pomen.

Zato ga obdrže v vseh časih in naklonih, tudi v deležnikih, 
kolikor se v m ediju sploh rabijo.

S r e d n j i k  ali medij izraža povračanje glagolskega dejanja 
na osebek. Delamo ga tako, da aktivnim  glagolskim oblikam doda
jamo povratno-osebni zaimek se.

2. a) Besed se tuj(ih boj ko hudega vraga! Obsojenec se je  pre
pozno kesal svojih hudobij. Ves večer se je ku ja l; nekateri so se 
njegovemu nastopu čudili, drugi so se mu smejali. Sredi stavka
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se je sesedel; vsa družba se je ozrla vanj in začudeno strm ela v bledi 
obraz. — Bliska se. Mrači se. Dani se.

Ležeče tiskani glagoli imajo obliko medija, pa izražajo dejav
nost osebka, torej so aktivni po pomenu, ker ne občutimo nikakega 
povračanja na osebek. Teh glagolov nikoli ne rabimo prez povrat
nega zaimka. Zato jih imenujemo stalne povratne glagole. Predm ete 
imajo lahko v rodilniku in  dajalniku, ne pa v tožilniku. Povratno- 
osebni zaimek ohranijo v vseh oblikah, le v trpnem  deležniku (kadar 
ga imajo) odpade: skesan, začuden, sesedeno mleko. Nekateri brez
osebni glagoli nim ajo povr.-os. zaimka se: grmi, dežuje, sneži.

Glagole, ki imajo stalno medialno obliko in se ne rabijo brez 
s e ,  a imajo aktivni pomen, imenujemo s t a l n e  p o v r a t n e  
g l a g o l e .

b) Sirota (se) je  jokala  vso noč. Lagal (se) je, da se je  kar kadilo.
P ri zgornjih ležeče tiskanih glagolih j e v  pismu in govoru v rabi

povratna in nepovratna oblika brez se. Pomen je v obeh prim e
rih  isti.

N ekateri glagoli se rabijo v povratni in nepovratni obliki z istim 
pomenom. Tudi ti gredo  k s taln im  povratnim  glagolom.

Pomni. Po tujih vplivih se bere in sliši včasih n a p a č n a  oblika 
nekaterih glagolov, npr.: Že dolgo je  nagibal na nasprotno stran (prav: 
se je  nagibal). S tistim dnem začenja njegova nesreča (prav: se začenja). 
Tu pričenja  drugi del knjige (prav: se pričenja). S tem konča doba 
nasilja in začne doba ljudske oblasti (prav: se kon ča . . .  se začne). O tem 
bomo še pogovarjali (prav: se bomo pogovarjali).

c) Kako si (se) upaš tako govoriti! Upam, da si (se) bo premislil. 
Odsopel si (se) je, potem pa spregovoril. Opomore naj si (se), potem 
bo delal naprej. Veliko si (se) prizadevaš.

Tudi gornji glagoli so povratni, vendar je  povračanje izraženo 
s si ali s se; navadnejša je še raba s si. Pomen pa je v obeh prim erih 
isti in ne čutimo pri si dajalniškega pomena.

3. Vsi p r i g o d n i  p o v r a t n i k i  so ali medialni (brijem se) 
ali pasivni (knjiga se že tiska).

Pasiv. — 1. Odprta noč in dan so groba vrata. Jad ra  so bila 
raztrgana, jam bori polomljeni, ladja naklana . Kri, po Kranji, Koro- 
tani prelita, napolnila bi jezero. Ko se to zgodi, tedaj končana pot 
bo moja. Bodi prepričan, da bi bili vsi rešeni, ko bi bili edini. Naj 
bo rečeno enkrat za vselej. Še danes m ora biti narejeno.

Glagolsko dejanje gornjih stavkov je izraženo v trpnem  načinu 
(pasivu). Pravo, samosvojo pasivno obliko imamo samo eno: trpni
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deležnik preteklega časa na -n in -t. Vse čase, naklone in druge 
oblike v slovenskem pasivu opisujemo z glagolom biti in trpnim  
deležnikom. S trpnim  deležnikom pa delajo pasiv le dovršni glagoli, 
ki trpni deležnik na -n ali -t imajo. Predpreteklega časa trpnik  nima, 
ker glagol biti te oblike ne pozna. V vseh teh opisanih oblikah ima 
deležnik vlogo pridevnika, ujem a se z osebkom v spolu in številu.

Edina prava pasivna oblika je torej deležnik na -n  -na -no ali 
-t -ta -to. Glagoli, ki ta  deležnik poznajo, opisujejo vse druge oblike 
z glagolom biti in s tem deležnikom. Pasiv je mogoč samo pri di
rektno prehodnih glagolih, to je tistih, ki imajo predm et v tožilniku.

P ri dovršnih glagolih poznamo torej tele pasivne oblike:

-n -na -no 
-t -ta -to

1. naj bom  

3. naj bo

-na -ni -ni 
-ta -ti -ti

-n -na -no 
-t -ta -to

bodimo
bodite -m -ne -na 

-ti -te -ta

naj bova  naj bomo
 -na -ni -ni -ni -ne -na

-ta -ti -ti -ti -te  -ta
naj bosta naj bodo

P o g o j n i k

-n -na -no -na -ni -ni -ni -ne -na
bi bil -a -o -t -ta -to bi bila -i  -ta -ti -ti b i  b ili-e -a -ti -te -ta
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Ednina Dvojina Množina

S e d a n j i  č a s
1. sem  sva  smo 

-n -na -no , -na -ni -ni , -ni -ne -na2. si  sta  ste  -t -ta -to -ta -ti -ti -ti -te -ta
3. je  sta  so

P r e t e k l i  č a s
1 .  sem bil
2. si bil
3. je bil

-n -na -no 
-t -ta -to

sva bila 
sta bila 
sta bila

-na -ni -ni 
-ta -ti -ti

smo bili 
ste bili 
so bili

-ni -ne -na  
-ti -te  -ta

P r i h o d n j i  č a s
1. bom
2. boš
3. bo

-n -na -no 
-t -ta -to

bova
bosta
bosta

-na -ni -ni 
-ta -ti -ti

bomo
boste
bodo

-ni -ne -na 
-ti -te  -ta

1. —

2. bodi
3. —

V e l e l n i k
bodiva
bodita

Ž el el n ik



Med preteklim  in sedanjim  pogojnikom v pasivu n i razlike, ker 
je ne pozna glagol biti. Nedoločnik: biti +  trpni deležnik; deležniki 
niso v rabi, čeprav pozna glagol biti deležnik bivši; ne govori in ne 
piše se: bivši premagan, bivajoč premagan.

2. »Kako daleč si že s knjigo?« »Tiska se. P rvi del je že natis
njen  (=  tiskan).« — »Ali so moje omare narejene?« »Ne še, a bodo 
kmalu, se že delajo.« — To govori se, kar na jezik pride. Pouči me, 
kako in kaj všeč se Kranjcem  poje !

Oblike tiska se, dela se, govori se itd. nam  povedo, da je nekaj 
v tisku, delu, govoru, da se z osebkom nekaj godi. Oblika je sicer 
medialna, pomen pa je pasiven. Večina nedovršnih glagolov trpnega 
deležnika na -n -na -no ali na -t -ta -to ne pozna; pa še tisti, ki ga 
imajo, ga vsaj v sedanjem času trpnega načina ne morejo uporabiti, 
ker knjiga je tiskana  pomeni, da je  natisnjena, ne pa, da je  v delu; 
delan rabim o le v čisto določenih zvezah, npr. na roko delan, pri 
čemer ima čisto pridevniški pomen kakor večina teh deležnikov. 
Kdaj je kaka oblika s se medialna, kdaj pasivna, moremo določiti 
iz smiselnih zvez, npr.: Komaj dva dni je lepo, pa se že popravlja  
pot. — »Kaj še ne boste popravili poti?« »Se že popravlja, ta teden  
smo začeli.« Po smislu je razvidno, da se v prvem  prim eru pot 
sama od sebe popravlja zaradi vremena, da je torej pomen oblike 
medialen, v drugem prim eru pa pasiven, ker delovni odbor trdi, da 
so s popravljanjem  začeli. P rav  zaradi tega pa slovenščina pasivnega 
izražanja s se ne ljubi, ker je  pogosto dvoumno in zveni nedomače.

P ri nedovršnikih je torej pasivna oblika enaka medialni. Udo
mačena je  le v nekaterih  zvezah, drugače jo rajši nadomeščamo 
z aktivom.

3. O d  v l a d e  predloženi zakoni so bili sprejeti v narodni 
skupščini. Postave so utrjene  v n a v a d i .  Otok je obdan z v a 
l o v i .  Bil je uničen od lastne n e u m n o s t i  (tudi: z a r a d i  
lastne n e u m n o s t i ) .  Roka ji je zadržana o d  m o č i  neznane.

Če zgornje pasivne stavke izrazimo aktivno, se spremene takole: 
Zakone, ki jih je v l a d a  predložila, je skupščina sprejela. N a 
v a d a  utrdi postave. V a 1o v i obdajajo otok. Lastna n e u m n o s t  
(ga) je uničila. Neznana m o č  ji zadrži roko.

Prim erjanje stavkov nam kaže, da predm et v tožilniku v aktiv
nem stavku postane osebek pasivnega stavka; osebek aktivnega 
stavka pa postane povzročitelj glagolskega stanja, izražen pa je na 
različne načine s predlogi (od, po, s, z, v , zaradi ipd.) kot prislovno 
določilo načina ali vzroka.
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4. Tako sem bil zbit in utrujen, kakor bi bil tr i  dni mlatil. Brez 
ključka je zakljenjeno. Naj bo pozabljeno, kar je bilo! Zadnja sraga 
krvi je prelita. Zagotovljena je  svoboda znanstvenega in um etni
škega dela.

P ri sosedovih se čedi in  pomiva, kuha se in  peče od ranega ju tra  
do pozne noči. Po tvoji volji bom pel: kako prideluje se krom pir 
naj bolj i, kako odpravljajo se ovcam garje. Obravnava pred sodišči 
se vodi v jezikih republik.

Trpni način nam  pove, kako z osebkom je, kakšno je njegovo 
stanje. Zato ga uporabljam o zlasti tedaj, kadar hočemo poudariti to 
stanje, ne pa, kdo ga povzroča; zato je  večina pasivnih stavkov 
brez povzročitelja in  bi v  ustreznih aktivnih stavkih morali osebek 
šele dodajati. Tako izražanje ljubijo neosebni predpisi.

To posebnost slovenščine nam lepo razlaga Fr. Levstik: »Nihče ne 
pravi: ,Bežim, ker sem bil od očeta t e p e n ‘; ampak: ,Bežim, ker so me 
oče tep li‘. Ako bi te kdo vprašal: ,Zakaj bežiš?‘ in bi mu ti odgovoril: 
,Ker sem bil tepen ,‘ te vendar oni ne bo dalje vprašal: ,Od koga si bil 
tepen?‘ marveč bi dejal: ,Kdo te je  tepel?‘«

5. a) Letos se je  veliko zidalo (naželo, nakosilo itd.). P ri nas se 
veliko bere (malo piše). Dolgo se je govorilo o tem. V mlinu se 
dvakrat pove. Le migaj z jezikom, pa se ti bo govorilo. Vse se sme 
vprašati, samo to je druga reč, ali se če odgovarjati ali se neče. 
Vzame se že, vzame, le vrača se težko. Se ve, da ni res (=  seveda 
ni res). Govoril je, kar se da glasno.

b) Slabo se vidi. Dobro se čuti. Nič se ne sliši. Lepo se dela 
(orje, pleve , kosi). Ali se kaj rada reže (trava)? Reče se lahko, naredi 
se težko.

c) Tod se gre na Triglav. Pride se v eni uri. Z njim  se lahko 
shaja. No, se že živ i. Umrje se tudi brez denarja. P rijetno se hodi 
(leži, sedi, spi, počiva).

V gornjih stavkih ni n ik jer (izražen osebek. Če poskusimo 
aktivno izraziti isto vsebino, bomo videli, da so osebki čisto nepo
membni, zelo splošni in nedoločni. Poudarek je  res prav  samo na 
glagolskem dejanju ne glede na osebek in povzročitelja. Včasih je 
celo težko določiti, ali je  tako izražanje pasivno ali medialno: lepo 
se orje, ker je prim erno mokro in zemlja rahla, ugodno vreme; 
trava se rada reže, ker je rosna in zato prim em o trda, da se ne 
podvija, pa tudi zato, ker je  kosa ostra in hladno vreme; tako izha
jajo  vzroki od osebka samega, da včasih kdo pravi, da se kar samo
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dela (orje, kosi); vendar je pravi povzročitelj zunaj osebka in so 
izrazi pasivni. Do takih zaključkov pa pridemo le po analizi, pri 
vsakdanji rabi nimamo ne pasivnega ne medialnega občutka, 
marveč samo potekanje glagolskega dejanja. Tako brezosebno izra
žanje je  v nekaterih izrazih zelo pogostno in domače. To nam 
dokazujejo izrazi, kakor se ve, da, ki se je strnil v prislov seveda; 
tudi kar se da ima danes prislovni pomen kolikor mogoče.

Izraze pod b bi lahko nadomestili tudi z nedoločnikom  +  biti: 
slabo je videti itd. Glagoli pod c so neprehodni, njihovo dejanje ne 
prehaja v aktivu na kak drug predmet, zato tudi nim ajo pasivnega 
deležnika, ki bi zaznamoval stanje po dovršenem dejanju; vendar 
pa se je  brezosebno izražanje v pasivni obliki razširilo tudi nanje, 
kadar se hočemo om ejiti samo na glagolsko dejanje. Vsi ti brez
osebni pasivni izrazi se rabijo samo v 3. osebi ednine.

Pom ni. Poleg nekaterih domačih pasivnih oblik s se so druge pri
siljene in tuje, npr. vabi se k obilni udeležbi, naproša se, sporoča se, 
razglaša se, naroča se, naznanja se itd. Zato se v skrbnem jeziku taki 
rabi ogibljemo in uporabljamo rajši osebno obliko, torej: sprejemamo  
(-jo), vabim o (-jo), sporočamo (-jo), razglašamo (-jo), naročamo (-jo), 
naznanjamo (-jo) itd.

6. Posebej se ogiblji pri pasivnem načinu takele napačne rabe: 
P ri tem se je prezrlo malega obrtnika. Vsak dan se sliši kako novico. 
Krivca se bo kaznovalo. Zagrešilo se je hude napake. Sprejem a se 
nove naročnike. V službo se ga (jo) sprejme takoj. Povsod se jo (ga) 
vidi (sliši, dobi itd.).

Glagolsko dejanje je izraženo brezosebno v pasivu, zato ne more 
imeti predm eta v tožilniku. Taka raba nam dokazuje, kako se v 
brezosebnem izražanju izgublja čut za trpnost in dobiva nekak 
aktivni pomen. Tožilniški predmet je osebek teh stavkov, zato niso 
stavki več brezosebni in jih moramo temu prim erno popraviti. To 
storimo na dva načina: ali jih postavimo v osebni pasivni način: Pri 
tem je bil prezrt mali obrtnik. Krivec bo kaznovan. Vsak dan se. 
sliši kaka novica. Zagrešene so bile hude napake. Sprejemajo se 
novi naročniki. V službo se sprejme takoj. Povsod se vidi, sliši, 
dobi itd.; še bolje pa je, če postavimo izraze v aktivni način: P ri 
tem so prezrli malega obrtnika. Vsak dan slišiš kako novico. . .  
Povsod jo (ga) je videti, slišati, dobiti itd.

V brezosebni pasivni rabi ne smemo osebka izražati s tožil- 
nikom; če mora biti osebek izražen, rabim o osebno pasivno zvezo 
ali pa aktiv.
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Pom ni. Z gornjimi primeri ne smemo zamenjavati takih primerov, 
kjer so zaimki upravičeni r o d i l n i k i , odvisni od kakega nedoločnega 
ali glavnega števnika od 5 dalje ali kakega drugega količinskega izraza, 
npr.: Koliko se jih sprejme?  (=  koliko jih je mogoče sprejeti?) Nič se 
ga ne v id i iz vode (namreč k o l a  pod mostom). Koliko glasov se je 
slišalo? Slišalo se j i h  je sto.

Nedoločnik

Kaj je. — Govoriti je srebro, molčati pa zlato. Umreti, bratje, 
težko ni, pustiti nade, to  boli. Naročili so jesti in  piti za cel iteden. 
Sramoval se je priznati. Še danes mora biti rešen.

V gornjih stavkih bi nekatere nedoločnike lahko nadomestili 
s samostalnikom (govor, m olk , sm rt, jed , pijača). Glagolska narava 
te oblike se kaže v tem, da ima predm ete kakor glagol in ne pod
rednih prilastkov kakor samostalnik (pustiti nade — zapustitev nad). 
V vseh drugih pogledih pa je  oblika nedoločena, ker ne ločimo ne 
osebe ne števila ne časa ne naklona in se nikakor ne pregiblje; od 
tod tudi ime n e d o l o č n i k  ali infinitiv.

Nedoločnik (infinitiv) je nepregibna glagolska oblika, ki ima 
naravo samostalnika in glagola.

Raba. — 1. Lahko je raniti, a težko ozdraviti. — Dolgo ni 
mogel zaspati. Na to ne m aram  m isliti. Znaš brati? Delati ne znam, 
prositi me je  sram. Vedeti je  treba, kdaj je  čas molčati in kdaj go
voriti. — Nihče ne sme uporabljati pravice zasebne lastnine v škodo 
ljudske skupnosti. V družini narodov bodo m orali slovenski narod 
spoštovati in mu priznati pravico do svobode. Ta sramota ne sme 
biti pozabljena. Žal mi je, da moram tako mlad um reti in ne doča
kati tega, za kar smo se borili. Če nočeš biti kriv  očetove smrti, se 
takoj vrni!

V teh prim erih nahajam o nedoločnik v zvezi z glagoli, s pridev
niki in samostalniki. Takih izrazov je veliko in je  taka raba nedo
ločnika najpogostnejša. K adar ima nedoločnik še posebna določila, 
ga občutimo koit nekak skrajšan stavek brez osebne glagolske oblike, 
bodisi da nadomešča predm etni ali prilastkov odvisnik. Im el je  
resno voljo povrniti storjeno škodo (= da povrne ...) . N ikdar več 
se m u ne bodo povrnile želje po Dunaju razsajati (=  da bi po 
Dunaju razsajal).

Nedoločnik največkrat dopolnjuje glagole, pridevnike ali samo
stalnike.
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2. Kaj mi je začeti! Mati, mamica, biti mi ni več doma. Da mi 
je za zarjo pogledati in kaj ljubega, dobrega ti povedati, o domo
vina! Ni nam  srečnim biti. — Zasebno lastnino je  moči omejiti ali 
razlastiti, če to zahteva splošna korist.

V teh stavkih je nedoločnik zvezan z glagolom biti v 3. os. edn., 
oseba pa je izražena v dajalniku. Če ima glagol biti kako dopolnilo, 
se ravna po osebi v dajalniku.

Nedoločnik v zvezi z glagolom b i t i  in osebo v dajalniku 
izraža nujnost in možnost dejanja.

3. K ar koj ga imaš oddati! Imam nekaj važnega govoriti. Na 
tisti dan nimaš nobenega dela storiti!

V zvezi z glagolom im eti izraža nedoločnik zapoved ali p re
poved; im eti bi lahko nadomestili z morati ali ne smeti.

Glagol imeti v zvezi z nedoločnikom izraža nujnost dejanja.
4. D a 1 je postaviti novo hišo. Ni mu d a l a  govoriti. D a l  

je zažgati vso vas in postreliti vse moške; mrličev ni p u s t i l  po
kopati tr i dni, šele potem jih je d a l  zagrebsti. S tvar se da  po
praviti.

Glagol dati v teh zvezah pomeni povzročitev ali dopustitev 
dejanja, medtem ko p u s t i t i  pomeni samo dopustitev in nikoli 
povzročitve; zato ju  ne smemo zamenjavati. Izraz se da pomeni 
možnost (je mogoče).

Pomni. Pri nedoločniku ne smemo uporabljati predloga za, npr.: 
Veliko je  im el za govoriti. Saj ni za povedati. N im am  nič za brati (jesti, 
piti). Dal m u  je  za prodati. Namesto tega govorimo: Veliko je  im el go
voriti. Saj ni, da bi povedal ali: Saj se ne da povedati. N im am  nič, kar 
(da) bi bral ali: N im am  kaj brati. Dal m u je, da bi prodal ipd.

Namenilnik

Kaj je. — Tja na samotni grob partizana v gozdu h o d i  žalovat 
starka mati. Gospodar o d i d e  gosta sprejemat in gostit. Blaž, nič 
ne ho d i  rose otepat in kričat po vasi. Vsak dan je v a b i l  pit in 
pet v gostilno. Mati je p o k l i c a l a  sina jest. H o d i l  se je strič 
in brit kar čez cesto. Vsak je znal za vse trpeti, eden š e l  za vse 
bi umret. Hčer je p o s l a l  iskat knjige. Ne p o š i l j a j  tja  otrok 
jagode nabirati Ne g o n i  me kosit in sekat v tuje! P r i d i  se 
greti Vsako ju tro  se je h o d i l  um ivat k studencu. Pojdi si sest 
ali leči

Ležeče tiskane oblike so kakor nedoločniki brez -i; narejene so 
večinoma iz nedovršnih glagolov, le redko tudi iz dovršnikov. S toje
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redno za glagoli prem ikanja ali takimi, ki prem ike povzročajo; 
nadomestili bi jih  lahko z odvisniki: . . .  da bi sprejemal in gostil, 
. . .  da bi roso otepal in kričal po vasi, . . .  da pokosi travo , . . .  da 
bi prišli in pili in p e li . . .  Ti nam erni odvisniki kažejo, da nam 
oblika na -t ali -č za glagoli, ki pomenjo ali povzročajo premikanje, 
izraža namen. Zato imenujemo to obliko n a m e n i l n i k  ali supin. 
Oblika se ne da pregibati in je neosebna. Trpnega načina ne pozna, 
pač pa medialnega.

Namenilnik nam  pri glagolih, ki pomenijo ali povzročajo pre
mikanje, rab i za izražanje namena.

Raba. —  1.  Sina je d a l  učit v delavnico. Janez je  d a l  obleko 
delat. Pozimi d a j o  predivo prest, pomladi pa tkalcu platno tkat. 
Ne d a j a j  prehitro tiskat svojih izdelkov!

Glagol dati ima v teh stavkih isti pomen kakor poslati, torej 
povzroča prem ikanje: Obleko, predivo, platno so namenilnikov 
predmet, ne pa predm et glagola dati, saj dajemo krojaču blago, 
da nam  naredi obleko itd.

Glagol d a t i  v pomenu p o s l a t i  se veže z namenilnikom.
Pomni. Od namenilnika je treba ločiti tako imenovani kratki nedo

ločnik (brez -i), ki se pogosto rabi v pogovornem jeziku: Pojdimo spat! 
Ne morem spati, v pogovornem jeziku: Ne morem spat. — Cilka gre na 
potok prat. Ne more (o)prat (oprati), ker nima mila.

2. Navsezgodaj je  h i t e l  kosit. Navsezgodaj je h i t e l kositi. 
—  Mati je u k a z a l a  hčeri seno sušit, dekli pa pšenico žet. Mati 
je hčeri u k a z a l a  seno sušiti, dekli pa pšenico žeti. — Ne p u 
s t i m  te sekat drv. Ne p u s t i m  ti sekati drv. — M ati b r a n i  
sinu pit. Mati b r a n i  sinu piti. — Ne m a r a m  plet, h o č e m  
jagode brat. Ne m a r a m  pleti, h o č e m  jagode brati. — Ne 
m o r e m  kosit, m o r a m  orat. Ne m o r e m  kositi, m o r a m  
orati. — Hotel je jest in spat. Hotel je jesti in spati. — N a m e 
r a v a l  j e  v mesto usnje kupovat. N a m e r a v a l  je v mestu 
kupiti usnje.

V teh dvojicah stavkov stoji za osebno glagolsko obliko istega 
glagola zdaj namenilnik, zdaj nedoločnik, kakor terja  pomen. Glagol 
hiteti pomeni: a) hitro kam iti ali b) hitro kaj delati; prvi pomen 
te rja  zvezo z namenilnikom, drugi z nedoločnikom.

Glagol ukazati, pustiti, braniti, marati, hoteti, moči, morati, 
nameravati ipd. ne pomenijo prem ikanja neposredno, a ga posredno 
lahko povzročajo: ukažem, pustim, branim  itd. i t i  sekat, brat, 
kupovat itd. Izraz prem ikanja je tako splošen, da za razum evanje
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ni potreben, a zvezo z namenilnikom terja  tud i zamolčan. K adar 
taki glagoli ne povzročajo prem ikanja, m arveč merijo neposredno 
na kako drugo dejanje kot svoj predmet, se vežejo z nedoločnikom: 
ukažem , branim  itd. sekati, brati, kupovati itd.

3. Potlej p o j d e v a  orožja izbirat. V nedeljo popoldne je š e l  
Luka koscev prosit. Midva bova rajši h o d i l a  rakov lovit in zajcev 
gonit.

V teh prim erih stoji namenilnikov predm et v rodilniku. Posta
vili bi ga lahko tudi v tožilnik, kar je  danes redna raba v knjižnem 
jeziku. P ri starejših pisateljih in zlasti v štajerskih narečjih pa je 
rodilnik zelo redna raba.

4. a) P o j d i ,  Minka, zapri duri! P o j d i t e ,  povejte  bratom! 
T e c i  brž in povej stricu veselo novico! Zdravnik n a j  p r i d e  in 
pogleda bolno mater!

b) Zdaj pa le p o j d i t e , da konja izbereva! D a j ,  da naredim  
obleko! P o š l j i  koga, da kupi olja! Zdravnik je p r i š e l ,  da 
ustavi k ri in zašije rano.

c) S l i  so in povedali bratom. Zdravnik je p r i š e l  ter ustavil 
kri in zašil rano.

V gornjih stavkih imamo namesto nam enilnika za glagolom 
prem ikanja pod a velelnik ali želelnik v vezalnem ali brezveznem 
priredju, pod b odvisnike z veznikom da (namerni odvisnik), pod c 
pa vezalno priredje s povednim naklonom. Tako se ogibljemo nam e
nilniku pri dovršnih glagolih, ker ga pri njih ne stavimo radi.

Deležniki

Deležnik na -e. — Molče trobental bo. Čuj, duri tam  ječe za
škripljejo. Na pragu stoje, jaz oziram se v svet. Grede v mesto, se 
je ustavil pri nas. Skakaje  okoli hiše, si je zlomil nogo. Igraje 
narediš to danes. In glej, m ladenek cvetni zbor, slavilno pesem 
prepevaje, srebrne strune prebiraje, p riv re čez prag na beli dvor. 
Prijazno meketaje  v rh  skale, sta kozi vabili k sebi ovce pod seboj. 
Žena je opotekaje se stopila za n jo.

Ležeče tiskane oblike so tvornosedanji deležniki na -e. V živi 
rabi so samo oblik e nekaterih  nedovršnih glagolov. V stavku nam 
rabijo kot prislovna določila načina, časa, dopustitve in vzroka, 
toda poudarek ni na zvezi med obema glagolskima dejanjema, 
marveč na hkratnosti obeh dejanj. K adar ima deležnik poleg sebe 
kako prislovno ali predmetno dopolnilo, ga ločimo z vejico od 
osebnega glagola.
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Tvornosedanji deležnik na -e je živ le pri nekaterih nedovršnih 
glagolih, zlasti pri glagolih III. vrste (bežati — beže), V. vrste 1. in 
2. razreda (igraje, dremaje) in pri glagolih VI. vrste (kupuje, danes 
navadno že kupovaje). Izven teh še vede, grede. Drugod, tudi v IV. 
vrsti, je danes že izumrl. Rabi se prislovno in  izraža hkratnost 
z drugim dejanjem.

Deležnik na -č. — 1. Uprl je vame svoj proseči pogled. Njegov 
pogled je bil proseč. N ikar se ne boj, saj čuva ljubeča te mati! 
Ne straši več je trnovka bodeča. Čelo vrh  globoko ležečih, mrjočih 
oči je bilo nagubančeno. Za tabo solz potok lijoč, oči gasnoče, 
cvet venoč. Čujočim  niso mogli blizu. Med tuleče rjovenje granat 
se mešajo tožeči vzdihi ranjencev. Moreče skrbi za golo življenje 
so izginile iz današnjih tovarn.

Ležeče tiskane oblike so tvornosedanji deležniki na -č; delamo 
jih samo od nedovršnikov; od dovršnikov ga ima le glagol reči: 
rekoč. Po osnovi in izvoru so to glagolske oblike, po obrazilih 
in stavčni rabi pa pridevniki; v stavku nam  rabijo kot prilastki 
ali samostalno rabljeni pridevniki in  se spreminjajo oblikovno kakor 
drugi pridevniki, le stopnjevanja z obrazili ne poznajo. K er imajo 
torej »delež« pri glagolu in p ri imenih, jim  pravimo d e l e ž n i k i  
(participi); včasih jim  pravijo tudi glagolski pridevniki (npr. v 
srbohrvaščini). Vejico pišemo pri taki rabi deležnikov kakor pri 
pridevnikih.

2. Zaznamoval jim  čela sem preteč in pa svareč. Počasi so lezli 
v hrib sopeč in hropeč. — Žena je ljubeče pogledala moža in ga 
goreče prosila pomoči. Želeč jim  lahko noč, so se poslovili.

Tvornosedanji deležnik na  -č nam  rabi v stavku tudi kot p ri
slovno določilo; v tem prim eru ohrani obliko imenovalnika edn. m. 
v vseh zvezah ali pa si celo privzame prislovno pridevniško obra
zilo -e. Živa je le prislovna raba, pridevniška pa samo takrat, kadar 
je deležnik že postal pravi pridevnik. Prislovna oblika na -če 
je torej že prislov iz pridevnika. Prim erjaj: goreč (=  ko goriš) 
prosiš in goreče (kako?) prosiš. Rabi nam  enako kakor deležnik 
na -e. Nadomestuje načinovne in časovne odvisnike, lahko pa tudi 
člen priredja: želeč jim  lahko noč, so se poslovili =  želeli so jim 
lahko noč in se poslovili. Vejlico postavljamo kakor pri deležniku 
na -e. N ekateri teh  deležnikov so postali pravi pridevniki: vroč, 
rdeč, boleč, sloveč, mogoč, boječ.

3. Vojskujoče se države potrebujejo denarja. Ne m aram  fanitov, 
boječih se vsakega grma. — Lotevajoč se novega dela, so zapeli 
veselo pesem. Opiraje se na palico, se je spravil za mizo.
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Tudi povratni glagoli imajo tvornosedanji deležnik na -č (in -e). 
Naj bodo prilastki ali prislovi, ohranijo pri sebi povratni zaimek se.

Pom ni. Nekatere teh deležnikov čutimo kot izrazite pridevnike, npr. 
boječ, bleščeč, sm ejoč  itd.; v takih primerih povratni zaimek odpade: 
boječ otrok.

Deležnik na -ši, -vsi. — 1. Rekši je  vzel gospod Benjamin luč 
in odšel. Prišedši mimo okna, je M artinek zagledal Kvasa. »Vidiš, 
kako te  prav uči,« je dostavila žena, stopivši v izbo. Pozabivši, da 
ni doma, je začela preurejati sobo po svojem okusu. Pregledala je 
vse kote, začenši v kleti pa do podstrešja.

Teh deležnikov imamo v živi ljudski govorici le malo. Delamo 
jih samo od dovršnih glagolov in izražajo zmeraj dejanje, ki se je 
izvršilo pred dejanjem  drugega glagola; po načinu so aktivni. 
V stavku nam rabijo prislovno in nadomeščajo časovne, vzročne 
ali načinovne odvisnike: Ko je to rekel, je v z e l . . . ;  ker je pozabila, 
da ni doma . . pregledala je vse tako, da je začela v kleti pa vse . . .  
Vendar pa vsaj nekatere gornje prim ere lahko razrešimo tudi v 
priredja: Pozabila je, da ni doma, in  je začela preurejati sobo po 
svojem okusu. Pregledala je vse kote, začela je  v k le t i . . .  To so 
torej okrajšani stavki, ki jih uporabljam o zlasti tedaj, kadar med 
stavki ni poudarjena zveza, le preddobnost. V taki prislovni rabi 
se ti  deležniki ne pregibljejo. V knjižno slovenščino jih  je uvedel 
Matevž Ravnikar, a zaradi nenavadnosti in tujosti je naperil P re
šeren nanj puščico: »Gorjancev naših jezik potujčevavši, si kriv, da 
kolne km et, m olitve bravši.« Prešeren je namenoma rabil obakrat 
nedovršnika, čeprav je Ravnikar večinoma prav rabil dovršnike, 
le prepogosto.

Pom ni. Včasih se rekši rabi tudi v  pomenu rekoč, npr.: Slednjič ga 
je zavrnil, rekši: »Kaj pa to tebi mar!«

2. Prišedše goste so vsi glasno pozdravili. Vstopivšemu  junaku 
so vsi čestitali. Bivša tovariša v boju sta se po dolgih letih spet 
pozdravila. — Dečka sta skrivši uhajala z doma. Sirota je hodila 
oprimši (oprijemši). Pozabivši je pustila ključe tukaj. Oprtiv je nesel 
težak koš v hrib. Tat je  hodil zmeraj prihu liv. Šla v pustiv  je sreča 
naša.

Gornji deležniki so prilastki ali prislovna določila. Takih p ri
merov imamo v slovenščini le prav malo. Nekateri so postali že 
čisto pridevniki (bivši), drugi pa prislovi, da ne čutimo več delež
nika (skrivši, pozabivši, oprimši, oprijemši, namerši =  slučajno);
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oprtiv, prihu liv, skloniv, so ostanki starih  deležnikov, danes prislovi, 
pustiv  že samostalnik.

Opisni deležnik na -1. — 1. Kakor je kozi odtekla  tista pregrešna 
kri, ki jo je zapeljevala, tako je  bila zdrava. Umrli so, padli so, 
bojevniki in mučeniki, toda njihov sen o svetlejšem, človeka vred
nem življenju, ni umrl. Vpil, klel, grozil, zmerjal, hkrati pa tulil, 
zdihoval in obupaval, vse je nesrečnik počel tisto uro naj hujšega 
trpljenja.

Opisni deležnik na -l poznamo iz vseh sestavljenih časov in 
naklonov. Imajo ga vsi glagoli, ker sicer ne bi mogli delati časov 
in naklonov. Srečujemo ga navadno v zvezi s pomožnim glagolom 
biti, le pri naštevanju tesno povezanih dejanj pomožni glagol iz
puščamo. Ravna se v spolu in številu po osebku, pri brezosebni 
rabi pa stoji v sr. sp.

2. Osirotelih o trok so se usmilili odrasli. Ozeble in otekle roke 
so bile čisto premrle. Porumenelo listje že odpada. Zagorela lica so 
mu bila vsa upadla in obledela. Gnilo sadje je škodljivo.

Opisni deležniki na -l imajo v zgornjih stavkih pasivni pomen 
in izražajo stanje. Narejeni so od neprehodnih glagolov, ki prvotno 
niso poznali trpnega deležnika na -n  ali -t; danes pogosto slišiš 
pri glagolih I. in II. vrste tudi: premrt, odraščen, ozeben, ognit itd.

Trpni deležnik na -n, -t. — 1. Ura zamujena  ne vrne se nobena. 
Po koščenem obradku so rasle zapuščene ščetine, ki so zmršene in 
nerazčesane pričale, da je bil lastnik zanemarjen. Kakor dobljeno, 
tako izgubljeno. Stal sem kakor pribit. S slamo pokrita streha je 
bila na več krajih  predrta. Ubiti kram ar je nekatero noč izzival. 
Na nosilih leže ranjena telesa borcev za svobodo. Namesto potrtih  
in skrušenih  ljudi so videli nasmejane obraze. Roke mučenih, po
klanih, postreljenih, ubitih  in vseh padlih so to  noč segle po meni.

Večina prehodnih dovršnih glagolov pozna trpnopretekli delež
nik na -n  ali na -t. Izraža nam stanje, ki je nastopilo po izvršenem 
dejanju. Tudi od nekaterih  nedovršnikov imamo ta  dva deležnika, 
npr.: kuhan, pečen, tepen, čaščen, učen, slavljen, pisan, klan les, 
lito železo, s slamo krit itd.; vendar imajo ti deležniki danes izrazito 
prideven pomen in izražajo stan je , ki je  nastopilo po izvršenem 
dejanju kuhanja, pečenja, tepenja itd. Če v sedanjiku rečem: meso 
je kuhano, nihče ne bo tega razum el tako, da se meso kuha, marveč, 
da je kuhanje že končano in je meso skuhano. Zato tega deležnika 
ne moremo rabiti pri opisovanju pasiva za nedovršnike. V stavku 
so pridevniki in se vežejo z drugimi stavčnimi členi kakor pridev
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niki in samostalniki. K ateri glagoli im ajo obliko na -n, kateri na -t, 
preglej po vrstah!

2. Če so se naveličali, morajo pač delati naveličani. Sesedeno 
ali sesirjeno mleko imamo poleti radi. Vsi so bili začudeni. Vstal 
je lepo naspan in spočit.

Gornji deležniki so narejeni od povratnih glagolov, ki se sicer 
zmeraj uporabljajo s povratnim  zaimkom se. N ekateri teh glagolov 
imajo tudi trpnopretekli deležnik, v katerem  se odpade. Taki delež
niki, tudi iz prigodnih povratnikov, so še usm iljen, zavzet, skesan, 
razgledan, razkoračen, razpočen, prenagljen, zagrizen, zagledan, pre
objeden, razcveten  itd. Večino teh deležnikov občutimo danes kot 
prave pridevnike.

3. Krjavelj je bil zanemarjeno oblečen. Ubito mu je  zvenel glas. 
Narejeno (naučeno, učeno, zavito, odkrito, pretkano) je govoril.

V zgornjih stavkih imajo trpnopretekli deležniki vlogo prišlo v- 
nega določila. Prislovna oblika je narejena kakor pri pridevnikih.

Glagolnik

Oblika. — 1. Ko se je naveličal pisanja, se je lotil branja. Ko- 
panje lazov v poletni vročini je drugače težko delo kakor kopanje 
v hladni vodi. Čez nekaj časa sem zaslišal iz hiše govorjenje, nato 
vpitje, kričanje, ihtenje. To je spreminjevanje, razdruzevanje in spa
janje brez počitka.

Ležeče tiskane besede so po obliki samostalniki, izražajo pa 
glagolske oblike (osebne ali neosebne): Ko se je naveličal p isa ti. . .  
Kopati laze . . .  k opati se. To se spreminja, razdružuje in spaja, ne 
da bi kaj počilo. Medtem ko nam osebne glagolske oblike kažejo 
dejanje, kako ga opravlja osebek, nam samostalniki povedo le ime 
dejanja; imenujemo jih  glagolnike.

2. a) oranje, brananje, kopanje, vpreganje, razbijanje, čakanje, 
pridobivanje, delovanje, zalezovanje, ponavljanje; vpitje, gretje, 
pitje; gorenje, izgorevanje, grmenje, bliskanje, bivanje, bahanje, 
dihanje, bedenje, spanje, kmetovanje; čutje, bitje, žitje.

Vsi zgornji glagolniki so narejeni z obrazilom -je na osnovi 
navideznega trpnega deležnika na -n, -t; navideznega zato, ker 
včasih ustrezni glagol nima tega deležnika; tudi nima nobeden 
gornjih glagolnikov kakega trpnega pomena, vsi pomenijo t v o r 
n o s t .  Vsi so narejeni iz nedovršnikov, prehodnih in neprehodnih; 
samo glagolniki iz nedovršnikov res zaznamujejo glagolsko dejanje
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v teku. Zato je ta  oblika glagolnika tako razširjena, da nam velja 
za glagolsko obliko in ne za samostojno besedo; v slovnici šteje 
za pravi glagolnik.

Glagolnik delamo navadno le iz nedovršnikov, in sicer z obra
zilom -je na osnovi navideznega trpnega deležnika na -n, -t.

b) Ju tr i bo dela z žetvijo . Med košnjo ne morem nikamor. Paša 
nam je bila najljubše opravilo. Odšel je v službo. P ri tepežu  je 
dobil prasko. Med trgatvijo  je veselo po vinogradih. Ni je zoprnejše 
stvari ko selitev. Z vožnjo  je precej zaslužil. Sedi zaradi kraje. Vaja 
dela mojstra. S trudila ga je hoja. Svarilo  ni izdalo.

Z molkom  najbolje odgovoriš. Ju tri pojdem spet na lov. Na begu 
se je izgubil. Po govoru sem ga spoznal.

Tudi ti ležeče tiskani samostalniki izražajo glagolsko dejanje, 
a nimajo oblike glagolnika na -je; izpeljani so iz glagolskih osnov 
s priponami -tev , -nja, -ja, -ba, -lo, -ež ali pa so brez pripone. Tudi 
ti so od nedovršnikov in bi jih  lahko nadomestili z glagolskimi 
oblikami: Ju tri začnemo žeti. Dokler kosimo, ne morem nikamor. 
Pasti nam je bilo najljubše opravilo. Odšel je  služit. Ko se je tepel, 
je dobil prasko. Kadar trgajo . . .  Ko (ker, da) je voz il. . .  Sedi zaradi 
tega, ker je kradel. Če molčiš (molče), najbolje odgovoriš. Ju tri 
pojdem spet lovit. Ko je b eža l. . .

Po pomenu so torej tudi ti izrazi glagolniki, a jih ne občutimo 
kot glagolske oblike, marveč kot samostojne besede. Vendar je njih 
glogolniški pomen tako močan, da pri večini ustreznih glagolov 
ne rabimo rednih glagolniških oblik na -je: žet je, košenje, pasenje, 
služenje, trganje (ima drug pomen), seljenje, voženje, kradenje, va
jenje  ali vadenje, hojenje ali hodenje, lovljenje, bežanje ipd. 
V mnogo prim erih pa imamo seveda poleg takih samostalnikov tudi 
glagolnik na -je.

Nekateri nedovršniki izražajo glagolnik s posebnimi besedami 
na pripone -tev, -nja, -ja, -ba, -lo, -ež ali pa brez pripone.

c) Posrečil se m u je  dokaz resnice. Mesto so zavzeli z nenadnim 
napadom. Stavil je predlog za nakup  blaga. Napravil bom še ta 
poskus.

Imam opravek v mestu. Začetek  je najtežji. Povratek ni mogoč. 
Prihajam  po očetovem naročilu. Vesel je bil spremembe. To pomeni 
veliko pridobitev. Presoja položaja je bistra. Zasedba vlog je dobra. 
Izguba teh čet pomeni okrepitev sovražnika.

Ves se je  tresel od razburjenja. Ne združenja, ločitve zdaj so 
časi. Pokopalo ga je nagnjenje k  pijači. Ponižanje mu je hudo delo.
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Na obrazu sem mu bral začudenje. Prišlo je spoznanje. Najprej je 
zavladalo presenečenje, potem navdušenje.

Ležeče tiskani samostalniki so iz ustreznih dovršnikov. Po obliki 
so korenski (zloženi ali nezloženi), izpeljani s priponam i -ek, -tev, 
-lo, -ba ali pa iz trpnega deležnika z obrazilom -je kakor redni 
glagolniki. Kakor druge glagolnike bi tudi te  lahko zamenjali z 
glagolskimi oblikami: Posrečilo se m u je, da je dokazal resnico 
(dokazati resnico). Imam opraviti v mestu. Ves se je tresel, tako 
je bil razburjen. Toda ti glagolniki pomenijo v prvi vrsti učinek 
dejanja, stanje, ki je  nastopilo po dovršenem dejanju, torej trpnost; 
včasih pa pomenijo tudi dejanje, npr. Imam opravek v mestu  
(=  imam opraviti). Posrečil se mu je dokaz (=  posrečilo se mu je 
dokazati). Če rečem: koj po prehladu je legel, mi pomeni tu prehlad 
tisto zadnjo stopnjo dejanja, ko se je prehlajenje dovršilo; toda 
največkrat nam pomeni prehlad učinek te  dovršitve, isto kakor 
prehlajenje ali prehlajenost. Tak trpn i pomen imajo še npr.: raz
burjenje, ponižanje, razočaranje, navdušenje, presenečenje, prepri
čanje, u trujenje  itd. Učinek nam pomenijo kar skoraj vsi glagolniki 
iz dovršnikov: vprašanje, odgovor, dovoljenje, osvobojenje, zedinje
nje, spoznanje, opozorilo, priznanje, podpis, založba, izobrazba, po
delitev itd. Samostalniki iz dovršnikov navadno pomenijo stanje ali 
učinek po dovršenem dejanju, včasih pa lahko tudi dejanje.

Pomni. Tudi nekateri nedovršniški glagoli pomenijo učinek poleg 
dejanja: žganje (apna — pijača), žaganje (hlodov — odpadki izpod žage), 
pisanje (delo — pismo), branje (delo — kar berem), domovanje (dom), 
stanovanje  (kjer stanujem), pečenje (delo — pečenka), cvrtje  (delo — 
jed), pleten je  (delo — izdelek), npr.: Motila se je  s pletenjem . Zataknila  
je  iglo v  pletenje; pletenje ji je  padlo v naročje.

Raba. — 1. Posvetovanje m i n i s t r o v  je trajalo  dolgo v noč. 
Zdihovanje r a n j e n c e v  je  pretresalo kosti. Reševanje r a n j e n 
c e v  je bilo zelo težavno. Obiranje sadja je  šlo h itro  od rok. 
Zbiranje u č e n c e v  ni dovoljeno.

Prisluškovanje r a z g o v o r u  ga je zapeljalo. Zaupanje v 
z m a g o  mu daje moč. Obup n a d  r e š i t v i j o  ga je ugonobil.

Glagolniki so samostalniki po obliki in zvezi. Glagolski osebek 
in tožilniški predm et sta izražena s prilastkom  v rodilniku. K adar 
tak rodilnik nadomešča osebek, je  o s e b k o v ,  kadar pa predmet, 
je p r e d m e t n i  rodilnik. Dajalniški in predložni predm eti posta
nejo glagolniški prilastki v isti obliki. P ri glagolnikih od nepre
hodnih glagolov ni težko določiti vrsto rodilnika; pri glagolnikih 
iz prehodnikov pa lahko nastanejo dvoumja. Zbiranje učencev ni
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dovoljeno lahko pomeni: a) Da bi učenci (kaj) zbirali, ni dovoljeno.
b) Da bi se učenci zbirali, ni dovoljeno, c) Da bi (kdo) učence zbiral, 
ni dovoljeno. Taka dvoumna raba ni dobra.

2. Zaradi takega glagolniškega vezanja je nevarno, da se v 
stavku nakopiči preveč rodilnikov. Tak stavek je težko razum ljiv 
in nejasen. V napisu Proslava obletnice podpisa prijateljske po
godbe so 3 glagolniki (proslava, podpis, pogodba) in 3 drug od 
drugega odvisni rodilniki; če srednji glagolnik izrazimo z osebno 
glagolsko obliko Proslava obletnice, kar je bila podpisana prija
teljska pogodba, izgine teža teh sam ostalniško skladov. — To je 
posledica globoke družbene preobrazbe osnov naše nove države ima 
3 stopnje med seboj odvisnih rodilnikov, pri čemer ima prva stopnja 
3 rodilnike, druga 1, tre tja  pa zopet 3; tako izražanje je tem no in 
težko, zato je  treba glagolnik preobrazba izraziti z osebno glagolsko 
obliko; pri tem se pokaže tudi slabost besede preobrazba, ker nima 
pravega slovenskega ustreznega glagola (preobraziti =  slov. spre
meniti): To je odtod, ker so se osnove naše nove države tako glo
boko družbeno spremenile.

Glagolniku se ognemo, kadar bi nastala dvoumja ali bi se na
kopičilo preveč rodilnikov. Splošno pa veljaj: rabi kolikor mogoče 
osebne glagolske oblike!

Izpeljava glagolov

Kako se delajo. — Glagoli se lahko delajo: a) iz k o r e n a  in 
se zato im enujejo k o r e n s k i  (npr. bosti iz korena bod-, plesti 
iz kor. plet-, dati iz kor. da- itd.); b) iz i m e n  (samostalnikov, p ri
devnikov itd.) in jim  zato pravim o i m e n s k i  (npr. o-glušeti iz 
pridevnika gluh, grebenati iz samost, greben, u-tihniti iz prid. tih);
c) iz drugih g l a g o l o v  in so zato g l a g o l s k i  (npr. migniti iz 
glag. migati, dajati iz glag. dati, spletati iz glag. splesti).

Izpeljava po glagolskih vrstah. — I. Pas-ti, pas-e-m; les-ti, 
(<  lez-ti), lez-e-m; pas-ti (<  pad-ti), pad-e-m; pomes-ti (<  -met-ti), 
po-met-e-m; zeb-s-ti, zeb-e-m; sop-s-ti, sop-e-m; ple-ti (<  plev-ti), 
plev-e-m; reč-i (<  rek-ti), reč-e-m (<  rek-e-m); strič-i (<  strig-ti), 
striž-e-m (<  strig-e-m); ože-ti (<  ožem-ti), ožm-e-m; začeti (<  za- 
čen-ti), začn-e-m; m le-ti (<  mel-ti), mel-je-m; um re-ti (<  umer-ti), 
um rem  (<  umər-e-m); zna-ti, zna-m (<  zna-je-m); de-ti, de-je-m 
>  de-m; kli-ti, kli-je-m; ču-ti, ču-je-m.

P ri glagolih p r v e  vrste je nedoločniška osnova enaka glagol
skemu korenu. Zato imenujemo to vrsto kar k o r e n s k o  vrsto.
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V sedanjiku pa se na koren pritika sedanjiška pripona, da dobimo 
sedanjiško osnovo.

II. a) Vzdig-ni- ti, vzdig-ne-m; gas-ni-ti, gas-ne-m; vr-n i-ti 
(<  vrt-ni-ti), vr-ne-m  (<  vrt-ne-m); to-ni-ti (<  top-n i-ti), to-ne-m 
(<  top-ne-m; prim. utopiti);

b) usah-ni-ti, usah-ne-m  (prim. pridev. suh); otrp-ni-ti, otrp- 
ne-m (prim. pridev. trp-ek); potih-ni-ti, potih-ne-m  (prim. prid. tih);

c) pih-ni-ti, pih-ne-m  (<  pihati); mig-ni-ti, mig-ne-m (<  migati).
Glagoli d r u g e  vrste so povečini korenski (a), manj je imen

skih (b) in glagolskih (c).
III. a) Bed-e-ti (=  bad-), bed-i-m; trp-e-ti, trp-i-m ; gor-e-ti, 

gor-i-m; krič-a-ti (<  krik-e-ti), krič-i-m  (krik-i-m, prim. krik-ni-ti);
b) bobn-e-ti, bobn-i-m (<  samost, boben); um-enti, um-e-m 

(<  samost, um); bogat-e-ti, bogat-i-m  (<  pridev. bogat).
Glagoli tr e t j e  v rste so korenski (a) in im enski (b).
IV. a) Del-i-ti, del-i-m  (<  samost. del); govor-i-ti, govor-i-m 

(<  samost, govor); poln-i-ti, poln-i-m (<  prid. poln); bel-inti, bel-i-m  
(<  prid. bel); suš-i-ti, suš-i-m (<  prid. suh);

b) gon-i-ti, gon-i-m (<  gnati); nos-i-ti, nos-i-m (<  nesti); vlač- 
i-ti, vlač-i-m (<  vleči).

Glagoli č e t r t e  vrste so zvečine imenski (a), nekateri pa tudi 
glagolski (b) vendar z drugo prevojno stopnjo.

Nekateri glagoli IV. vrste im ajo v z r o č n i  ( k a v z a t i v n i )  
pomen, npr. buditi (=  povzročiti, da kdo bedi), položiti (napraviti, 
da kdo ali kaj leži), moriti (povzročiti, da kdo umre), točiti (=  po
vzročiti, da kaj teče) itd.

V. Glagoli p e t e  vrste so 1. korenski, 2. imenski in 3. glagolski.
1. Stl-a-ta  (<  stəl-a-ti), stel-je-m; glod-a-ti, glo-je-m (<  glod- 

je-m); lag-a-ti, laž-e-m (<  lag-je-m); pis-a- ti, piš-e-m (<  pis-je-m); 
mazati, maž-e-m (<  maz-je-m); kov-a-ti, ku-je-m ; suv-a-ti, su-je-m.

Korenski so vsi glagoli 2. in 3. razreda.
2. Bobn-a-ti, bobn-a-m (<  boben); brzd-a-ti, brzd-a-m  (<  brz

da); čar-a-ti, čar-a-m  (<  čar); igr-a-ti, igr-a-m  (<  igra); konč-a-ti, 
konč-a-m (<  konec); ropot-a-ti, ropot-a-m  in ropoč-e-m (<  ropot- 
je-m; iz ropot); drget-a-ti, drget-a-m  in drgeč-e-m (<  drget-je-m ; 
iz drget).

Imenski glagoli te vrste gredo v prvi in nekateri zaradi seda
njika hkrati tudi v 2. razred.
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3. a) Da-j-a-ti, da-je-m  (<  da-ti); po-znav-a-ti, po-znav-a-m 
(<  zna-ti); u-bij-a-ti, u-bij-am  (<  biti); skriv-a-ti, skriv-a-m  (< 
skriti); obuv-a-ti, obuv-a-m (<  obuti); zbar-a-ti, zbir-a-m (<  brati); 
po-žir-a-ti, po-žir-a-m (<  žre-ti); dev-a-ti, dev-a-m (<  de-ti); let- 
a-ti, let-a-m  (<  leteti); splet-a-ti, spet-a-m  (<  splesti).

Glagolski glagoli V. vrste se lahko izpeljujejo iz korenskih 
glagolov. P ri tem se koren prvotnega glagola podaljšuje ali krepi 
pred vrstno pripono -a.

b) Sedev-a-ti, sedev-a-m (<  sedeti k sesti); obledev-a-ti, oble- 
dev-a-m (<  bledeti k  bled);

za-ganj-a-ti, za-ganj-a-m  (<  goniti h gnati); po-navlj-a-ti, po- 
navlj-a-m  (<  ponoviti k nov);

v-dihav-a-ti, v-dihav-a-m  (<  dihati k dahniti); po-kopav-a-ti, 
po-kopav-a-m (<  pokapati h kopati).

Glagolski glagoli pete vrste se lahko izvajajo tudi iz drugotnih 
glagolov III., IV. ali V. vrste. P ri tem se koren drugotnega glagola 
lahko tudi podaljša.

VI. a) Dar-ova-ti, dar-uje-m  (<  dar); dolg-ova-ti, dolg-uje-m 
(<  dolg); pot-ova-ti, pot-uje-m  (<  pot); prazn-ova-ti, prazn-uje-m  
(<  prazen);

b) reš-eva-ti, reš-uje-m  (<  rešiti); sreč-eva-ti, sreč-uje-m (< 
srečati).

Glagoli š e s t e  vrste so vsi drugotni, in sicer so imenski (a) in 
glagolski (b). Glagolski se povečini izpeljujejo iz glagolov IV. in
V. vrste.

M anjšalne in večalne pripone. — 1. P rim erjaj: čičati — čičkati, 
čiv — čiv-kati, spati — spančkati, stopati — stopkati — stopicati, 
zibati — zibkati;

ječati — jecljati, mahati — mahi jati, migati — migljati — pihati 
— pihljati, rezati — rezljati, skakati — skakljati.

Glagolsko dejanje se lahko m anjša s priponam i -ka, -ica, -lja-. 
Nastale so v otroškem govoru iz m anjšalnih imenskih pripon.

2. P rim erjaj: lomiti — lomastiti, m ikati — m ikastiti; sopsti — 
sopihati, udariti — udrihati.

S priponami -asti- in -iha- se more glagolsko dejanje tudi 
povečati.
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Prislov (adverb)

Splošno

Prepelji, brodnik, me tako j! Preden zdani se, mi daleč je priti 
nocoj. Naprej, naprej tira j svoj čoln! Naravnost mi povej! Pravijo, 
da ni baš varno iti tod obsorej. Tukaj je gotovo eden moj. Rajnki 
moj oča so tako radi hodili nad polhe kakor jaz zdaj, če še rajši ne. 
Tukajle sva kurila, precej tule pa je stal votel gaber. Toliko mora 
človek usta odpreti, kolikor si upa požreti. Ali ju tri prideš? Da (ne, 
seveda, morebiti). Zakaj ne prideš več? Zato da ne.

Ležeče tiskane besede v zgornjih stavkih so prislovna določila 
časa, kraja, načina, mere, vzroka. Poleg tega imamo besede, ki 
dajejo poudarek drugim stavčnim členom ali pa določajo razm erje 
do celotne misli v stavku. Te besede se ne pregibljejo. Imenujemo 
jih p r i s l o v e  ali adverbe. V živem govoru so zelo pogostne.

P r i s l o v i  ali adverbi so nepregibne besede, ki določajo kraj, 
čas, način, vzrok in mero, dajejo besedam v stavku poudarek ali 
določajo razm erje do celotne misli.

Prislovi po obliki

Samostalniški. — 1. To noč nam jo doseči je mogoče. Sm rtna 
žetev vsak dan bolj dozori. Od dne do dne se mu je hujšalo zdravje. 
Včasih gre zgodaj zjutraj z doma in je po ves dan zdoma; po navadi 
se vrača domov šele pozno zvečer; čez dan je le malokdaj doma.

Med gornjim i ležeče tiskanim i prislovnimi določili imaš prave 
samostalnike, nekatere s predlogi in zaimki, druge brez njih; ti 
v različnih sklonih opravljajo vlogo prislovnih določil. To niso 
prislovi kot samostojna besedna vrsta, marveč samostalniki v vlogi 
prislovnih določil v stavčni zvezi.

2. Iz samostalnikov pa so nastali pravi prislovi kot samostojne 
besede, p ri katerih  se je pomenska in oblikovna zveza s prvotnim  
samostalnikom bolj ali manj zabrisala (včasih, zgodaj, zjutraj, 
zdoma, domov, doma, zvečer). Zaradi pogostne rabe in širokega 
pomena se je čut za prvotni pomen in obliko izgubil in je nastala 
oblikovna okamnina s samo prislovnim pomenom — samostojna 
besedna vrsta.

Tako je npr. razum eti zvezi z doma in zdoma. V zvezi: je šel 
z doma im ata predlog in samostalnik vsak svoj pravi pomen in 
rabo na vprašanje kam? Če pa na vprašanje kje je? odgovorim
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zdoma je, izgubi predlog svojo navadno rabo in pomen ter čutim 
zdoma kot en pojem, prevzet iz navadne rabe in postavljen v dru
gačno zvezo. Tako je nastal prislovni izraz, ki ga pišem skupaj, ker 
predlog z nima več samostojnega pomena, čeprav se oblikovne 
sestave še dobro zavedam.

V takih pomenskih prenosih je treba iskati vzrok, zakaj pisava 
pri mnogih prišlovnih izrazih om ahuje med tem, kaj se piše skupaj, 
kaj narazen; nekaterim  je  pred očmi predvsem oblikovna sestava, 
drugim pomenska enotnost. Oblikovna sestava je  ponekod zelo 
očitna, drugod vidna, a se je ne zavedamo več, ponekod pa že tako 
zabrisana, da jo komaj še odkrijemo. Zgodovinski razvoj jezikov 
nam kaže, da je takih okamnin zmeraj več in da se zmeraj bolj 
gubi stik s prvotno obliko in pomenom. Če rečem npr. pozimi, se 
prav dobro zavedam sestave, in vendar je  nekaj drugega pozimi 
kakor po zim i; pozimi se smučamo, po zimi pa ne. P ri izrazih doma, 
domov mi je pač še živa zveza s samostalnikom dom, toda nikakor 
se ne zavedamo, da sta to nekdanja sklona tega samostalnika. 
P ri zgodaj pa komaj že najdem  prvotni pomen; ko sem izluščil 
osnovo god-, mi bo pomen hitro  jasen. Da je nocoj nastalo iz 
noč-so-j (=  to noč), m i more razložiti samo etimološka preiskava.

Takih samostalniških okamnin je med prislovi zelo veliko in 
to je pravi delež samostalnika pri prislovu, zakaj rednega obrazila, 
s katerim  bi samostalnik sprem injali v prislov, ni. Ohranjene so 
nam oblike v vseh sklonih, s predlogi in brez njih. Največ je seveda 
mestnikov in orodnikov. Brez predloga imamo npr. oblike: časi, 
jeseni, davi, lani, jutri, sredi, ven, sinoči, gori, doli; križem, paroma, 
potoma, curkoma, deloma, mestoma, vekoma-j, nenadoma, večinoma, 
korakoma, mahoma, strahoma itd. Veliko je tožilnikov, ker odgo
varjajo na vprašanja kam ? kdaj? koliko?: gor, dol, silo, danes, 
dandanes, letos, ta čas itd. Tudi imenovalniških oblik imamo, ker 
se je čut za rabo tožilnika izgubil: sila, večina, groza itd.

Predložnih zvez in oblik imamo vseh vrst: včasi, včasih, poleti, 
pozimi, pomladi, ponoči, podnevi, počasi, pokonci, poceni, pogodu, 
povrh, povečini, po navadi, po strani, po vrsti, po sili, po robu, za
časa, zapored, zapovrstjo, zavoljo, zategadelj, zastran, sčasoma, 
s časom, spotoma ali s potom, zlasti, zviška, zadaj, nazaj, notri, noter, 
znotraj, zunaj, zmeraj, zmerom, zraven, zgoraj, spodaj, zdolaj, 
zjutraj, zvečer, skup, skupaj, okoli, opoldne, opolnoči, ob noč, napoti, 
naglas, narobe, navdol, navzdol, navzgor, navzkriž, navzlic, navdan, 
na mah, naposled, naprodaj, naposodo, na srečo, na žalost, kvišku, 
kmalu, hkrati, vkup, v kraj, vnic, vznak, vpričo, vred, vmes, vbo- 
gajme, dosti, zadosti, dovolj (=  do volje), dosihmal, dosegamal itd.
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Samostalniki nimajo svojega prislovnega obrazila; imajo pa 
velik delež v oblikah in zvezah, ki so danes samo nepregibni prislovi.

Pridevniški. — 1. Ptički pod nebom veselo pojo. Kako glasno, 
ljubo šumljaš, kako čvrsto, krepko skakljaš. Rdeče je obrobila 
zarja planine. Zunaj sneg in mraz, v izbi pa lepo gorko. Nekako 
prijetno  se čuje, posebno zvečer, glas trlic iz daljave. Govoril je 
slovenski. Sm rekarica je gledala za nedeljski oblečeno hčerjo. Ali 
znaš nem ški?

Debelo po gorjansko jo zarobi! Čisto po gosposko se nosi. Tako 
lepo po domače zna povedati. Po bliskov o mu sablja gre. Po očetov
sko skrbi zanj. Ta človek se je  po pasje lizal. Ne pričaj po krivem ! 
Ta trp i po nedolžnem. Po nemarnem  jo je skupil. Po malem  je vse 
zapravil.

Ležeče tiskani prislovi v prvem  odstavku so narejeni iz pridev
nikov z obrazilom -o, -e. Ta tvorba je pri pridevnikih tako živa, 
da nam to niso samostojne besede, marveč oblike pridevnika. Zato 
imamo najpogosteje le te  pred očmi, kadar govorimo o tvorbi p ri
slovov. Pridevniki na -ski, -ški so včasih redno tudi v prislovu 
imeli to obrazilo; danes so se zenačili z drugim i prislovnimi obli
kami, čeprav oblika na -i ni prepovedana za knjižno rabo.

V drugem odstavku imamo prislovne izraze s predlogom po in 
pridevnikom. Podobno kakor imamo načinovne prislove pri samo
stalniku s predlogom po (pokonci, povrhu  itd.), so se udomačili tudi 
nekateri izrazi s pridevniki: po tihem , po dolgem, po krivem , po 
nedolžnem, po neum nem, po nemarnem, po malem  itd. Drugod se 
je predlog po vezal s prislovom: po gosposko, po kmečko, po mestno, 
po domače itd. Tako zvezo uporabljamo le tedaj, kadar nam je 
vzor, po katerem  se kdo ravna, izražen s pridevnikom: po gospodi, 
po km etu , po mestu, po domu.

Pridevniki torej delajo v osnovniku prislovno obliko z obrazi
lom -o, -e; pridevniki na -ski, -ški smejo imeti tud i prislov na -ski, 
-ški. K adar nam pridevnik izraža vzor, po katerem  se kaj ravna, 
moremo uporabljati po +  prislov.

Pom ni. Pridevniki s premičnim poudarkom in poudarkom na obra
zilu imajo v prislovu poudarek samo na obrazilu: lepo, toplo, suho, 
pusto, gorko, trdo, ostro, grdo, tem n o, tesno, ta n ko, hudo, drago, gosto, 
sve tlo, sladko, hladno, lahko, kasno itd.

2. Največ  sveta otrokom sliši Slave. Ko svojo moč vihar najbolj 
razklada, okrog v ra t straža na pomoč zavpije. Hitreje sta se za
sukala in dalje in dalje od poda spustila. Zdaj miš, zdaj ptič, kakor
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najbolje kaže, tako seve izhaja se najlaže. Ž iveje vzplam te sprem lje
valcu oči, grozneje z zobmi pred menoj zareži. Bolj pridno boš spal, 
prej bo pomlad, prej m ine mraz, prej bo oče z gora doma.

Ležeče tiskani prislovi kažejo prim erniško in presežniško stop
njo. Pridevniki imajo prislovno obliko tudi v prim erniku in pre
sežniku z obrazilom -e. Prim erniki in presežniki na -ejši delajo 
prislov z obrazilom -eje (živeje, grozneje, hitreje, najtopleje itd.).

P ri prim erniških in presežniških oblikah imamo nekaj poseb
nosti, ki si jih  moramo posebej zapomniti:

blizu bliže najbliže dalje najdalje
brzo brže najbrže dolgo dlje najdlje
često češče naj češče dalj najdalj
daleč dalje najdalje dobro bolje najbolje
drago draže najdraže mlado mlaje najmlaje

gladko
glaje najglaje nizko niže najniže
gladkeje najgladkeje ozko ože najože
globlje najgloblje pred prej najprej

globoko globokeje najglobokeje
rad -a

rajši najrajši
globoče najgloboče -o raje najraje

grdo grje najgrje
sladko

slaje najslaje
hudo huje najhuje sladkeje najsladkeje
jako jače najjače

široko
širje najširje

kasno
kasneje najkasneje širše najširše
kašnje najkašnje tanko tanje najtanje

kratko
krajše najkrajše težko teže najteže
krače najkrače tiho tiše najtiše

lahko
laže najlaže trdo trje najtrje
laglje najlaglje

veliko
kako? veče največe

 kako? manje 
m alo { koliko? manj

najmanje koliko? več največ
najmanj visoko više najviše

mehko
meče najmeče zelo bolj najbolj
mehkeje najmehkeje

Pom ni. Dalje se uporablja tudi za osnovno stopnjo v pomenu naprej, 
npr. in tako dalje, prihodnjič dalje. Pomen osnovnika ima tudi v časov
nem pomenu: dalje (d lje, dalj) časa je  bil zdoma =  dolgo časa.

Primernik brž in presežnik najbrž je treba ločiti od brže, najbrže. 
Brž ima danes pomen osnovnika, npr. brž povej =  takoj povej, mislimo 
torej na čas, medtem ko z brzo in brže  mislimo na način, kako kdo kaj 
stori. Nekaj primerniškega pomena je še čutiti v prišlovnih izrazih 
bržkone, brž ko mogoče. Najbrž je danes prislovni izraz verjetnosti brez
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obučtka za presežnost. Podobno je s prislovoma pred in prej ter s se
stavljenko prejkone  ali z izrazom prej ko mogoče.

V eliko  in malo  imata v  primerniku in presežniku dvoje prišlovne 
oblike z različnim pomenom, ki ju je treba dobro ločiti. Pazi tudi na 
razloček med bolje in bolj: Piši veče, to je premajhno! Napiši več , to je 
premalo! Ker je pisal m anje, je videti m anj.

3. Če hočeš kaj opraviti, m oraš priti bolj zgodaj. Najbolj prav 
bi bilo, ko bi bil doma ostal. To je še bolj narobe kakor prejšnje. 
Šlo jim a je zmeraj bolj navzkriž. Sedel si bolj spredaj ko jaz. P riti 
m orata še bolj skupaj. Bolj narazen ne gre.

N ekateri krajevni, časovni in načinovni prislovi pomensko do
puščajo več stopenj. Te stopnje opisujemo z bolj ali najbolj kakor 
pri pridevnikih, ki jih  ne stopnjujemo z obrazilom. Tako lahko 
opisujemo stopnje prislovov. Stopnjo lahko izražamo tudi s poudar- 
nimi prislovi: prav, čisto, vse, popolnoma, docela, povse, povsem  itd. 
Nekak presežnik pomenijo tudi sestavljenke, kakor navsezgodaj, 
navsezadnje, vsepovsod ipd.

Pomni. V zvezi s primernikom se pogosto uporabljata zaimenska 
prislova mere čim  in tem  v  pomenu kolikor  — toliko. V tem pomenu 
se pišeta ločeno od primernika. Včasih pa se uporablja čim  tudi sam 
in se veže s primernikom v pomenu kar +  presežnik  ali kar se da +  
+  osnovnik; v  takih primerih se piše čim  skupaj s primernikom, npr. 
čim prej, čim bolj, čimveč, čimdalje, čimbolje itd. =  kar najprej, kar 
najbolj, kar največ  itd. ali: kar se da hitro  itd.

4. Rada hodi v šolo, še rajši pa domov. Rad stoji, raje sedi, naj
raje leži. Pogosto p rihaja k nam. K aj berilo bo vam pomagalo, ako 
bo se vse drugače govorilo? Ali je to prav? Res škoda bi bilo! Ali 
res misliš proč? Zlepa (zlepo) ne opraviš nič, zgrda (zgrdo) pa še 
manj. K ar scela je menda vendar ni požrl?

P ri oblikovanju prislovov iz pridevnikov imamo več posebnosti. 
Rad -a-o rajši (-a -e), najrajši (-a -e) je po obliki pridevnik, po po
menu in rabi pa prislov. V osnovniku se redno ujem a z osebkom 
v spolu in številu, v prim erniku in presežniku pa se navadno rabi za 
vse spole oblika na -i, kar je  tudi nekaka okamnina iz časov, ko 
so vsi pridevniški prim erniki imeli samo to obliko. Poleg teh oblik je 
v rabi tudi raje in najraje.

Bore (<  bože, zvalnik od bog = ubog) im a danes nepregibno 
prislovno obliko in se tako tudi uporablja: bore malo, bore zanikrn  
kot poudarek slabosti, pomanjkljivosti; rabi pa se tudi pridevno: 
bore mož, bore mladost, bore ljudje  v pomenu boren borna -o; še
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večkrat pa ima zaničljiv pomen: bore smrkavec, bore surovec, bore 
strahopetec, bore gobezdač ipd.

Drugačen -čna -o in pogosten -stna -o sta iz prislova: drugače, 
pogosto. Tudi res se je razvil iz resen, a je  v drugem pomenu 
znova razvil prislov resno, npr.: resno se drži, resno govorim  ipd. 
Res ima danes pomen resnično, v resnici, npr.: res je težko, res je 
povedal, vse je res. Ta prislov se uporablja tudi v zloženi obliki 
zares. V obeh oblikah nam rabi tudi za pritrdilnico.

Pridevnik pravi -a -o ima prislovno obliko prav. Rabi nam  tudi 
kot pritrd iln i in poudam i prislov.

Mnogo pridevnikov je razvilo poleg redne prislovne oblike z 
obrazilom še druge oblike po zgledu samostalniških. Tako so se 
nam ohranile zlasti oblike nekdanje imenske sklanje pri pridevniku: 
zlepa, zgrda, zlahka, sprva, s težka, shuda, zmlada, znova, scela, 
skratka, dodobra, docela, dočista, domala, zdavna-j, od davnaj, kljub  
(<  k ljubu). Ker pridevniške oblike niso več iz žive sklanjatve, jih 
ne občutimo kot sklonske oblike in jih pišemo skupaj s predlogom. 
V nekaterih prim erih je v rabi tudi oblika z živo sodobno sklonsko 
obliko; v takem  prim eru jih pišemo včasih še narazen: iz mladega, 
iz celega, do malega, toda zgrdo, zlepo, shudo. Takih razlik je še več, 
npr.: potiho, potihoma, toda po tihem ; nagloma, nanagloma, »toda 
na naglem ; podolgoma, toda po dolgem.

Zaimenski. — 1. a) Kod si hodil, kje si bil? Oko ti plameneče, 
kam  si se zagledalo? Kdaj srečno moje bo domovje? Kaj, deček, 
gledaš me debelo? Zakaj nazaj? Koliko  zaslužiš? Kako živiš? Doklej 
naj še potrpim? Odklej že delaš? Čemu se ubijaš?

b) Tu  rod je moj, tu  moj je kraj, tu  živel rad  bi vekomaj. Tam  
na levi so grobovi, tam  spiš ti. Tja bomo našli pot, k jer nje sinovi 
si prosti volijo vero in postave. Tod sekla bodo bridka jekla. Tedaj 
končana pot bo moja. Jaz tudi ločim se sedaj. Dotlej mi bodi zdrav! 
Doslej si bil zmeraj prvi, glej, da boš tudi poslej. Slovenec sem, tako 
je m ati dejala. Kolikor jezikov znaš, toliko ljudi veljaš. Zato pa 
rečem vam: najlepša je mladost. Zatorej tem an mi duh je  in mračan.

c) Na tisto tiho domovanje, kjer mnogi spe nevzdramno spanje. 
In koder vodi te  samotna pot, srečavaš starko sm rt povsod povsod. 
Dokler prosi, zlata usta nosi, kadar vrača, h rbet obrača. Kar bode 
shranjenih voda v oblakih tvojega neba , kar vode v tvojih  bo pla
ninah, kar bode v cvetnih je ravninah, tačas pridrevi vse na dan! 
Odkar sem se zavedel, pod svojo streho nisem spal. Kakor si po- 
stelješ, tako boš spal. Kolikor glav, toliko misli.

18* 275



č) N ekje  v deveti deželi sta nekdaj živela mož in žena. Nekam  
hodi, pa ne vem kam. Nekam  čuden je  zadnje dni. Njega od nikoder 
ni. Ti streti me moreš, potreti nikdar ! Nikar, nikar se me ne boj! 
Nekako (nekam, nekaj) težko hodiš danes. Kaj neki skriva?

Ležeče tiskana prislovna določila kraja, časa, vzroka, načina in 
m ere v zgornjih stavkih so izražena s posebnimi prišlovnimi izrazi, 
ki po obliki močno spominjajo na zaimke. Pod a) imamo vprašalne 
prislove; ti imajo v  svoji sestavi za vprašalni zaimek značilni k . Pod
b) imamo kazalne prislove; v sestavi srečujemo za kazalne zaimke 
značilni t  ali stari s (s, si, se = ta, ta, to). V  stavkih pod c) imamo 
prislove, ki se končujejo na -r, kakor se končujejo oziralni zaimki; 
tudi stavčna zveza je  enaka oziralni. V stavkih pod č) pa imamo 
prislove, ki nam na nedoločen način označujejo kraj, čas, način ali 
mero kakor nedoločni zaimki stvari ali reči. Tako so se iz zaimen- 
skih osnov razvili vseh štirih  vrst prislovi:

vzročni

vprašalni kazalni oziralni nedoločni

kra jevn i kje?
kam
kod?

časovni kdaj ?

tu tam tukaj tule kjer -koli kje nekje nikjer 
sem tja -kaj - le  kamor -koli kam nekam nikamor 
tod onod ondi -le  koder -koli (ne)kod povsod nikod
sedaj tedaj -le  kadar -koli kdaj nekdaj nekoč

doklej? 
odklej ?

do- od- po- tlej 
do- od- po- slej

kaj? zakaj? zato zatorej 
(po)čemu?

načinovni kako? kaj?

m ere koliko?
kai?

tako -le sicer 
takisto

toliko -le

kar 
dokler 
odkar

kakor -koli

kolikor kar

nikdar nikoli vsekdar

kaj kako nekako 
nikar nikakor neki 
vsekako vsekakor
nekoliko nekaj 
kaj vse nič

Iz zaimkov razviti prislovi so ohranili vprašalni, kazalni, oziralni 
in nedoločni značaj, ki jih  izražajo z istimi značilnimi členki kakor 
zaimki: -j, -r, -kaj, -le, -koli. Odtod so prehajali tudi v druge pri- 
slovne tvorbe.

2. Pomenski obseg nekaterih zaimenskih prislovov se je silno 
razširil, zato moramo paziti na pravilno in dobro rabo.

K a j .  Zelo mnogovrstna je raba prislova kaj. Za ločevanje po
menov preglej njegovo uporabo v tehle stavkih: K aj čakaš, paša, k aj 
stojiš? (=  zakaj?) K aj znancev že zasula je lopata! (=  koliko) K aj 
jih je prišlo! K aj bi ne bila žalostna? (=  kako, zakaj?) Nosil se je k aj
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imenitno! (=  zelo) Za delo m u ni bilo kaj , kaj rad pa je posedal po 
družbah. (=  veliko, dosti, zelo) Nič kaj tankovesten ni. (=  posebno) 
Govoril je, da je bilo kaj. (mera!) Pa še kaj pridi! K aj še! No, veš 
kaj, hvala lepa za tako čast! Kaj še Brut zaman kleči! (=  ali) Kaj 
nisi to ti? — Ali je ta knjiga za kaj? (=  kaj vredna, kaj prida) Ko 
bi bil on za k aj človek, bi drugače delal. Pa še ti naredi, če si za kaj! 
A li ima za k aj vino? A li ta mizar za kaj naredi? — Za kaj  se torej 
rabi celo pridevno. V različnih pomenih kaj m enja poudarek, včasih 
je dolg, včasih kratek, včasih pa enklitičen; tudi za pravo mesto 
v stavku je  v različnih pomenih zelo občutljiv.

N ič  je pomensko nikalnica h kaj: ni +  kaj, (tako se tudi sklanja 
kot zaimek. Ločitev med zaimkom in prislovom je včasih zelo očitna, 
včasih pa zelo negotova in je mogoča obojna razlaga. Zato tudi ve
liko omahovanje v sklanji, ker se kot zaimek sklanja, kot prislov 
pa ne. Zaimek je  le tedaj, kadar ga občutimo kot izrazit predm et 
kakega glagola, npr.: Česa se bojiš? N i č e s a r !  — Ali se kaj bojiš? 
Ni č .  Kaj si pa videl? N i č e s a r , prav n i č  e s a r  nisem videl. — 
Ali si k a j  videl? Ni č .  Z »nič« ima odgovor v mislih predvsem  za
nikanje sploh, to se pravi količino, ne pa določitve stvari, predmeta.
V takih prim erih se nič veže z zanikanim glagolom kakor druge 
nikalnice. Nič nima znancev. Nič rad ni delal. Za delo m u ni bilo 
nič. Nič ne bodi žalostna! Nič več ne hodi k nam! V vseh teh p ri
m erih nič samo zanika in k nikalnemu povedku doda še mero. 
Ustreza nekako prislovni uporabi kaj.

Pomni 1. V tej obliki je nič razvil mnogo prislovnih izrazov: L judi 
nič koliko  (=  zelo veliko). Na nič priti, na nič spraviti, v nič iti =  v  
izgubo iti, vse je  pod nič, vse gre pod nič, prodati pod nič ali v nič.
V teh izrazih je nič število in meja med pozitivnim in negativnim; zato 
čuti jezik v njem samostalnik in ga včasih tudi tako sklanja: nič, niča, 
niču, pri niču, z ničem. Vzporedno z za kaj se je razvil tudi za nič; 
prvotno je bdi res prava nikalnica in se je zato tudi vezal z zanikanim
povedkom in ga zaradi prenesenega pomena pišemo skupaj: zanič,
danes nisem  za nič — povsod v  pomenu: za nobeno rabo. Iz te zelo 
pogosto rabljene zveze pa je izraz dobil širši pomen načinovnega pri
slova in izgubil pomen nikalnice; v  tej zvezi se veže z nezanikanim
povedkom in ga zaradi prenesenega pomena pišemo skupaj: zanič.
Uporablja se pridevno in prislovno: »Tvoj nož je  zanič.« »Nož n i zanič, 
ti si zanič, ko rezati ne znaš.« — Še n i s e m  videl tako zanič človeka. 
Zanič vino toči je nekaj čisto drugega kakor: vino toči za nič ali vina  
ne toči za nič  (=  ga toči zelo drago). — V prislovni rabi je pomen še 
ohlapnejši: Ta človek zanič (=  slabo) naredi. Ta človek ne naredi zanič 
(=  naredi zelo dobro). Ta človek naredi za nič  (=  za majhen denar, 
zastonj). Ta človek ne naredi za nič  (=  zelo drago, ne zastonj ali pa:
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ne naredi za nobeno ceno, z nobenim pogojem). V tem zadnjem pomenu 
navadno stoji za nič pred glagolom: ta človek za nič (na svetu) ne na
redi tega.

Ka r .  Podobno obsežen je pomen prislova kar: K ar Bog m i je  
živ ljen je  dal, o d k a r  sem  se zavedel, pod svojo streho n isem  spal. 
K a r ( =  nenadoma) poči strel iz grm ovja. K a r  m u  je  zašum elo v glavi. 
K a r  (=  prav, čisto) vsak dan te pa tudi ni treba. K ar koj boš šel! K a r  
(=  le) poberi se! K a r  prinesi! K a r  (=  kolikor) bode shranjenih voda 
v  oblakih tvojega neba, tačas pridrevi vse na dan! »Ali si zadovoljen?«  
»Še kar« (=  nekako).

D o k l e r  se veže zmeraj z nedovršniki in veže hkratni dejanji; 
dokler ne  pa se veže navadno z dovršniki, ki naznanjajo nastop dejanja 
po izvršenem dejanju v glavnem stavku.

V s e  se uporablja kot prislov mere pri pridevniku in prislovu: 
V s e  prezgodaj m i ropočeš. V s e  večji, v s e  boljši, v s e  m anjši ipd. 
v pomenu zm eraj večji itd. V s e  do danes n isem  vedel tega. V s e  bolj 
je pohajala dobra volja. V zadnjem času se je ta raba močno razširila.

N e k i  se rabi kot prislov domneve in ugibanja: O blaki so rdeči, 
kaj nek i pomenijo? Kdo nek i prihaja? B il je  nek i hudo vesel.

2. V zaimenskih prislovih je ohranjenih nekaj jezikovnih 
starin, ki sicer ne žive več. Tako srečujemo v nekaterih sestavljenkah 
stari kazalni zaimek sə si se =  ta  ta to, npr.: zdaj = sedaj <  sə-da-j, 
letos, danes, sinoči nocoj ( <  noč-so-j), osorej, dosihmal, dosegamal, po- 
sihmal, dosihdob, poslej ipd.

Zaimenski prislovi se zaradi svoje kratkosti in obsežnega pomena 
radi družijo z drugimi prislovi in se z njimi strnejo v enotno sestav
ljenko: tu  doli, tam  gori, tja  dol, tja  noter, tja  ven; tule sem, tuka jle  
notri, tam ka jle  gori, povsem  ali povse, predvsem , k ajpak, kakopak, 
kajne, kajneda, kajpada, po tem takem , posebej, posebno, tolikanj, količ
kaj, kolikanj, tolikodane, vsekako, vsekdar, vsaksebi =  narazen itd.

Zaimke tudi sicer pogosto srečujemo v sam ostalniško prislovih kot 
sestavne dele, zlasti kazalne: tokraj, tostran, to pot, tokrat, onstran, 
onkraj, ondan, onkrat itd.

Števniški. — 1. Devekrat večja množica jih obsuje. Dvakrat 
se v m linu pove, trikrat pa bedaku. Enkrat ni nobenkrat. Že večkrat 
sem hudo trpel. Pozdravljen tisočkrat! Mnogokrat je  bil dom v ne
varnosti.

Zgornji ležeče tiskani izrazi so sestavljeni iz glavnega števnika 
ali izraza količine in -krat. Ta krat je prvotno sam ostalnik s pome
nom črta, red, rok; danes le še redkokdaj čutimo v njem  samostal
nik, ko ga v nekaterih  zvezah še sklanjamo: nekaj kratov ali krati, 
druge krati, v kratih plačati (=  v obrokih). Ti izrazi so nesprem en
ljivi, torej prislovi, in riam povedo, kolikokrat se ponavlja glagolsko
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dejanje ali kolikokrat je m era kake stvari različna od druge. V tem 
pomenu je  sestava s -krat živa in jo poznajo vsi glavni števniki, pa 
tudi izrazi količine: precejkrat, dostikrat, nekaterikrat, m alokrat, 
kajkrat, neštetokrat, čestokrat, ničkrat, redkokrat itd. Tako sestav
ljeni izrazi so po rabi in pomenu prislovi mere, imenujemo jih  pa 
tudi ponavljalne (frekventativne) števnike.

Pomni. E nkrat se praviloma rabi le v pravem števniškem pomenu, 
pa tudi že v  časovnem: nekoč, ne kdaj, kd aj. Namesto pogostne tuje 
zveze za enkra t rabimo za sedaj.

2. Saj je dvakrat palo v morje: prvič je reklo štrbunk, drugič 
pa se je slišalo štr-bunk. Povem ti, da si to storil prvič (prvikrat) 
in zadnjič (zadnjikrat). D evetkrat je  omagala m ravlja, desetič 
(desetikrat) je  le preplezala kamen. Stotič (stotikrat) šem zvrnil, 
sedaj malo počijem.

Zgornji ležeče tiskani izrazi so narejeni iz vrstilnih števnikov z 
obrazilom -ič ali pa so sestavljeni s -krat. Tako oblikovanje vrstilnih 
števnikov je živo in nam  pove, k a t e r i k r a t  se po vrsti dejanje 
ponavlja ali godi. K adar take števniške prislove pišemo s številkami 
(npr. pri naštevanju po točkah), stavimo piko za številom kakor 
pri vrstilnih števnikih. Tako so narejene tudi oblike iz nekaterih 
pridevnikov, ki kažejo na zapovrstnost: zadnjič — zadnjikrat, sled
njič — slednjikrat, poslednjič — poslednjikrat, toda samo vnovič, 
naglič, posamič; pa navadno: vsakikrat. Ker je zapovrstnost tudi 
časovna, so nekateri teh  izrazov dobili pomen časovnega prislova: 
drugič, prihodnjič, poslednjič, zadnjič itd.

Pomni. Za izražanje ponavljanja nam rabijo še drugi izrazi. Namesto 
krat se pogosto govori in piše pot, v tem primeru kot pravi samostalnik: 
Zakaj pa vriska li so d r u g o  p o t?  Trikra t je odrinil krono, v s a k o  
p o t  rahleje. Namesto z obrazilom ali s samostalnikom pot pa si včasih 
pomagamo tudi s predlogom v in z vrstilnim števnikom za srednji spol 
ednine: v prvo, v drugo, v tre tje  itd. Še v t r e t j e  so zavriska li. Če 
nama je  v  p r v o  spodletelo, jo bova pa v d r u g o  dobila. Odtod je 
predlog v  prešel tudi v prišlovne oblike na -ič, kjer ga pišemo skupaj 
s prislovom, ker nima več pravega samosvojega pomena: vprvič, vdrugič, 
vnovič itd. Po narečjih se namesto krat in pot uporabljajo še drugi izrazi.

Glagolski. — 1. Meže bi ga našel. Vede (vedoma) je delal škodo. 
Tako seve izhaja se najlaže. Gredoč (grede) sem pozabil ime. Maček 
se je prihuljeno  približal papigi, ta  pa ga je zavzeto pogledala. 
Hrepeneče se je ozrl proti oknu. Skrivši je vzel ključ iz omare. 
Govoril je  vneto.
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Ležeče tiskana prislovna določila so deležniki. Deležniki na -e, 
-(v)ši in -č se rabijo prislovno brez posebnega obrazila, drugi na -č, 
-n in -1 pa delajo prislovne oblike kakor pridevniki (na -o -e). 
Opisni deležnik na -1 nam rab i kot prislov le v redkih prim erih, 
kadar nadomešča trpn i deležnik na  -n  ali -t, npr.: Držal se je zmrzlo.

2. Po zgledu sam ostaln iško  prislovov so narejeni tud i nekateri 
prislovi iz glagolskih osnov: v edoma, nemudoma, nenehoma, skri
voma, nenadoma, zdržema, ponevedoma ipd. Iz deležnikov sta se 
razvila všeč <  voščeč in skrivaj <  skrivaje. Nevede je prislov v p ri
meru: zašel je nevede s prave poti, je pa še pravi deležnik v stavku: 
zašel je, ne vede m  pravo pot. Tudi v mnogo drugih deležnikih na -e, 
zlasti pa na -(v)ši (skrivši, pozabivši, oprimši, nam erši) in  starih  na 
-v (oprtiv, prihu liv, skloniv) danes ne čutimo več deležnikov, marveč 
le prislove. Iz glagolskih oblik in zvez so se razvili še drugi splošno 
rabljeni prislovi: morebiti, morda, menda  <  m enim  da, češ <  h(o)češ, 
baje ali bojda <  bajo da, pre <  prave =  pravijo, tako rekoč, seve, 
seveda (ta dva sta se še do nedavna pisala narazen: se ve ali se ve da, 
včasih celo z vejico pred da, danes se pa te  sestave komaj še zave
damo). Glede se pogosto rabi kot nepravi predlog z rodilnikom.

Členki. — Med oblikovne prvine prišlovnega značaja moramo 
šteti različne besedice ali tudi le osam ljene glasove, ki se uporab
ljajo samostojno ali pa kot navezek drugim besedam in ki nimajo 
samostojnega pomena, a včasih premaknejo pomen, včasih pa besede 
okrepijo. Pravim o jim  č l e n k i  ali partikule.

1. Kot okrepitev besedam nam rabijo:
a) le pri zaimkih in prislovih: tale, le-ta, onale, le-ona, takle, 

takšnale, tistile, le-tisti; tule, le-tu, tamle, le-tam, ondile, le-ondi, 
tukajle, tamkajle, sem le, le-sem, semkajle, tjale, tjakajle, sedajle, 
prejle, takole itd.

b) li nastopa kot samostojna vprašalnica: Je li res? Veš li? ali pa 
kot navezek: ka-li, ali, jeli ipd.: Jeli da je res?

c) si kot samostojni členek v nekaterih stalnih reklih: lej si ga 
no, gorje si ga človeku, pojdi si kam, bog si ga vedi, kdor si bodi, kar 
si bodi, kjer si bodi, kamor si bodi, koder si bodi, kakor si bodi — 
ali pa kot navezek: bodisi, marsikaj, m arsikdo ;

č) ga je v nekaterih stalnih reklih popolnoma izgubil svoj po
men: gorje si ga človeku, bog si ga vedi, bog ga vedi ipd.; v neka
terih  zvezah je ga sicer slovniško še tožilniški predmet, a je  tako 
popolnoma nedoločen, da prehaja v vrsto členkov: lomiti ga, poga
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njati ga, dati ga ipd. Podobno je  tudi z jo v nekaterih  zvezah, čeprav 
je tam  nadomeščeni samostalnik bolj v zavesti: ubrati jo, ucvreti jo, 
uganiti jo, polomiti jo ipd.

2. Še večkrat srečamo pri zaimkih in prislovih navezke:
a) -r ali -er daje oziralni značaj zaimkom in prislovom: kdor, 

kar, čigar, kjer, koder, kamor, dokler, kakor, kadar; v sestavi se 
oziralni pomen zgubi: nikjer, nikamor, nikoder, nikdar, nikar, nika
kor, vsekakor, vsekdar, vendar ipd. Kamor <  kamo-že, kakor <  
kako-že.

b) -j dobivajo zaimki in prislovi, ne da bi zmeraj dajal kak po
menski značaj oblikam: kaj, doslej, poslej, kdaj, tedaj, sedaj, zgodaj, 
včeraj, zjutraj, nocoj, vekomaj, zmeraj, skoraj, zdavnaj, komaj, 
precej itd.;

c) -da je iz veznika postal v mnogo prim erih sestavni del pri
slova, kakor je  še zelo očiten v zvezah: morda, seveda, brzda, resda, 
skorajda, malodane, tolikodane, kajneda  itd.;

č) -ka-j se je kot členek navezal zlasti krajevnim  prislovom: 
tukaj, tam kaj, semkaj, tjakaj, venkaj; v narečjih živi takih zvez še 
mnogo več;

d) -ti: kajti, anti, niti, kot <  ko-ti, bašti, kakti itd.
e) koli poudarja poljubnost oziralnega zaimka ali prislova: kdor 

koli, kar koli, kateri k oli, kjer koli, kamor koli, koder koli itd. ali 
tudi skupaj: kdorkoli, karkoli, kjerkoli itd.

Č l e n k e  imenujemo nepregibne besede, kadar ne žive več v 
samostojnem besednem pomenu, marveč so le sestavni del stalnih 
rekel ali besed, ki jim  včasih dajejo poudarek ali pomensko tančino.

Povzetek. — Pregled prislovnih oblik nam  je pokazal, da je 
ta besedna vrsta usedlina iz drugih besednih vrst v okamnelih obli
kah in v določenem pomenu. Tudi vsi p r e d l o g i  so bili prvotno 
prislovi in so šele kasneje dobili današnjo nalogo, da določajo raz
m erje do samostalnika. Mnogo predlogov ima še danes obojni 
pomen, zlasti nepravi predlogi. Tudi nekateri vezniki im ajo še danes 
prislovno vlogo in  pomen. P ri pridevniku in številu je tvorba 
prislova še tako živa, da so nam  le pridevniške in  števniške oblike, 
ne pa posebna besedna vrsta. Samostalniški, zaimenski in glagolski 
prislovi so nam posebne besede. Vsi ti prislovi pa so po oblikovni 
nesprem enljivosti in po vlogi v jeziku enaki, zato sodijo v  isto 
vrsto. Zaradi oblikovne om rtvelosti in pomenske raztegljivosti pre
nesejo zlasti enozložnice vseh v rst sestave in sprijeme: kajpak,
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kajpada, kajneda, seveda, vseskozi, m alodane, tolikodane, potem - 
takem , napak  <  naopak, tjavdan  itd.

Po izvoru ločimo samostalniške, pridevniške, zaimenske, štev
niške in glagolske prislove; živa je njih tvorba le še pri pridevniku 
in števniku.

Prislovi po pomenu

Krajevni. — a) Ti boš pa doma ostala. Ne hodi proč! Daleč 
daleč so planine. Pridi bliže! Tam  vidi gnezditi strupene gade in 
tam  brlog, kjer  ima tig ra mlade.

b) Tam doli po polju pa stopa nekdo. Tam daleč nekje  za gorami 
je moralo goreti. Spotoma domov ga je obšla slabost. Tu  in tam  
sivo pobočje je pričalo o cvetočih narcisah. Poti navzgor smo 
v tem nem  tisočletju z upognjeno glavo zaman iskali.

Ležeče tiskani izrazi so prislovna določila kraja, izražena s sa- 
mostalniškimi, pridevniškimi ali zaimenskimi prislovi. V zgledih 
pod a) določajo glagolsko dejanje glede na kraj. V zgledih pod b) 
je po več krajevnih prislovov skupaj; vsi skupaj pojasnjujejo gla
golsko dejanje, drugače pa se med seboj natančneje določajo, npr.: 
gorelo je za gorami, pa ni določeno kje, pač nekje. K rajevne prislove 
lahko rabimo tudi s predlogi, seveda ne sprem injajo oblike: od daleč, 
do tam , od blizu, do gor ne pride več; pogosto so se strnili z njimi 
v en izraz: navzgor, navzdol, povrh  itd. Pojasnjujejo lahko tudi 
pridevniški prilastek: tu in tam  sivo pobočje. V nekaterih zvezah 
pojasnjujejo samostalnik v vlogi nekakega prilastka: pot navzgor. 
Števniških in glagolskih prislovov s krajevnim  pomenom ne po
znamo.

K rajevni prislovi določajo glede na kraj glagolsko dejanje, p ri
slovna določila, pridevnike ali samostalnike. Po izvoru so samostal- 
niški, pridevniški ali zaimenski.

Pomni. Loči dobro: gori, doli, notri na vprašanje kje?  od oblik gor, 
dol, noter  na vprašanje kam?! Loči tudi naproti od nasproti! Šel m u  je  
naproti, da ga pozdravi. Sovraštvo m u ni dalo, da ne bi delal nasproti.

Časovni. — a) Lani je  slepar starino še prodajal, letos kupi si 
graščino. Okusil zgodaj sem tvoj sad, spoznanje! Nekoč črni lasje 
so danes čisto beli. Zdaj tič, zdaj miš, tako seve izhaja se najlaže. 
Kakšna sprememba od včeraj do danes, kaj?

b) Davi navsezgodaj je  vstal in koj nato odšel. Povedal ti bom 
kdaj drugič. Lani osorej smo bili na morju.
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Ležeče tiskana prislovna določila časa so izražena s samostal- 
niškimi, pridevniškimi, zaimenskimi, števniškimi in glagolskimi pri
slovi. Pojasnjujejo predvsem glagolsko dejanje (pod a). Več časovnih 
prislovov se lahko med seboj dopolnjuje: davi navsezgodaj, koj nato, 
lani osorej, dolgo v noč ipd.

Časovni prislovi torej pojasnjujejo glede na čas glagolsko de
jan je in prislovna določila. Po izvoru so lahko samostalniško pri
devniški, zaimenski, števniški in glagolski.

Pomni. Iz samostalnika poldan  m. ali poldne  sr. so se na vprašanje 
kdaj? razvili časovni prislovi: dopoldne, opoldne, popoldne, predpoldne, 
ne da bi sklanjali katerega sestavnih delov. Podobno pravimo opolnoči, 
toda do polnoči, pred polnočjo, po polnoči. Tudi podnevi in ponoči sta 
postala prava prislova, ki ju ločimo od po dnevu  in po noči.

Loči: ta čas tajnik (okrajšano t. č.) =  sedaj in pa tačas = tedaj, 
takrat je bilo hudo; za časa svetovne vojske =  v času. . . ,  toda: prišel 
je začasa =  zgodaj, pravi čas, o pravem času! S k u p a j  pišemo: 
k časi =  takoj, počasi, včasi ali včasih  ali časih ali časi, sčasoma; n a r a 
z e n  pa: vsak čas = zdaj zdaj bo tu, za čas = za malo časa je skočil iz 
sobe, svoj čas = nekoč.

Namesto danes z ju tra j pravimo lepo slovensko davi, namesto danes 
ponoči pa nocoj. Sinoči = včeraj zvečer; drevi = danes zvečer.

Vzročni. — Zakaj te živa radost mine? Zato ne nosi kože 
naprodaj! Zavoljo (zaradi) njega sem jo skupil. Zategadelj (zaradi 
tega, zavoljo tega, zato) bodite mirni! Zatorej molči in delaj! Čemu 
pa hodi v šolo? Pač zato, da bi se česa naučil!

Ležeče tiskani izrazi izražajo vzrok ali namen glagolskega de
janja. P ravih  vzročnih prislovov je le malo in še ti so vsi zaimki 
ali zloženi z zaimki: zakaj, zato, zatorej, čemu, počemu . Zaradi in 
zavoljo se sicer v zvezi s tega včasih rabita v pomenu zato, brez 
tega pa sta neprava predloga in se vežeta z rodilnikom.

Vzročni prislovi torej pojasnjujejo glagolsko dejanje glede na 
vzrok ali namen. Po izvoru so zaimenski ali samostalniški (nepravi 
predlogi).

Pomni. Loči dobro zato  in za to, npr.: Za to imaš denar, za kaj 
pametnega pa ne. Za to ti ne dam denarja. Zato  ti ne dam denarja.

Načinovni. — Vsak milo sebe, ostro b ra ta  sodi. Ta skrinja je 
čudo težka. Pozdravljam  te srčno srčno. Curkoma  je lilo. Pozabil 
ga je  ponevedoma. Po krivem  trdo mi govoriš. Tako nekako po 
strani me je gledal. Hudo je bil lačen. Kako  govori? Tako, kakor
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ga je naučila mati. Sovražnik venomer me moti, ne da naravnost 
mi po poti. Poj po sili!

Največ je  načinovnih prislovov. Pojasnjujejo glagolsko dejanje 
glede na način ali pa natančneje določajo druga prislovna določila 
ali pridevnik. Po izvoru so samostalniško pridevniški, zaimenski in 
glagolski. Nekatere pridevniške prislove lahko štejemo k načinov- 
nim ali h količinskim, to  so vsi tisti, ki označujejo stopnjo, npr.: 
hudo, močno, zelo, bolj, precej  ipd.

Količinski. — 1. Desetkrat obrni besedo, preden jo  izrečeš. 
Trikrat manj govori, trikrat več poslušaj, pa boš veljal za devetkrat 
pametnejšega. Enkrat ni nobenkrat.

Več ljudi več vidi. Kolikor jezikov znaš, toliko ljudi veljaš. Le 
malo vam jedila hranim , bratje! Malo poglej okrog sebe, pa boš 
videl dosti, še preveč. Prišel je na moč (od sile, silo) žalosten; dolgo 
je  tožil, mi smo ga nekoliko  tolažili, nekaj milovali, pa je odšel 
mnogo (dokaj, veliko) vedrejši. Veselja dokaj strup njegov je  umoril. 
Bolnik se počuti mnogo bolje.

Ležeče tiskane besede izražajo količino stvari ali stopnjo deja
nja, lastnosti. Zato jih  imenujemo količinske prislove ali prislove 
mere. V prvem  odstavku imamo števniške prislove, ki nam povedo, 
kolikokrat se kaj ponavlja ali loči od česa drugega; po pomenu so 
to ponavljalni števniki; po obliki pa nepregibni, zato sodijo z dru
gimi količinskimi izrazi vred med prislovne izraze.

K ar izražajo števniški prislovi v prvem  odstavku s števniško 
določnostjo, to izražajo količinski izrazi v drugem odstavku ne
določno, približno, splošno. Pojasnjujejo lahko glagol, samostalnik, 
pridevnik ali prislov. Za nekako razm ejevanje med načinovnimi 
in količinskimi prislovi velja pravilo, da izrazito količinski pri
slovi ne morejo pojasnjevati pridevnika, npr.: veliko ljudi, veliko  
prenese, toda nikoli veliko bogat ; tako še npr. mnogo in več, 
medtem ko malo moremo vezati tudi s pridevnikom: malo bogat ; 
nasprotno pa izrazito načinovnih ne moremo vezati s samostalniki, 
npr. zelo bogat, zelo trpi, toda nikoli zelo ljudi.

2. V več kra jih  so Nemci postrelili moške in požgali hiše. Rabil 
ga je  le v malo prim erih. Z nekaj možmi je odšel na ogled. V koli
ko urah  si upaš to napraviti? Pri toliko  ovirah je hitro delo ne
mogoče. Pred dokaj leti je bil tu le most. Govoril sem z dosti (dokaj, 
mnogo, veliko, precej) ljudmi, pa so vsi iste misli. Ob teh s toliko 
našimi žulji postavljenih podbojih (Trsta), s toliko naše krvi oškrop
ljenih vratih  je edini poklicani v ra ta r slovenski narod. Z nekoliko
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(nekaj, malo) dobre volje bi se že naredilo. Z malo kruha in sira 
je hodil na delo za ves dan. Tisto malo kruha mu ne more za
dostovati. Od tistega malo kruha ne more živeti. S tistim  malo 
kruhom  si ne more pomagati.

Ležeče tiskani prislovi določajo količino stvari ali oseb v sklo
nih s predlogi. Prislov ostane v tem prim eru nespremenjen, samo
stalnik za njim  pa se ravna zdaj po predlogu, zdaj stoji v rodilniku 
kakor za samostalnikom; kadar je samostalnik v množini, tedaj se 
ravna redno po predlogu; v ednini pa je mnogo izjem, zlasti pri 
samostalnikih ženskega spola. Včasih občuiti jezik tak prislov kot 
samostalnik sr. sp. V splošnem pa velja za odvisne sklone, da se 
vežejo ti prislovi kakor nesklonljiva števnika sto in tisoč: v im. 
in tož. stoji samostalnik za njimi v rodilniku, drugod pa v ustreznem 
sklonu.

Pomni. Napačno je torej, če v takih primerih prislov sklanjamo 
kakor pridevnik, kar se včasih bere, še večkrat pa sliši: od večih strani 
nam pišejo, v dostih knjigah sem bral. V to vrsto napak sodijo še po
gosteje rabljene oblike: Pri tolikih ovirah ne morem delati. Taka oblika 
pomeni: p r i  t a k o  v e l i k i h  ovirah in ne pri t o l i k o ,  t a k o  š t e 
v i l n i h  ovirah. Prav tako je ločiti med izrazi: z malo izjemami — 
z malimi izjemami, z veliko napakami — z velikimi napakami.

V vrsto količinskih izrazov štejemo danes tudi p o l  in č e t r t .  
Pri vezanju s samostalnikom včasih občutimo pol kot samostalnik, včasih 
kot pridevnik. Zmeraj in povsod govore le: pred pol ure, v pol ure, pred 
pol dne (kar se je strnilo v prislove: predpoldne, popoldne, dopoldne, 
opoldne; ti so postali samostalniki sr. sp. poleg samostalnikov m. sp. 
predpoldan, popoldan, dopoldan, opoldan). Redno stoje v rodilniku samo
stalniki ž. sp.: s pol klobase, s pol kile moke, pri pol sklede žgancev; 
postregla mu je s pol pesti krhljev. Pri samostalnikih m. in sr. sp. oma
huje raba med rodilnikom in sklonom, ki ga zahteva predlog, vendar 
v knjižnem jeziku poslednja raba zmaguje: pred pol letom (pred pol 
leta), pred pol stoletjem (stoletja), s pol hlebom kruha in pol košem 
jabolk jim je postregel. Tudi pri četrt se je sklanja zlasti pri napovedi 
časa čisto opustila: v četrt ure, pred tri četrt ure, pred četrt stoletjem, 
pred četrt letom in leta.

Poudarili. — Prav hrast potrebujem. Ravno priden je, saj 
nadarjen ni. Prav (čisto, kar) ničesar se ne bojim. Prav (ravno, 
natančno) sedem  jih  potrebujem.

Zdaj si pa le izberi! Ljudje so le od daleč gledali. Si vendar 
(le, vendarle) prišel! Saj veš, kako je. Vsaj nagajaj n ikar ne, če že 
pomagati nočeš! Ti samo govori, drugo bo že moja skrb! Že hodi 
tako, da ni za nikamor. Posebno (zlasti, predvsem) to povej, da ga 
tu  skoraj (domala) nihče ne pozna.
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Ležeče tiskani prislovi dajejo besedam v stavku večji ali manjši 
poudarek. Dopolnjujejo lahko vse besede, tudi take, ki ne morejo 
biti same zase stavčni člen, npr. predlog:

a) besedo določno pokažejo: prav, ravno, posebno, predvsem, 
zlasti, nadvse itd.;

b) besedo popolnjujejo v obsegu in stopnji: čisto, prav, prav
zaprav, zelo, bolj, najbolj, vse, kar, celo, popolnoma, docela, povse, 
povsem  itd.;

c) omejujejo obseg: le, samo, vsaj, kvečjem u; skoraj, domala, 
bliz, še, malodane, km alu  itd.;

č) kažejo na čustveno osebno razm erje do česa, bodi da kažejo 
na presenečenje, veselje, pridržek, samoumevnost, dopuščanje, na
sprotje itd.: le, vendar, vendarle, pa, že, še, pač, saj, že še, tudi ipd.

Mnogo teh izrazov srečujemo tudi v vlogi drugih prislovov, 
zlasti med miselnimi jih  je veliko, pa tudi v vlogi veznikov. Včasih 
je  pomen takim  drobnim besedam le težko opredeliti, a vendar je 
jezik za njih  pravilno uporabo zelo občutljiv. Z navadno stavčno 
analizo teh  prislovov ne moremo zajeti v nobeno zgoraj naštetih 
vrst. Za dobro razum evanje jezika, njegovih miselnih in čustvenih 
odtenkov pa je poznanje teh izrazov pomembno; v živem ljudskem 
jeziku jih je  navadno zelo veliko in mu dajejo pravo voljnost in 
gibčnost. Zato pazi na ta  besedni drobiž in njegovo uporabo pri 
dobrih pisateljih! Narečja dobivajo mnogo krajevne barve prav 
od uporabe teh besed.

Miselni. — Da, tako je bilo. — N e, tega nisem rekel. — Mar 
veš, da tečeš tik grobov? — Na, tu  imaš!

Ležeče tiskani izrazi v gornjih stavkih izražajo miselno raz
m erje do celotnega stavka. To razm erje je lahko pritrjevalno, 
nikalno, vprašalno ali pa pozivalno; po tem tudi lahko ločimo:
1. pritrdilnice, 2. nikalnice, 3. vprašalnice in 4. zvalnice.

1. P r i t r d i l n i c e  p ritrju jejo  izrečene misli. Vendar pa lahko 
p ritrd im  mislim z večjo ali m anjšo vnemo, s pridržkom, z dvomom, 
z ugovorom, z dopustitvijo in omejitvijo:

a) da je glavna pritrdilnica; razvila se je iz istega da kakor 
veznik; rabi se le samostojno, medmetno; posebne miselne in ču
stvene odtenke izražajo zloženke: seveda, kajpada, resda, gotovoda, 
ki pa tudi brez da p ritrju jejo : seve, kajpa, res, gotovo, prav ipd.;

b) z nekakim dopuščanjem in pridržkom pritrjujejo: saj, že, še, 
že že, že še, tudi ipd.;

286



c) z ugovorom p ritrju je  pač; po sklepanju pa: torej, zatorej, 
tedaj, tako ipd.;

č) dvom pa izražajo ob izrečeni misli: m enda, morda, morebiti, 
bliz, baje (=  menda), bržkone, najbrž, bržda, bržčas, nemara in še 
več podobnih izrazov.

2. N i k a l n i c a  je pravzaprav ena sama: ne. Vsi drugi nikalni 
izrazi so sestavljeni z njo. Uporablja se samostojno — medmetno — 
ali pa zanikuje posamezne besede v stavku: Ne, to ni res. Ne oče 
ne mati nista doma! Kot samostojna nikalnica se uporablja tudi 
nak. V zvezi z je se je spojila nikalnica v stavčno nikalnico ni. 
Staro stavčno nikalnico ni srečujemo v nekaterih samostojnih ali 
stavčnih prislovnih sestavah:

a) krajevnih: nikjer, nikoder, nikam or;
b) časovnih: nikdar, nikoli;
c) načinovnih: nikakor, nikar, nikarta, nikarte;
č) v nedoločnih zaimkih: nihče, nikdo, nič.
Kadarkoli je v stavku katera teh  nikalnic, je zanikan tudi po

vedek, le nič je včasih v prislovnih zvezah izgubil nikalni značaj.
Z nikalnico ne se spajajo v enoten pojem z negativnim  po

menom zlasti pridevniki: srečen — nesrečen, prijeten  — neprijeten, 
ljub — neljub  itd. Vendar v takih  sestavah ne ni več stavčna, 
marveč le besedna nikalnica, zato ni treba, da bi bil povedek 
zanikan: ta človek j e  nesrečen, kar je pomensko blizu: ta človek 
n i  srečen.

Nikalnica ne se spaja s sedanj iškimi oblikami glagolov sem, 
im am  in hočem: nisem, nim am  in nočem  ali nečem.

Bržkone je prislov domnevanja, ugibanja in verjetnosti brez 
nikalnega pomena.

R a b a .  Kadar je v stavku zanikan povedek, mora stati odnosni 
tožilniški predm et v rodilniku. P ri tem je treba paziti, kdaj se n i
kalnica res nanaša na povedek in ne na kako drugo besedo v stavku. 
Zlasti pogosto se greši v tehle prim erih:

a) ne da: v tej zvezi se nikalnica nanaša na da, ne pa na pove
dek: Odšel je, ne da bi bil spregovoril besedico (ne: . . .  besedice). 
Nekoliko preneha, ne da bi končal stavek  (ne: . . .  stavka).

b) ne le: v takih  zvezah se nikalnica nanaša na prislov le ali 
samo, ne pa na povedek, čeprav ga včasih vežemo z njim: K m etje  
m u niso dajali le malico (ne: . . .  malice), ampak so ga vabili tudi na 
južino. (Smiselno: so m u dajali ne le m alico . .. )
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c) Paziti je treba, kako daleč seže nikalna moč; to velja zlasti 
v prim erjavah n e . . .  kakor: V  Rim u ni bilo druge plastike kakor 
grška (ne: grške). Ni videla žive duše kakor včasih psoglavce (ne: 
psoglavcev). Moje srce si ne želi drugega kakor priliko (ne: prilike)t 
d a . . .  Tačas Am erike še niso poznali, kaj šele Avstralijo  (ne: 
Avstralije).

č) Nikalna moč nekaterih  zanikanih glagolov ali glagolskih 
izrazov zajame tudi odnosni nedoločnik in s tem njegov predmet, 
če je zveza tako tesna, da ne čutimo v nedoločniku okrajšanega 
nedoločniškega stavka; to velja predvsem za tiste glagole, ki se 
pogosto vežejo z nedoločnikom kot s tožilniškim predmetom (dodat
kom) v enoten izraz: ne morem, ne maram, ne smem, nočem, ne 
znam, ne neham  ipd. govoriti tega jezika, resnice; ni mogoče, ni 
treba ipd. povedati vsega, resnice.

d) Očeta ni. Tistih hiš ni več. Dveh dreves ni bilo. K adar za
nikamo obstoj (eksistenco) osebka, stoji povedek v 3. os. edn. (ni), 
osebek pa v rodilniku odnosnega števila. To velja za vse primere, 
k jer res zanikamo obstoj osebka. Zato moramo kljub pomenski 
bližini oblikovno ločiti stavke, kakor: Očeta ni doma in Oče ni 
doma. V prvem  prim eru zanikamo obstoj osebka z omejitvijo na 
doma (Očeta ni — namreč: doma); v drugem prim eru pa ne zani
kamo osebka, ampak le določilo, da bi bil doma. Če rečem Hiša 
ni nova, ne zanikam osebka, marveč le novost. K adar je samo
stalnik povedno določilo povedne besede ni, tedaj ta  stoji seveda 
v imenovalniku: Sin ni vojak. Včasih omahuje raba med povednim 
določilom in osebkom: Saj še ni k o n e c  vseh dni. Zaradi tega te 
še ne bo k r a j .  N i č a s  za neumnosti. Ni s i l a  beračiti. Ni 
g o v o r  o tem. Razprto tiskani izrazi v gornjih rečenicah m orajo 
kot povedna določila k nikalnici stati v imenovalniku. Včaisih jih  
lahko rabim o namenoma kot zanikane osebke, v takem  prim eru pa 
stoje v rodilniku: Ni še k o n c a .  Celo uro že hodimo, pa ni ne 
k o n c a  ne k r a j a .  O tem  ni bilo g o v o r a .  Ni  č a s a  za take 
stvari.

3. V p r a š a l n ic e .  Poleg vprašalnih zaimkov in krajevnih, 
časovnih, vzročnih, načinovnih in količinskih vprašalnih prislovov 
nam rabijo še nekateri drugi izrazi za vpraševanje. Nekatere uporab
ljamo kot samostojne vprašalnice: Je to prav, a? To menda veste, 
k a - l i ?  Saj prideš k a j n e  (kajneda)? To je tvoje delo, j e l i ?  
Včeraj ste bili pri nas, je l i t e ?  Drugo uporabljam o v stavčni 
zvezi: M a r  se je še gibala? A l i  vi m islite drugače? J e l i  veš, 
da pojdem ju tri z doma? Vse nam označujejo vprašalno razm erje
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do izrečene misli. Seveda niso nujno potrebne, ker vprašalni smisel 
stavka izražamo tudi s posebnim besednim redom v stavku in še 
bolj z glasom, ki se proti koncu stavka viša, namesto da bi padal.

4. Z v a l n i c e .  Sem štejemo take izraze, ki z njim i ogovarja
mo in pozivamo v razgovoru; zaradi tega im ajo nekak značaj 
velelniških in  zvalniških okamnin. Čeprav nekateri izrazi nimajo 
nobene zveze z glagolom, so, po vlogi podobni velelnikom, dobili 
tudi ti dvojinsko in množinsko velelniško obrazilo -ta in -te: na, 
nata, nate! nu, nujta, nujte! jeli, j elita, j elite! no; bali, balita, balite! 
(=  pridi sem!); le; lemoj <  ljubi moj, lemojta, lemojte! Take oblike 
so nastale po vplivu nekaterih pravih glagolskih okamnin: lej, 
lejta lejte! <  glej, glejta, glejte! viš, vita, vite  <  vidiš, vidita, vidite! 
Iz p ojdi, p ojdita, pojdite! je  v govoru nastala oblika pej, pejta, 
pejte ! v pomenu začudenja ali odklanjanja. Tudi daj, dajta, dajte! 
in dej, dejta, dejte! beži, bežite! so pogosto le še izraz poziva. V tej 
obliki in rabi so tak i izrazi enaki tudi medmetom, kamor bi lahko 
prišteli večji del vseh miselnih prislovov.

Predlog (prepozicija)

Splošno

Kaj je. — Vračal sem se z lova in šel po vrtnem  drevoredu. 
Bojuje se najm lajši med junaki za vero staršev, za črte, za bogove 
nad oblaki. Svoji k  svojim! Pri nas je bila z življenjem trda ko 
malokje. Oče je vstal izza mize in me skozi naočnike nepremično 
gledal.

Ležeče tiskane besede im enujem o p r e d l o g e  (prepozicije), 
ker jih  postavljamo (predlagamo) pred imena. Te besede so nepre- 
gibne in izražajo razm erje med dvema predmetoma. Vežejo se pa 
z vsemi skloni, samo z imenovalnikom ne.

Vezava. — Predlogi se vežejo z enim ali več skloni, in sicer:
z rodilnikom brez, do, iz, od: brez vzroka, do noči, iz ljubezni, 

od lanskega leta;
z dajalnikom k  (h), kljub, vzlic, proti: k  večeru, kljub obljubi, 

vzlic domnevam, pro ti sovražniku;
s tožilnikom čez, raz, skoz(i), zoper: čez hribe in doline, raz 

streho, skoz oblake, zoper brata;
z mestnikom o, pri: o praznikih, pri sosedih;
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z rodilnikom in orodnikom s (z): prihaja s planin, govori s to
varišem;

s tožilnikom in orodnikom med, nad, pod, pred: prišli smo med 
prijatelje, sedimo med prijatelji; splavati nad oblake, nad oblaki se 
žari; pes je  zlezel pod klop, pes renči pod klopjo; stopiti pred sod
nike, stati pred sodniki;

s tožilnikom in mestnikom na, ob, po, v: stopim na cesto, na 
cesti je vse živo; trčiti ob zid, ob zidu raste trta ; gremo po drva, po 
pravici povedano; neseš v mlin, v m linu se dvakrat pove;

z rodilnikom, tožilnikom in orodnikom za: za starih  dni, sto
piti za drevo, skrivati se za drevesom;

Sestava. — Eden izmed  vas me bo izdal. Izpod skale curlja 
studenček. Spravi se mi izpred oči. Mesec je pokukal izza oblakov. 
Posekali smo na dvorišču lipo iznad mize.

Ležeče tiskane besede so sestavljene iz dveh predlogov. Vezava 
takega sestavljenega predloga se ravna po prvem  predlogu.

Nepravi predlogi. — a) Dno jezera je globoko. Dno jezera 
leži zvon. — Tukaj je konec vasi. Konec vasi sameva siromašna 
koča. — To mi je najljubši kraj. Kraj potoka je  livada. — Sreda ni 
sredi tedna. — Z arja je oblivala vrh. Visoko vrh  planin stojim.

Iz gornjih prim erov vidimo, kako so samostalniki dobili p ri
slovni in predložni pomen.

b) Nevihna je blizu: blizu Triglava. — Po gozdovih okoli so se 
potikali volkovi: okoli vasi. — Prišel je mimo: mimo  znamenja. — 
Tebe ni bilo zraven: zraven  hiše. — Težko boš prišel onkraj: onkraj 
reke. — Onstran ni hiš: onstran jezera. — Saj ni bil vpričo, ko je 
tako govoril: vpričo ljudi. — Hodila sva vštric: vštric  voza. — To 
nam je naredil vkljub: vkljub  obljubi. — Jefte  jim je šel nasproti: 
nasproti sovražnikom. — Komaj sem bil čez: čez plot. — Tukaj ne 
moreš skoz: skozi živo mejo. — Zmeraj si imel nekaj zoper: zoper 
sosede.

Za predloge nam rabijo tudi samostalniki in prislovi. To so 
n e p r a v i  predlogi.

Raba

Predlog do. — Pomeni 1. prim ikanje, bližino v prostoru: do 
hriba priti; brada sega do tal; poslali so sla do vojvode; v dvorani 
je bilo vse polno, glava do glave;

2. prim ikanje, bližino v času: spati do belega dne; do smrti ga 
ne pozabim; do tistih dob;
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3. po rahlem  pomenskem prenosu smer, razmerje, način: 
prošnjo imam do vas; nimamo kruha do ostanka; do tretjega gre 
rado; zaigral si vse do dinarja; ne moreš m i do živega; do krvi se 
je ranil; do sm rti užaljen; do sitega se najesti; bilo je domala tako; 
izpolniti ukaz do pičice; ljubezen do domovine .

P rvotni prislovni pomen je še v prim erih, kakor zaslužiti do tri 
kovače na uro.

Pomni. Ako ti je kaj do tega, do zdravja, do sreče. (Napačno: na 
tem mi je veliko ležeče.) Trd do ubogih. (Napačno: napram ubogim.)

Predlog iz. — Izraža izvor, izhajanje iz notranjščine. Rabi se
1. krajevno: iz hiše stopiti; iz luknje prilesti; polnočni zvon za- 
klenkal je iz lin; 2. časovno: iz početka; iz m ladih dni; zgodba iz 
starih časov; izprva, izmlada; 3. za tvarino, iz katere je kaj: ka
dilnica je bila iz čistega zlata; kruh iz bele moke; kipec iz celega;
4. iz krajevnega se je  tud i razvil preneseni pomen vzroka ali načina: 
storiti iz jeze, iz hudobije, iz lakomnosti; iz srca rad; iz uma biti; 
izlepa, izgrda.

Pomni. Lubadar je u smreki in prileze iz nje, ptič sedi na smreki 
in zleti s smreke.

V prislovih iz predložnih zvez se je i rad  obrusil: zlepa, scela, 
sprva.

Predlog od. — Pomeni izhajanje iz bližine predm eta in se v tem 
loči od predloga iz, ki izhaja iz notranjščine. Odtod razm erje od: 
do kakor iz: v. K er pa je bližina označena tudi s predlogoma k, 
pri, je tud i tem a dvema nasprotek; sedim pri sosedu, grem k  sosedu: 
prihajam od soseda. Predlog od pomeni 1. kraj: od strehe kaplja; 
od Urala do Triglava; od kraja začeti; pritrgati si od ust; to m i je  
od rok; ločen od hrupnega sveta; rana od noža; očistiti od greha; 
terjati pet od sto;

2. čas: od začetka; od mladih nog; od tistih dob; od štirih do ene 
so trate zelene; od jutra do mraka.

3. Iz krajevnega izvira preneseni pomen izvora, tvarine, vzroka 
in načina: otroci od prve žene; tistole pišče je od sosedove koklje; 
ključ od hišnih vrat; — venec od trnja; premog je nastal od organ
skih tvarin; imate kaj od mesa? — od lakote konec jemati; od 
veselja skakati; od strahu medleti; od žalosti ne spi; ves se trese od 
jeze; od toče je sad tako slab; drevo se šibi od sadja; to je storil
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sam od sebe; — od srca privoščiti; to je že od sile; fan t je od samega 
vraga.

4. K er predlog od izraža neko ločevanje, z njim  tudi prim er
jamo: sonce je večje od zemlje; eden lepši od drugega; najboljši 
od vseh.

5. Včasih je  pomen po izvoru zelo blizu svojilnemu, vendar 
jezik natanko loči: to uro imam od strica; prej je bila stričeva, sedaj 
je  pa m oja . Tako je zapisano v m ojem  pismu od strica, v tvojem  je  
morebiti drugače.

6. Predlog od nam rabi v trpni obliki za izražanje vzroka in 
izvora: opikan od kom arjev; zažgano od strele; poslan od prijatelja. 
Za izražanje sredstva ne rabim o od: vas je obdana z griči; grob je  
zasut s cvetjem  (napačno: od gričev, od cvetja), vendar pri izrazitem 
poudarku izvora: od samega cvetja je grob kar zasut.

Pomni. Od mraza umira vijolica; od veselja jokati. (Napačno: mraza, 
veselja.) Vzhodno od Novega mesta. (Napačno: vzhodno Novega mesta.) 
To je sosedov otrok. (Napačno: otrok od soseda.)

Predlog k (h). — Kaže, kam je kaj namerjeno, obrnjeno.
1. Smer v prostoru: k  oknu stopiti; k  ognju pristaviti; k sosedi 

iti; vsak ima prste k  sebi obrnjene; mlada je prišla k  hiši; k  sebi 
kreniti (o konju; nasprotno: od sebe); k tem u dodajmo še to; neko
liko odm aknjeno od prvotnega pomena: k  dežju se pripravlja; 
k  hudi uri zvoni; k  večerji poklicati; voščiti h godu; človek je k  sla
bem u nagnjen; k  srcu si vzeti; h koncu gre.

2. Smer v času: pridem k  večeru; k  praznikom  se je oglasil 
doma; tja k pustu vas obiščemo; k  letu se spet srečava; vsi hkrati 
so zavpili.

Pomni. Na srečo. (Slabše: k sreči.) Grem počivat. (Napačno: k po
čitku.) Menda pojdem peš. (Napačno: k nogam.) Zavedeti se. (Napačno: 
k sebi priti.) Prvič. (Napačno: k prvemu.)

Predlog proti. — Pomeni, kam je kaj obrnjeno, zatorej se deloma 
ujem a s predlogom k.

1. Sm er v prostoru: proti domu grem; proti Ljubljani, proti 
severu, proti soncu se napotiti; vsak ima prste proti sebi obrnjene; 
proti n jem u je nekaj omenila (to je v razgovoru z njim); grdo se 
vesti proti staršem.

2. Smer v času: proti večeru se je pooblačilo; račune sklepamo 
proti koncu leta.
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3. Razmerje: ti si ničla proti njemu; proti sebi je m leko dražje 
od masla; prodal je eno proti drugemu  (počez); ena proti dve je 
kakor pet proti deset; kaj je leto proti večnosti!

4. Nasprotna, zatorej sovražna smer: proti ve tru , proti volji, 
proti zapovedi, proti sovražniku.

V prislovni rabi še: vsi smo proti; ali m u greš proti?

Predlog čez. — Kaže neko razdaljo ali višino, ki jo dejanje 
premeri.

1. V prostoru: ptička je švignila čez tri gore; čez reko splavati; 
čez pas prijeti; čez pol prerezati; pomensko malo bolj odmaknjeno: 
čez mero velik; čez moč ošaben; kralj čez kralje vse; čez vojsko  
glavar.

2. V času: čez sedem let vse prav pride; čez čas se je vrnil; 
ostati čez noč; čez dan je ležal, ponoči lovil.

Raba peša v pomenu proti, danes se rabi še: reči kaj čez čast. 
Prislov imamo v prim eru: pri petju  čez jemati.

Pomni. Tožiti nad čim. (Napačno: čez kaj.) Sinu izročiti posestvo. 
(Napačno: čez dati.)

Predlog raz. — Ta predlog močilo gine: padel je raz mizo na tla; 
raz konja stopiti. K er se je narečno obrusil, tako da je ostal samo 
z (s), je stopil na njegovo mesto ta  predlog. Odtod tudi splošno 
razširjena napaka, da se veže raz z rodilnikom.

Pomni. Raz drevo, raz streho pasti. (Napačno: raz drevesa, raz 
strehe.)

Predlog skoz(i). — Pomeni gibanje v prostoru in času: skoz 
obroč skočiti; sonce posije skoz oblake; vdeti n it skoz uho šivanke  
— skozi tri leta se je vojskoval.

Pomni. Sporočiti po kurirju. (Napačno: skoz.)

Predlog pri. — Pomeni bližino.
1. V prostoru: pri vratih stati; pri ognju se greti; pri srcu m i je; 

bitka pri Stalingradu; priden pri delu; gibčen pri plesu; pri m iru  
pustiti; pri volji biti; sem še kar pri zdravju; pri taki vročini; pri 
vsem  bogastvu; pri najboljši volji.

2. V času: pri letih biti; pri belem dnevu; mož pri petdesetih; 
pozno je, bo že kar pri polnoči.
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3. V kletvicah: pri moji veri, pri moji duši je raba najbrž po 
nemščini.

Predlogi med, nad, pod, pred. — Ti so si sorodni tako po na
stanku kakor po rabi. Vežejo se v krajevnem  pomenu s tožilnikom 
na vprašanje kam? in z orodnikom na vprašanje kje? Med pomeni 
stanje v sredini ali gibanje vanjo, nad se nanaša na višino, pod na 
globino, pred  na sprednjo stran, seveda v prvotnem  in v prenese
nem pomenu.

1. Gibanje in m irovanje v  prostoru: m ed kolesa priti, m ed ljudi 
dati, med ptiče šteti, m ed kolesi obležati, med prijatelji živeti; — 
letalo je švignilo nad oblake; nevihta je prihrumela nad pokrajino; 
hiša stoji nad gozdom; svetilka visi nad mizo; — priti z dežja pod 
kap; vreči pod noge, zakopati pod zemljo, stanovati pod hribom, 
biti pod streho; — pred zid postaviti, predse gledati, pred hišo se
deti, pred seboj videti, pred mestom taboriti.

2. Gibanje in mirovanje v času: med tednom obiskati, med potjo 
se ustaviti; — nad eno uro ga ni bilo nazaj; nad leto dni se je obo
tavljal; — priti pod večer, doživeti pod starost, pod Napoleonom;
— pred jutrom , pred smrtjo, vstati še pred soncem.

3. Iz osnovnega pomena preneseno: nad vse prijeten, nad mero, 
ropar nad roparji, gospodovati nad deželo, ni mojstra nad potrebo;
— priti pod oblast, prodajati pod ceno, pod Francoza priti, pod 
oblastjo, pod zastavo služiti, pod prisego izpovedati, pod vplivom, 
pod kaznijo, pod ključem; — strah pred kaznijo, opravičiti se pred 
javnostjo.

Predlog na. — Prvotno je kazal na površje kake stvari, obrnjeno 
navzgor ali navzven. P rvi pomen je bil torej krajevni: splezati na 
vrh, položiti na mizo, obesiti na steno, delati na polju, na cesti 
ležati. Odtod je segel pomenski prenos tako daleč, da ga je danes 
v m arsikaterem  prim eru težko razložiti. Čas: na stara leta, na 
j esen, trikra t na dan, na zadnjo uro, na v eliko nedeljo, dan na dan.

Način: na ves glas kričati, na prste računati, na stežaj odpreti, 
na sm rt bolan, na videz prijazen, na debelo laže, na lepem si izm i
sliti, na tihem  povedati, na dvoje razrezati, na kupilu živeti.

Namen ali vzrok: priti na pomoč, na pretek imeti, storiti na 
ljubo, piti na zdravje.

Mera: blaga na kupe, snubcev na pretek, na tisoče.
Sredstvo: na piščalko piskati, na klavir igrati, na bu kvice moliti.
Posebno pogostna je  predm etna raba: jeziti se na lenuha, paziti 

na otroka, upati na plačilo itd.
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Pomni. Rotiti se na čast, na poštenje na vero. (Napačno: pri časti; 
slabše: pri moji veri.) Na tebi je. (Ne: od tebe zavisi.) Navaditi se česa. 
(Ne: na kaj.)

Predlog ob. — Prvotno je kazal na dotikanje okoli in okoli, nato 
pa tudi samo na eni strani.

1. V prostoru: kača se je ovila ob palico; ob potok smo nasadili 
vrbe; ob mizo udariti, ob kamen se spotakniti, jezik  brusiti ob koga; 
ob hribu hoditi; meč visi ob boku; palica sloni ob zidu. Preneseno: 
o palici hoditi, ob kruhu in vodi živeti.

2. V času: in svet ob noč pozabi kraj, krijoč ostanke te; o pra
vem  času, o lepem vremenu, o božiču, opoldne, ob sedmih, ob so
botah; o kresi se dan obesi; vrne se ob letu.

3. Izguba kake stvari: krava je ob mleko; ob ves denar smo; 
ob dobro ime pripraviti.

V mestniku, najrajši v časovnem pomenu, se predlog ob more 
obrusiti v o.

Pomni. Ob slabem vremenu. (Napačno: v slučaju slabega vremena.) 
Ob takih okoliščinah. (Ne: pod.)

Predlog o. — Je  okrajšani ob, vendar se je ob glagolih govor
jenja in m išljenja nekako osamosvojil: peti o svobodi; ded pripo
veduje o starih časih; m ati misli o sinu le dobro.

Pomni. Pesem o Matjažu, povest o zlati ptički. (Napačno: od Matja
ža.) Dvomiti o čem. (Ne: dvomiti v  kaj.)

Predlog v. — Kaže s tožilnikom prem ikanje v notranjščino, 
z mestnikom m irovanje v njej.

1. V prostoru: iti v gozd, pasti v jamo, kri šine v glavo, gledati 
v knjigo, zadeti v črno, nositi v rokah, v vasi stanovati. Po rahlem  
pomenskem premiku: preobleči se v berača, oblačiti se v svilo, 
verovati v strahove, v misel vzeti, iti v svate, hoditi v prejo, 
v greh šteti.

2. V času: snideta se v nedeljo; prihaja k nam v praznike; 
v prvo ne gre lahko, v drugo že laže; v starosti, v sili, v treh  
mesecih.

3. Namen, način: v dar dati, v zakon vzeti, biti v škodo, 
v sramoto.

Predlog po. — Prvotni prislov je še ohranjen in kaže na po
razdeljevanje: stopajo po štirje v vrsti; po teden dni ga ni bilo
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videti; po bliskovo m u sablja gre. Predlog kaže na prostor ali na 
čas, po katerem  je dejanje porazdeljeno: loviti po gozdu; pozimi 
se grejemo . Izraža tud i nasledovanje v času: po novem  letu, po 
kosilu, je že po kolinah . Iz prvotnega se je razvil preneseni pomen 
namena, načina, sredstva, izvora in vzroka: poslati po zdravnika, 
pogledati po novicah; — po očetu se vreči, piti po pameti; — hoditi 
po berglah; — dedovati po stricu; — v kleti diši po sadju.

Predlog s (z). — Rabi se v dveh zelo različnih pomenih. Z rodil
nikom pomeni nasprotje predlogu na: z voza stopiti, s konja pasti, 
s Koroškega priti, strela z neba, skraja, zlepa, sprva. V zadnjih 
prim erih gre za obrušeni iz.

Raba s 6. sklonom pomeni sprva druženje (družilnik!): z volkovi 
tuliti, s prijatelji se poveseliti, tepsti se s kom. Iz tega se je razvil 
časovni, načinovni in  orodni pomen (orodnik!): vstati s prvim  svi
tom, s soncem; — z veseljem  se spominjati, z žalostjo govoriti; — 
udariti s kolom, pisano z roko, obdan z valovi.

Pomni. Bogat, siromašen z rudami (ali: rud, napačno: na rudah).

Predlog za. — Z rodilnikom izraža dobo, v katere tra jan ju  se 
kaj godi: za dne priti, za hlada se sprehajati, zarana vstati, za 
mladih dni; za prejšnjega župana je bilo drugače.

S (tožilnikom in orodnikom izraža, da je kaj usmerjeno zad ali 
da je zadaj.

1. V prostoru: sonce gre za griče; za peč se skrij! — zarja spi 
za gorami, za morjem; za hrbtom imeti, hoditi za kom, prvi za 
glavarjem.

2. V času: za dve uri bomo nazaj; za leto dni se gotovo povrne; 
— dan za dnem, leto za letom.

3. Iz osnovnega so se razvili še drugi pomeni, npr. namena, 
vzroka, zamenjave, mere: za domovino umreti, za žejo piti, slama 
za klajo; — za lakoto umreti; — zob za zob, dati kravo za tisočak, 
izvoliti soseda za župana; — za prst globoko, za pedenj daljši.

Pomni. Umirali so za kozami, bolan je za sušico. (Napačno: na 
kozah, na sušici; prav pa je pri organih: bolan na jetrih.) Ali imaš kaj 
povedati, učenja, naprodaj? (Napačno: za povedati, za učiti, za prodati.)

Neslovenski predlogi. — Posebej se izogiblji naslednjih ne
slovenskih predložnih izrazov: Glasom naredbe se morajo obvez
niki takoj priglasiti. (Prav: po naredbi.) — Noga se m u na hvalo 
širokim čevljem ni razbolela. (Prav: zaradi čevljev.) — V očigled
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njegove vestnosti mu je gospodar pomoto rad  spregledal. (Prav: 
spričo vestnosti.) Potom  radia se danes vse hitro  razve. (Prav: po 
radiu.) — Povodom  zlatega jubileja je  dobil veliko čestitk. (Prav: 
ob zlatem jubileju.) — Država je nakazala večjo vsoto v svrho  
tlakovanja državnih cest. (Prav: za tlakovanje.) — Vsled bolezni 
sem zamudil pet dni. (P rav: zaradi bolezni.) — Napram  višjim je 
priliznjen, napram  nižjim surov (prav: do višjih, do nižjih ali proti, 
nasproti višjim  — nižjim).

Takih predlogov ljudstvo ne govori in so tudi nepotrebni, ker 
imamo zanje lepe domače izraze. Prišli so iz tu je mislečih uradov 
v časnike in so najlepši prim er papirnatega jezika.

Napačna raba. — 1. Take gneče še ni bilo v hiši in okrog nje. 
(Napačno: v in okrog hiše.) — Špartanec se je moral vrn iti s ščitom 
ali na njem. (Napačno: z ali na ščitu.) — Prim erjali so slike pred 
zdravljenjem, med  njim  in po njem. (Napačno: pred, med in po 
zdravljenju.)

Predlogi nimajo samostojnega poudarka, marveč se v govoru 
naslanjajo na druge besede. Zato jih ne smemo ločiti od njih.

Pomni. Dovoljena je raba dveh predlogov zapored, kadar je prvi 
za z namernim pomenom, npr. obleka za k delu, pokrov za na kad, kruh 
za na pot, ruta za na glavo (za na kmete), hrastov išče za čez morje, 
stolček za pod noge, predpasnik za po vasi, rogožnik za pred vrata itd. 
Vendar imamo tudi nekatere drugačne zveze: A neki dan od Zilje do 
prek Soče prepeval bo slovenske zemlje sin. Do pred tremi dnevi je bil 
še doma. Z na videz lepim obrazom . . .  Pred na stežaj odprtimi vrat i . . .

2. Ne hodi gologlav (ven) iz gorke sobe! Pogledal je (gor) na 
strop. Tam so se zbrali (skupaj) vaški otročaji. Berač je vstopil 
(noter). Spustil se je  (dol) po klancu.

V gornjih stavkih im ata predlog in prislov isti pomen, oba 
izražata isto smer. Zato oba nista potrebna. K adar izraža sm er že 
predlog sam, se ne rabi prislov istega pomena.

Sestava

Vrsta sestave. — a) brezdomci, dohodek, izvleči, medrečje, 
osladen, odbor, pogovor, podkopati, predmet, prišiti, razloček, shod, 
vpletati, zavesa, počasi, počez, pogosto, nato.

b) Panoga, paglavec, praded, prebresti, prelep, prodati, sotrpin, 
sošolec, usad, usesti se, vzglavje, vzlet.
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c) Brezobziren, dopovedati, izoblikovati, izpovedati, izpodko
pati, nadomestek, navdušen, obrazložiti, napoved, poizkusiti, pona
zoriti, porazm etati, pozapreti, podzavesten, prizanesti, razoglav, 
preobleči, prezadolžen, izprehod, sprememba, spreobrniti <  s-pre- 
ob-vrniti.

Gornje besede so iz predloga +  samostalnik, pridevnik, prislov, 
zaimek ali glagol. Pod a so sestavljene s predlogom, pod b s pred
ponami, ki niso več predlogi, pod c pa celo z več predlogi in pred
ponami.

Predložne predpone. — 1. Brez- se prav  veže s samostalniki, 
ne pa z izvedenkami iz glagolov, ker se le-te sestavljajo z ne-: 
brezglav, brezrep, brezsrčen. Kdor je  brez uma, je  brezumen, kdor 
ne ume, je  neum en ; kdor je brez skrbi, je brezskrben, kdor ne skrbi, 
je  neskrben ; kdor je brez vere, je  brezveren, kdor ne verjame, je 
neveren.

Pridevniki se sestavljajo z ne-: neslišen, neodporen, neodločen. 
Toda ob n jih  je često mogoča dvojna sestava, kakor pač izhajamo 
iz pridevnika ali samostalnika, ki je pridevnik iz njega izpeljan: 
neštevilen, brezštevilen; nepokojen, brezpokojen; nesmotrn, brez- 
sm otrn .

2. Čez- ne dela sestavljenk z glagoli, pač pa iz predložne zveze: 
kar je  čez uro, je čezurno ; takp še čezmeren, čezpolovičen, čezpoten.

3. Do-. Glagolske sestavljenke pomenijo dovršitev dejanja, 
dosego določene stopnje ali dodajanje: dodelati, dogoreti; — do
kopati se, dohiteti; — doliti, dopisati. Z imeni se veže v predložnih 
zvezah: nogavice do kolen so dokolenke, hlače do pet so dopetače; 
kar sega do prsi, je  doprsno.

4. Iz-. V sestavi z glagoli pomeni smer iz česa ven: izbiti klin, 
izpiti vino, izdati denar, izreči besedo. V tem prim eru se iz- ne 
obrusi, pač pa je to dovoljeno v sestavljenkah, ki pomenijo konec 
dejanja: izboljšati in zboljšati, izpolniti in spolniti. Navadno se pri 
tem oziramo na izgovorljivost, tako da za samoglasnikom pišemo 
obrušeno obliko. P ri knjižnih besedah zmerom pišemo iz-: izobraziti, 
izjaviti, izvest je. Med priponam a iz- in z- je  treba natanko ločiti, 
kadar dajeta različen pomen: izbrati iz kupa, a zbrati denar; izpi
sati iz knjige, a spisati knjigo; iztrgati list, a strgati zvezek.

Iz predložnih zvez so imenske sestavljenke izvrsten, izglagolski, 
izreden.

5. Na-. Glagolske sestavljenke kažejo, da je dejanje na začetku, 
da doseže neko mero oziroma polnost ali da prehaja na predmet:

298



nalomiti vejo, navrtati sod; — nabrati jagod, nagledati se; — napasti 
sovražnika. Izimenske nastajajo iz predložnih zvez: naglavna ruta, 
nagrobnik, načelnik. Sestavljenke iz pridevnikov kažejo začetnost 
ali delnost: naglušen.

6. Ob- (o-). Glagolske sestavljenke pomenijo, da se dejanje 
godi okoli predm eta ali ga vsaj zadeva od ene strani: oglodati, 
objeti, ogovoriti, opeči. Razen tega kažejo na začetno stanje, na 
izgubo ali pa samo na dovršitev: obležati, obsedeti; — drevje se 
oblistuje; — oslabeti, olajšati. Iz predložnih zvez: kar je ob zidu, 
je  obzidno; kar je  ob glavi, je  oglavje.

7. Od-. Predpona pomeni oddaljevanje, nehanje ali vračanje 
dejanja: odrezati, oditi; — odcvesti, odvečerjati; — odpisati, od- 
pevati.

8. Po-. V sestavi z glagoli porazdeljuje dejanje na več osebkov 
ali predmetov, na več krajev  ali časov, pa tudi dejanje manjša: 
vsi so pospali, vse je  polovil; — polegati, povpraševati; — malo 
poklepetati, poležati. Nadalje dela iz nedovršnikov dovršnike in iz 
neprehodnih prehodne glagole: pojesti, pogledati; — poležati travo. 
Imenske sestavljenke so iz predložnih zvez: pocesten, površnik, 
popotnica.

9. Pri-. Glagolske sestavljenke pomenijo bližanje, dosego dolo
čene mere, dodajanje in pridobivanje: pribežati, prižvižgati; — 
pričakati, prikipeti; — priliti, prisu ti; — priženiti, priberačiti. Neko
liko dlje od prvotnega pomena so prim eri, ki zaznamujejo, da je 
dejanje omejeno po k ra ju  ali meri: privzdigniti, prismoditi.

Imenska sestava iz predložnih zvez: prisrčen, priročen, prilesje.
10. Raz-. Pomeni ločitev, razširitev ali obilno mero: razvezati, 

razgnati, razpotje ; — razbliniti, razvaljati; — razveseliti, razjokati 
se. V zadnjem pomenu lahko rabimo obrušeno obliko: zjokati se.

V knjižnih besedah po tujem  ex: razkralj, razfrančiškan. (Bolje: 
bivši kralj, nekdanji menih.)

11. S- (z-). P red s, š, z, ž, g se rabi še oblika se-: sesesti se, 
sešteti, sezidati, sežgati, segnati. P rvotna predpona pomeni: a) pre
m ikanje od zgoraj dol: zm etati seno z voza, sneti klobuk; b) d ru
ženje: zbrati, sniti se; c) dela dovršnike: snesti, zgniti.

Pogosto gre za obrušene predpone iz-, vz-, raz-: zboljšati, zbu
diti, strgati obleko.

12. V- izraža smer dejanja v kako stvar: vdeti nit, vpreči, 
vtisniti, vtakniti. P red  začetnim v- se zmerom piše u-: uvod, uvoz, 
uvrstiti.
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13. Za- pomeni v glagolskih sestavljenkah začetek, ustavitev, 
napačno smer, izgubo ali konec: zalajati, zajokati; — zavirati, za
držati; — zaiti, zapeljati; — zaigrati, zapiti denar; — zaceliti, zabiti. 
Imenske sestave so iz predložnih zvez: zagorski, zaušnica, zasebnik, 
zalesje.

14. Predpone med-, nad-, pod-, pred-. Dobre so sestavljenke iz 
predložnih zvez: medpoten , medvojen, m edšolski; — nadmorski, 
nadstrešek; — podgorski, podoknica, podočje; — predpusten, pred
mestje, predpražnik. Dobre so tudi nekatere iz glagolov: nadlegovati, 
nadzidati, podkovati, podpirati, podtakniti, predstaviti, predvideti.

Pomni 1. Sestavljenke z med- so dobre, kadar zaznamuje vmesni 
prostor ali čas, ne pa posamezne vmesne stvari: m edgorje  je prostor 
med dvema gorama, ne pa vmesno pogorje; m edvladje  je čas med dvema 
vladama, vmesni vladi pa ne moremo reči medvlada.

2. Po tujih zgledih je izražanje višje stopnje: nadgozdar, nad- 
inženir, nadpoveljnik, zato rajši uporabljamo domači opis: višji gozdar, 
prvi inženir, vrhovni poveljnik.

3. Prav tako so po tujem zgledu in to kažejo že na zunaj 
z dvojnim poudarkom: podčastnik, pododbor, podžupan, podpolkovnik, 
podkralj, podkomisar. Nekatere od njih so se docela udomačile in jih ne 
preganjamo-; kadar moremo, jih opišemo: nižji koTnisar, županov na
mestnik.

4. Isto velja za takšne sestavljenke s pred-: predstraža, pred
pogoj, preddelavec, predpražnik, predpravice; lepo po slovensko pravimo: 
prednja straža, prvi pogoj, prvi delavec, navečer, posebne pravice. 
Vendar se jih je dosti že uveljavilo: preddvor, predigra, predprodaja, 
predtekma, predsednik (pred sto leti so še pisali prvosednik).

15. Proti-. Možne in pravilne so sestavljenke, kakor je proti- 
leten  v pomenu pomladanski; napačne tudi niso protidržaven, 
protinaroden, protituberkulozen, protidemokratičen. Slabe so take, 
ki imajo v drugem  delu samostalnik: protikralj, protidokaz, proti
strup, protiutež. Č e le moremo, jih  opišemo: nasprotni strup.

Nepredložne predpone. — 1. Pa- pomeni nekaj poznejšega, 
nepravega, slabšega: patoka, paberek, paglavec, panoga; knjižne 
besede spoznamo po tem, da imajo po dva poudarka: pakrog, 
pakristal.

2. Pra- kaže davno preteklost, prvotnost; lahko se stopnjuje 
v pr apr a-. Pripono rabimo po zgledu drugih slovanskih jezikov, od 
tod dva poudarka: pračlovek , pradaven, pragozd, prajezik, prašila, 
prastar, pravnuk, praprastarši. V slovenski starini se rabi namesto 
tega predpona pre: prebaba, preded.
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3. Pre- izraža ob pridevnikih in prislovih preseganje: premlad, 
predober, prepozno, prenadolgo. P ri glagolih izraža prem ikanje skozi 
kaj, iz k ra ja  v kraj, iz časa v čas, iz načina v način in preko mere: 
prebosti, prebiti; — prenesti, prevaliti; — prebedeti, prespati; — 
prenoviti, preslikati; — preobjesti se, preobremeniti.

4. Pr o- se je ohranil le v malo besedah: prodati, prodaj, prostor; 
povečini ga je zamenjal pre-, ki je blizu istega pomena: prerok, 
prekle t. V novejšem času se je po hrv. in  srb. vplivu začel znova 
pisati poleg pre-, tako da so se včasi razvile pomenske dvojnice: 
propadel, prepadel; preračun, proračun.

5. So- pomeni skupnost ali podobnost: sošolec, sovražnik, sosed; 
— somrak, sopraznik, sodra (iz grad =  toča). V knjižnih besedah 
nahajam o navadno dva poudarka: someščan, sotrpin.

6. Predpona u- pomeni a) odmikanje, odstranitev, manjšanje: 
uiti, upasti, ubežati, usušiti se; b) dovršitev dejanja: učakati, ugle
dati, ustrašiti.

Pomni. Loči dobro ubijem lonec : vbijem v glavo; solze se udero 
po licu : Turek je vdrl v deželo; dež se ulije : vliti v sod.

7. Predpona vz- pomeni gibanje navzgor ali začetek dejanja: 
vzdigniti, vzhajati; — vzljubiti, vzcvesti. V domačih besedah se je 
navadno obrusila: zrasti, zbuditi, zglavje, spored, v popolni obliki 
pa rada ostane, če je  knjižna beseda: vzvišen, vzlet, vzporeden.

Veznik (konjunkcija)

Kaj je. — Odprta noč in dan so groba vrata, ali dneva ne pove 
nobena pratika. N ikjer je stalne ni stvari, a prah  noben se ne zgubi. 
Samotno v kletki bom popeval, dokler ne poči to srce. Pač mnogo 
ste mi vzeli, ko zlato vzeli ste prostost. Pojem in ukam  veselo, da 
z gore v goro se glasi. O Vrba, srečna draga vas domača, kjer hiša 
mojega stoji očeta! Minili sreče so in slave časi, ker vredna dela 
niso jih  budila. Preden  greš v Oglej čez goro zeleno, se vpričo mene 
odpovej zmoitnjavi! Komaj to izgovori, poči strel. Partizani so 
planili, toda sovražniku so videli le še pete.

Ležeče tiskane besede so vezniki; vežejo besede in stavke.

Besedni vezniki. — Poglavitni besedni vezniki so in, pa, ali: 
Nebo in  zemlja sta se zagrnila v dim. Težki oblaki sipljejo dež pa 
sneg. Danes ali ju tri si za gotovo skočita v lase.
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Za take veznike čutimo danes tudi ne — ne, niti — niti, kakor, 
kot: Ne hčere ne sina po meni ne bo. Sablja je švignila kakor blisk.

Ter je pravzaprav stavčni veznik; rabim o ga zlasti v naštevanju 
kot zadnji veznik ali pa veže dva povedka, od katerih  je drugi 
s prvim  v rahli nam erni zvezi: Stopical je in  se prestopal in po- 
kašljeval ter si na vse načine prizadeval, da bi ga opazili. Zamahnil 
je z vso silo ter razklal velikana. Vendar se v določenih zvezah 
uporablja tudi kot besedni veznik: Sem  ter tja se tudi zmoti.

Vsi drugi vezniki so samo stavčni.

Nastanek veznikov. — Za veznike nam  rabijo mnogi še živi 
prislovi, zlasti v priredju: Potem  je  odšel. Še to  je  pristavil, potem  
je odšel. — Kaj vendar misli? Govori dosti, vendar misli malo. — 
Zakaj se umikate? Umaknili smo se, zakaj premoč je bila le pre
velika. — Zato sem vesel. P rijatelj se je vrnil, zato sem vesel.

Ti zgledi nam pričajo, da je m eja med prislovi in vezniki ne
stalna in močno zabrisana.

Množica prislovov je  nastala iz zaimenskih osnov, enako tudi 
večina podrednih veznikov, kakor zgovorno izpričuje še njih  da
našnja podoba: kjer, koder, kamor, kadar, dokler, kar, ker, ko. 
Očitno so ravno oziralni prislovi zelo radi oslabeli v pomenu in 
postali vezniki.

Tudi za veznike, ki danes ne kažejo nikakršne podobnosti s 
prislovi, je znanost ugotovila, da so bili v davnini zaimenski p ri
slovi, npr. i, a, da.

N astajanje veznikov je v tesni zvezi s porajanjem  podredja iz 
priredja: M enim da. Pride. >  Menim, da pride. Veznik komaj, ki je 
tudi še prislov, je po vsi verjetnosti nastal iz prislova tikoma, zato 
si današnje podredje Komaj to izgovori, svojo dušico izpusti lahko 
razložimo iz nekdanjega priredja: Tikoma  (=  tesno, ravno) to 
izgovori (in) svojo dušico izpusti.

Vrste veznikov. — Stavčne veznike delimo na p r i r e d n e  in 
p o d r e d n e .

P riredni vezniki so vezalni, ločni, protivni, vzročni in sklepalni.
Podredni vezniki vežejo nadredni stavek z osebkovim, pred

metnim, prilastkovim, krajevnim , časovnim, načinovnim, prim er
jalnim, posledičnim, dopustnim, pogojnim, vzročnim in nam ernim  
odvisnikom.

Nadrobno je raba veznikov obdelana ob posameznih vrstah  
stavkov.
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Medmet (interjekcija)

1. »Ajs!« je zakričal otrok in odmaknil prst od kropa. »Hohoj!« 
je klical pastir v sosednji breg. Po vasi gori pok, pok, pok  je od 
podkva bobnelo. Iz nadvratnih lin zvonček zapoje: cin, cin, cin. 
A lo, alo! Le brž odpri! Hov, hov, hov, ju tri pojdem spet na lov.

Z ležeče tiskanimi izrazi skuša jezik neposredno posneti naravne 
glasove vzklikov, krikov, šumov, živalskih glasov itd. Taki izrazi 
niso pravi stavčni členi, marveč so nam etani med stavek kot po
nazorilo v živi pripovedi. Zato jih  imenujemo medmete. V tem 
pogledu so podobni zvalniku in samostojnim miselnim prislovom; 
m eja med enim in drugim  je pogosto dosti nedoločna.

2. a) »A-a-a-a-h,« je zajecljal Planjavec, ko je padel v ogenj. 
»Uh-uh-uh!« je tulil bolnik. »Hm!« je začel ugovarjati gospodar. 
»Mhm,« je prikim al sosed, da se ni prav vedelo, ali p ritrju je  ali 
ugovarja. »Juhuhu!« se je oglasil vrisk nekod od vrha.

Z ležeče tiskanimi izrazi posnemamo neposredne krike in 
vzklike, ki sodijo v jezik šele zavestno posneti z jezikovnimi sred
stvi oblikovanih glasov ali črk. K ljub tem u pa ostajajo taki izrazi 
posebnost, kakor nam  kaže zapis prvega a-a-a-a-h, s čimer naj bi 
bil posnet resnični vtis neoblikovanega krika. P rav  zaradi tega 
imajo medmeti dosti nestalno in mnogovrstno podobo. P isava ne 
more posneti različnih ah, ki utegnejo izražati veselje ali žalost, 
začudenje ali nejevoljo itd., kar v govoru lahko pove višina in barva 
glasu, poudarek in melodija. V takih medmetih včasih celo sreču
jemo glasove, ki jih  jezik sicer ne pozna; tako npr. m hm  izgovar
jamo skoz in skozi z ustno zaporo, tudi glas h; le-ta tukaj ni mehko
nebni pripornik, m arveč nezveneči nosnik m; močan curek sape 
gre skozi nos in povzroča rahel šum te r premolk med dvema zve
nečima nosnikoma m. — Pri zadrževanju bolečine vsesamo zrak 
skozi priprte ustnice ali zobe, da se pri tem sliši šum, ki ga v pisavi 
posnamemo s podaljšanjem  glasu f ali s (uf f f , asss). Takih izrazov 
je brez števila, saj jih  lahko zmeraj znova oblikujemo. V knjigi 
največkrat srečujemo: a, ah, ha, aha, haha, o, oh, ho, hoj, oj, joj, 
ojoj, jojmene, hej, hu, uh, hm, mhm, jej, ajs, avbe, ovbe, av.

b) Pst! otrok spi. In udri, udri, klop, klop, klop naprej leteli so 
v kolop. Iz bližnjega gozda se je trik ra t zapored oglasilo pok pok 
pok, nato se je nenadoma razleglo po vasi ura, ura, ura in vsa vas 
je bila preplavljena od vojaštva. Huš! je zletela sova mimo okna. 
Rega, rega, vedno hujša je zadrega.

Kakor človeške klice in krike poskuša jezik glasovno posneti 
tudi različne šume, ropote, poke v naravi, glasove živali itd. Tako
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smo dobili celo vrsto medmetov: pok, tresk, huš, šviga švaga, žvižg , 
plosk, mlask, škrt, švist, drlesk itd., zlasti za oponašanje živali: mu, 
bee, m ee, ihaha, kokodak, čiv čiv, kuku, kvak, kru kru  in pod. 
Iz tega so se razvile besede, kakor pok, pokati, tresk, treskati, 
huškniti, švigniti, švigati, žvižg, žvižgati, ploskati, mlaskati, švistniti, 
drlesniti itd., m ukati, m ijavkati, m eket, m eketati, kokodakati, čiv
kati, kukati, kvakati, kruliti ipd.

Ločimo torej dvoje medmete: z nekaterim i posnemamo člove
kove klice in krike, z drugim i pa glasove živali in šumov v naravi; 
poslednji so osnove onomatopoijski tvorbi besed.
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STAVEK

Uvod

Misli in čustva lahko izražamo na različne načine: z gibi, s po
gledi, z govorjeno in pisano besedo. Povečini pa se ljudje med 
seboj sporazumevajo z govorom. G o v o r  imenujemo sporazume
vanje med ljudm i z besedami. Govor lahko sprem ljajo gibi in 
pogledi ali pa tudi ne. V govoru je  važno dviganje in  padanje glasu; 
pri tem moramo skrbno paziti na presledke. V pisavi označujemo 
presledke z ločili.

a) Govorjene ali pisane besede, npr. Jej, jej! Ah! Oh! oho! 
Uh! ipd. lahko izražajo o b č u t k e  (veselja, žalosti, začudenja, 
bolečine, jeze, strahu). — Občutke izražamo z vzkliki.

b) Jože! Anica! Dragi poslušalci! — Janez, zaprezi m i konja! 
Kdaj se vrneš, mamica?

Ležeče tiskane besede so zvalniki. Rabimo jih, kadar koga 
pokličemo.

c) Vrata so se na tihem  odprla. V  sobo je stopil brat. — Kdo je 
bil? — Janez! — Res? — M hm!

V prvih treh  prim erih pod c) lahko ugotovimo, k a j  s e  p r i 
p o v e d u j e  in o k o m  (čem ) se kaj pripoveduje. Tu smo z bese
dami v celoti izrazili to, kar smo hoteli povedati. Zaradi naglice pa 
smo večkrat v pisavi, predvsem pa v govoru zelo skopi z besedami 
in kaj radi izpuščamo določne glagolske oblike. Tako izražanje je 
nepopolno. Vendar pa z vsemi gornjimi prim eri izražamo kako 
misel, samo da je  v zadnjih treh  prim erih misel razvidna le iz 
celotnega govora.

Vsaka beseda ali govorna celota, ki izraža kako misel, je s t a 
v e k .  Popolni stavki imajo določno glagolsko obliko, nepopolni so 
pa brez nje.
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V slovnici govorilno o stavku le, če ločimo:
p o v e d e k ,  ki o kom (čem) kaj pove,
o s e b e k ,  ki kaže, o kom (ali o čem) se kaj pove.
Povedek in osebek sta temelj, na katerem  sloni stavek.

Kaj je stavek.

1 2  3 4
a) Dober — ljubiti — otrok — starši

1 2  3 4
b) Dober otrok starše ljubi.

1 4  2 3
c) Dobri starši otroke ljubijo.

Pod a) ima vsaka beseda zase svoj pomen, v tej skupini pa nič 
ne povedo. Taka besedna skupina nič ne pomeni in n i  stavek.

Pod b) pa so besede tako razvrščene, da iz njih spoznamo 
miselno zvezo. Taka besedna skupina ima pomen in je  stavek. 
Besede pa v stavku niso v poljubnih oblikah, marveč s svojimi obli
kami izražajo miselno zvezo. Tudi vrstni red besed je  pod b) dru
gačen kakor pod a).

Pod c) je  besedni red zopet drugačen kakor pod b); tudi oblike 
so se besedam spremenile. Tukaj gre za novo misel, ki je  različna 
od misli v stavku: Dober otrok starše ljubi.

Stavek je z eno ali več besedami izražena misel. S spremenjenim 
besednim redom in oblikami v stavku se spremeni tudi pomen.

Prosti stavek 

Povedek

Povedek. — 1. Pišemo. Vsi pišemo. Vsi pišemo naloge. Vsi 
pišemo domače naloge. Vsi pišemo domače naloge redno. Vsi pišemo 
domače naloge redno doma.

V vseh gornjih prim erih ugotavljamo, da nekdo piše. Tudi 
glagol »pišemo« sam zase določa osebo, čeprav s posebno besedo 
ni izražena. V gornjih prim erih je  tista beseda, ki nam  o kom kaj 
pove, glagol » p i š e m o « .  Če ga izpustimo, prim eri izgube smisel. 
Glagol »pišemo« ima določno obliko (verbum finitum). Ker je to
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tista beseda v stavku, ki nam o k o m  (o č e m)  k a j  pove, ji p ra
vimo p o v e d e k  ali predikat.

Povedek ali predikat je najvažnejši stavčni člen. Brez povedka 
ni popolnega stavka, pač pa je povedek že sam  zase lahko popoln 
stavek.

2. a) Učenec piše. — K m et orje. — Sova skovika. 
b) Drevo gnije. — Seno se suši. — Večerja se kuha.

Ti prim eri nam pod a) povedo, da kdo kaj dela, pod b), da se 
s kom ali s čim kaj godi. Povedek torej označuje d e j a n j e  ali 
d o g a j a n j e .

Povedek ali predikat pove, kaj kdo dela ali kaj z njim  je. Izra
žamo ga z določno glagolsko obliko (verbum finitum).

Po povedku vprašujemo: kaj se v stavku pripoveduje?
Stavek z enim povedkom se imenuje prosti stavek.

Povedno določilo.« — a) K ruh je okusen. Dekleta so vesela. 
Nož je moj. Oče je kovač. B rat je postal zdravnik. Sirota je ostala 
sama. Novo zdravilo se im enuje penicilin. Zdiš se mi dober. Videti 
je bil zdrav. Kaže se prijaznega. Izkazal se je pravičnega. Anka ni 
prva. Mi smo štirje. To je prvič. Naloga je prav. Dežnik je zanič. 
Velja za učenega. Uči se za krojača.

b) Gostje so bili dobre volje. Mož je nagle jeze. Mati je bila 
dobrih rok. Oče je bil izvoljen za predsednika. Vaščani so imeli 
M atija za tepca. M ati je v rodu s pesnikom.

Pomen teh  stavkov ni, da kdo (kaj) je, marveč da je okusen, 
vesel, moj itd. V teh stavkih torej glagol ne pove dovolj, m arveč 
mu vsebino določajo, dopolnjujejo druge besede (pridevniki, samo
stalniki, svojilni zaimki, števniki, prislovi). Ta določila so v ime
novalniku, rodilniku, tožilniku ali v sklonih s predlogi.

Nekateri glagoli z nepopolnim pomenom, npr. biti, postati, 
ostati, imenovati se, zdeti se, izvoliti za, im eti za imajo navadno 
pri sebi določilo; imenujemo ga povedno določilo. Seveda imajo 
taki glagoli v določenih zvezah tudi popoln glagolski pomen, npr.: 
Kar j e, j e. Ostani, kjer si.

Povedno določilo je  beseda, ki pomensko nepopolnemu glagolu 
določa pomen. P ri glagolih z nepopolnim pomenom sta šele glagol 
in povedno določilo skupaj pravi povedek.
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Osebek

Kaj je. — 1. Pišem. Piši! Pišite! — Učenec piše. — Učenci, 
učitelj in uradniki pišejo.

Če pravim  »pišem«, vem, da sem to j a z .  »Piši!« pravim  t e b i ,  
»Pišite!« pa v a m .  — Nosilec dejanja je  znan. P ri povedku v 3. osebi 
navadno stoji beseda, ki pove, kdo je tista oseba ali stvar, ki to 
dela ali ki se z njo to in  to dogaja.

Osebek ali subjekt je oseba ali stvar, o kateri nam  povedek 
pove, da nekaj dela ali da z njo nekaj j e. Je  torej nosilec dejanja 
ali dogajanja. Izražen je  z osebkovo besedo ali p a  ga nam kaže 
glagolska oblika (1. in  2. os.) ali pomenska zveza.

Po osebku sprašujemo: kdo ali kaj?
Prosti stavek ima lahko -tudi več osebkovih besed
2. a) Mati kuha kosilo. Pridni najde povsod dosti kruha. Ta 

z drevesa hruške stresa. Vsi smo doma. Eden izmed vas je  to naredil. 
Danes ni ju tri. Govoriti je  srebro, molčati pa zlato. Bob ob steno 
m etati je nehvaležno in dolgočasno delo.

Osebkova beseda je  samostalnik ali kakšna druga samostalniško 
rabljena beseda (pridevnik, zaimek, nedoločnik, prislov itd.).

b) En drži ga je boljši ko dva lovi ga. — Ne kradi! velja za vse 
ljudi. — Muha, daj kruha! stoji na starih  uljnjakih.

Za osebkovo besedo lahko rabi tudi stavek.
3. a) Deževalo je. — Grmi. — Rahlo naletava. — Bliska se.
Povedki, ki izražajo naravne pojave, nimajo osebkove besede.
b) Na večer je bilo. Ju tr i  bo na vasi veselo. P ri vas je prijetno,

res mi je dobro tukaj. Natanko se je slišalo, kako je reklo: comp, 
comp! Zvon je bilo slišati v Carjem gradu. Med tlačani je zavrelo. 
Tako se bere v starih  knjigah.

V gornjih prim erih ne m aram o ali ne moremo izraziti osebkove 
besede. Brezosebnost je izražena s 3. os. edn. sr., in sicer v teh 
značilnih prim erih: b i t i  +  p o v .  d o l o č i l o ,  b i t i  +  n e d o l o č -  
n i k ,  p a s i v  s se . Brezosebno rabo imamo zato, ker se izraža 
nekaj splošnega, nedoločnega.

4. a) P ri Martdnkovih ni bilo n i k o g a r  doma. Od kosila ni 
ostalo t r o h i c e .  Pod vsakim kamnom ni r a k a .

Tudi tu  imamo brezosebno rabo, spoznamo jo po srednjem 
spolu deležnika. Lahko pa postavimo osebkovo besedo v imeno
valnik, npr. Ni bil nihče doma, ni ostala trohica. A v gornjih stavkih 
nimamo slovniške osebkove besede, pač pa s m i s e l n o .
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Stavki z zanikanim brezosebnim povedkom biti, ostati nimajo 
slovniške osebkove besede, pač pa smiselno.

b) Na shod je prišlo (se je zbralo) l j u d i  kakor m ravelj. F ran
celjnu je preostajalo č a s a . M irku je  vedno manjkalo  d e n a r j a .  
Na travniku se je paslo (je bilo) ž i v i n e ,  kolikor je še nisem videl. 
V gorski vasici je živelo l j u d i  ko v m ajhnem  mestu.

P ri brezosebno rabljenih glagolih biti, zbrati se, priti, preosta- 
jati, manjkati, pasti se, živeti itd. stoji smiselna osebkova beseda 
v rodilniku. — V vseh gornjih prim erih pa moremo ugotoviti, da je 
smiselna osebkova beseda v rodilniku pravzaprav delni rodilnik, 
ki je bil sprva prilastek (V gorski vasici je živelo toliko l j u d i  ko 
v m ajhnem  mestu. — Franceljnu je  preostaijalo dosti č a s  a.). Ko pa 
izpustimo količinski izraz (toliko, dosti, kaj), postane prilastek na
videzno smiselna osebkova beseda v rodilniku. Tak smiselni subjekt 
je torej odvisen od izpuščenega količinskega izraza.

Pomni. Ob pomožnem glagolu se večkrat rabi zaimek v  rodilniku: 
Ni ga moža tako poštenega, kakor je bil rajni. In tistih lepih srebrnih 
dvajsetič, ni jih več.

c) J o ž e t u  se je ob knjigi k a r dremalo. Sanjalo se m u  je, da 
je dobil odlično. Lenemu M a r k u  se hoče samo spati. G o s p o d u  
se ni ljubilo  po hruške.

Smiselna osebkova beseda more stati tudi v dajalniku.
č) Sosedovo m a t e r  je postalo tako strah, da je zavpila. T e t o  

je  močno skrbelo . Tako jo je sram.
Smiselna osebkova beseda more stati tudi v tožilniku.
d) S k m e t i j s t v o m  ni bilo nič po naših krajih. Z njegovim 

z d r a v j e m  je šlo navzdol. S t o  s t v a r j o  se je obrnilo na bolje.
Smiselna osebkova beseda lahko stoji tudi v orodniku.

Vezanje povedka z osebkom. — 1. E n a  osebkova beseda:
a) Hrast stoji v turjaškem  dvoru. Dolina se je napolnila s šotori. 

Mestni očetje so se zbrali k sodbi. Vi zadnjič slišite moj glas. Mi 
smo korenjaki. Mati je postala tolažnica otrok. Gozdič je  že zelen. 
Ti sam si gospodar.

V gornjih stavkih imamo po en povedek in eno osebkovo besedo.
Povedek se ujem a z osebkom v osebi, številu, spolu in sklonu.
b) Bilo je sedem  hudih let. Devet je padlo vselej glav. Dovolj 

pokore je bilo za ta  greh. Opravljenega je bilo nenavadno mnogo za 
42 mož. Kolikor jih  je bilo dobrih, jih je  pobrala vojska. Veliko 
dobrega se bo storilo v tej hiši.
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K adar rabi za osebkovo besedo določni števnik od 5 dalje ali 
števniški prislov, stoji povedek v ednini srednjega spola.

c) Mati, kruha mi pošljite ajdov hleb! Oče, od m edu mi dajte 
sat prelep! Kaj pa delate, oče? So gospod Urban doma? Mati so mi 
spekli pogačo za na pot. Vi, tovariš Marko, pridite  k telefonu! Tova
rišica učiteljica, ko boste končali pouk, se oglasite, prosim, v pisarni!

K adar govorimo z osebami, ki jih posebno spoštujemo ali ki z 
njim i nismo domači, jih  v i k a m o ,  to je, stavim o povedek v 2. os. 
množine moškega spola. V prejšnjih  časih pa so preprosti ljudje 
take osebe celo o n i k a l i .

Pomni. Napačno je: Kaj ste reke! (rekla)? namesto: Kaj ste rekli?
— Onikanje namesto vikanja (npr. Gospod, ali so oni izgubili to knjigo?) 
se v knjigi sem ter tja uporablja za označevanje preprostih starih ljudi.

č) Gospoda se spogledajo, sm rt mu prizanesejo. Družina so šli 
lačni od mize. Deca se v  šoli pridno učijo. Hiti naproti mu družina . 
Gosposka reveža kaj rada pozabi. Vsa trška gospoda je prišla iz 
čitalnice.

K adar je osebkova beseda skupno ime, stoji povedek lahko 
v množini moškega ali pa tudi v ednini ženskega spola; danes pre
vladuje druga raba.

Pomni. Raba je znana samo še narodni pesmi in ljudski govorici.
— Spol povednega deležnika se ravna po spolu osebkove besede, ne pa 
po spolu povednega določila, npr. Oče je  bil (ne: bila) zlata duša. Njeno 
srce je  bilo (ne: bila) zlata posoda. Ančka je  bila (ne: bilo) pridno dekle.
— Spol povednega deležnika se pri samostalnikih, ki se rabijo samo 
v množini, ravna po spolu osebkove besede: Vrata so bila razbita. Grablje 
so bile polomljene. Povedek se pa more ravnati tudi po poved, določilu: 
Tlak niso navadna tla.

2. Povedek z več osebkovimi besedami:
a) Groza in strah prevzame vso vas. Žalost in hrepenenje je bilo 

razlito po velem m aterinem  licu. Sam pisatelj in poet bi se ne učil? 
Naš km et, naš delavec, naš rokodelec in obrtnik, naš žebljar iz 
Krope, rudar iz Idrije  in  Trbovelj nam je ustvaril obilen jezikovni 
zaklad in  ga še danes razumno upravlja  in m noži.

V gornjih stavkih imamo po dve osebkovi besedi, a dvojice teh 
osebkovih besed (groza in  strah, žalost in hrepenenje, pisatelj in 
poet) so nekako pomensko sorodne, imamo jih za eno celoto; prav
zaprav lahko rečemo, da nam  je pred očmi samo tista, ki je bliže
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povedku. Zato stoji povedek v ednini. Spol povednega določila se 
ravna po bližnji besedi, ako so osebkove besede različnega spola.

Pomni. Prvotno smo imeli tu dva ali več samostojnih stavkov (npr. 
groza prevzam e vso vas in strah prevzam e vso vas), ki so se skrčili v en 
sam stavek z dvema ali več osebkovimi besedami.

b) Mati, oče in mi smo zajemali iz ene sklede. Vrag in  Telič sta 
hodila pred menoj. Ogenj in voda dobro služita, slabo gospodarita. 
Mati in oče, ki sta odšla v gore, p rav  gotovo nista pozabila svojih 
otrok. Znanost in um etnost morata služiti ljudstvu.

K adar je  živ občutek, da je osebkovih besed več, stoji povedek 
v ustreznem številu.

c) Najprvo so se skušali plezalci. Sonce, zemlja, mesec vrte se 
brez kolesc. Sršeni, ose in čebele bodo vedno prepir im eli. Imeli 
bomo jesti vi in jaz in pes in vtucek. Vojščaki in poveljnik  živo po
slušajo.

Kadar stoji osebkova beseda v množini, je  v množini tud i njen 
povedek. P rav  tako stoji povedek v množini, kadar ima stavek več 
ko dva osebka, ali pa dva osebka in je  eden izmed n jiju  v množini.

Pomni. Pri rabi spola povednega deležnika in določila ima m o š k i  
spol prednost pred ženskim; enako p r v a  oseba pred drugo, d r u g a  
pred tretjo. To velja tudi za dvojino in množino. — Brat in sestra sta 
šla čez polje. Mati in dete  sta sedla. Noži in žlice so novi. Knjige  in 
peresa so se podražile. Nebo in zem lja  bosta prešla. Proso in ajda sta 
letos dobro obrodila. Zelje in korenje je letos debelo. Zadnji zgledi ka
žejo, da vezanje osebkov s povedkom ni dosledno. Vsekakor moremo 
z gotovostjo reči, da je v  dvojini pomožni glagol sta  s svojim končnim  
a redno pritegnil tudi povedni deležnik. Le-ta se pri več osebkih pogosto 
ravna po spolu najbližjega.

č) Odprta noč in dan so groba vrata. Čudežne gosli so same 
zapele. Roke so ga bolele.

P ri množinskih samostalnikih stoji povedek v množini.

Predmet

Kaj je. — 1. Dijaki se vesele počitnic. Porednež se boji šibe. 
Delavec je vreden plačila. Si n pomaga očetu. Učitelj hvali učenca. 
Voznik tepe konja. Kmet obdeluje polje.

Ležeče tiskane besede v gornjih prim erih dopolnjujejo povedek 
tako, da nam povedo, kaj je predm et glagolskega dejanja, kaj gla
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golsko dejanje obsega. To razm erje med povedkom in predmetom 
je lahko izraženo v različnih sklonih.

Stavčni člen, ki dopolnjuje povedek tako, da pove, na kaj se
nanaša glagolsko dejanje, je predm et ali objekt.

Na vprašanje koga ali česa? stoji predm et v rodilniku (2. sklonu), 
kom u ali čemu? v dajalniku (3. sklonu), koga ali kaj? v tožilniku 
(4. sklonu).

Pomni. V svojem pravem pomenu je predmet pasivni osebek (voznik 
tepe k o n j a  — k o n j  je tepen) oziroma osebek stanja (kovač podkuje 
k o n j a  — k o n j  je podkovan), ki ga povzroča delovanje aktivnega 
stavka. O trpnosti govorimo le pri živih predmetih, ki morejo trpeti;
neživi predmeti ne morejo trpeti, so pa v stanju.

2. Starši skrbe za otroke. Vojak vprašuje po domu. Pesmi pojo 
o Matjažu. Mati se ukvarja z otroki. Janez je dolgo žaloval za ma
terjo. Fant je obupal nad šolo. Jugoslavija je  bogata z rudninami. 
Pesnik poje o svobodi.

Včasih razm erje med povedkom in predmetom  izraža predlog 
z ustreznim  sklonom. Tu je treba paziti na razloček med predmetom 
in prislovnim določilom, ki je včasih zelo blizu, npr. S kolom  ga 
je  udaril po glavi. (S čim? — Kako? Po čem? — Kam?) Otroku 
so se sline pocedile po obleki. (Po čem? — Kam?) Hlapec si je 
obrisal potno čelo z velikim  rdečim robcem. (S čim? — Kako?)

Predm ete s predlogi imenujemo predložne (prepozicionalne) ali 
posredne predm ete (indirektne objekte), medtem ko imenujemo 
predm et v tožilniku neposredni predm et (direktni objekt).

3. Lakota preti odpreti grada (trdna vrata. Kdo želi govoriti? 
Ljudstvo pomaga obnavljati domovino.

Za predm et nam more rabiti tud i nedoločnik.
Pomni. Nedoločnik more imeti še svoj predmet, npr. . . . o d p r e t i  

vrata.

4. Uk m u  ne dela skrbi. Stanko sz je iskal poti skozi puščavo. 
S tarši uče otroke lepega vedenja. M atija je vprašal stražnika  po 
sestri Jeri. Jernej si je obrisal čelo z velikim rdečim robcem.

Prosti stavki morejo imeti tudi po več predmetov.
5. Kosci s o  travnik  pokosili. Kosci travnika  n i s o  pokosili. 

Oče mi je knjigo prinesel. Oče mi knjige n i  prinesel.
V nikalnem stavku stoji predm et v rodilniku namesto v tožil

niku.
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Prilastek

Kaj je. — Jurko  je  kupil lepega psa kosmatinca. Naša prva luč 
je sonce. Dolgost življenja našega je  kratka.

Ležeče tiskane besede v gornjih prim erih ne pojasnjujejo gla
gola, m arveč samostalnik. Za taka pojasnila nam  morejo rabiti sa
mostalniki, pridevniki, zaimki, števniki itd. Po n jih  se sprašujemo 
kakšen? čigav? kateri?

Stavčni členi, ki pojasnjujejo samostalnike, so prilastki ali 
atributi.

Pridevniški prilastek. — Pod zeleno goro leži ravno  polje. Mojo 
srčno kri škropite po planinskih sončnih tleh! Zlato ptičko so ujeli 
trije  fan tje  mladi. Iz razdrtega korita lačna vrana sito pita.

Za prilastke nam  v teh stavkih rabijo pridevniki, pridevniško 
rabljeni zaimki, števniki in deležniki. Postavljeni so poleg samostal
nika in se ujem ajo z njim  v sklonu, spolu in  številu. Pravim o, da so 
prirejeni samostalniku, ki ga pojasnjujejo.

Samostalniški prilastek. — 1. Peter Klepec je bil doma v Čabru. 
Sinko potepinko  je pasel kravo dimko.

Besede, ki v gornjih stavkih pojasnjujejo samostalnike, so sa
mostalniki. V sklonu se ujem ajo z ustreznim  samostalnikom. To se 
pravi, da so postavljeni poleg njega v isto vrsto, da so mu prirejeni.

P riredni samostalniški prilastek se v sklonu ujem a z ustreznim 
samostalnikom.

2. Slovenska beseda je beseda praznika, petja  in vriskanja . P ri
nesi no tovarišem sat m edui

Samostalniški prilastki se tu  ne ujemajo z ustreznim  samostal
nikom. Niso torej prirejeni, m arveč podrejeni.

Podredni samostalniški prilastek se v sklonu ne ujem a z ustrez
nim samostalnikom.

3. a) Ciciban je fant od fare. Hiša v bregu gori. P isanje po 
starem  mi ni všeč. Življenje brez dela, skleda brez jela. To je  bil 
beg iz strahu. Odpravimo kletev iz navadel Dan po praznikih  ni 
pripraven za delo.

Vsi ležeče tiskani izrazi v gornjih prim erih pojasnjujejo samo
stalnike. To so predložne zveze, ki so nastale iz prišlovnih določil 
(kraja, načina, vzroka, časa).

b) To je kruh  od včeraj. Hiša tam gori je  najlepša.
Tudi prislovi sami ali s predlogi so lahko prilastki.
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c) M elkijad je imel resno voljo pogospoditi se (=  da bi se po- 
gospodil). — Za prilastek rabi lahko tudi nedoločnik. Ker tu  nedo
ločnik nadomešča odvisnik, gre v takih prim erih za skrajšane stavke.

P ristavek.— a) Pisatelj T rubar se je  rodil na Raščici.
b) Prvi slovenski pisatelj T rubar se je rodil na Raščici.
c) Trubar, prvi slovenski pisatelj, se je rodil na Raščici. 
Prilastek je  nesestavljen (a) ali pa sestavljen (b, c). Če ima

samostalnik sam ob sebi še prilastke pa se ujem a v sklonu s samo
stalnikom ali zaimkom, katerega natančneje določa, se im enuje tak 
sestavljen prilastek p r i s t a v e k  ali a p o z i c i j a .  Stoji lahko 
pred ustreznim  samostalnikom ali za njim.

Števniški prilastek. — a) Ena se (tebi je želja spolnila. Dva 
oblaka sta se srečala visoko nad gorami. Zlato ptičko so ujeli trije 
fantje mladi. P ote pa pridejo štirje možje.

Po prilastkih v gornjih prim erih vprašamo: koliko? Ti prilastki 
so glavni števniki od ena do štiri.

Glavni števniki od ena do štiri so pridevniški prilastki,
b) Pet krav  za en groš. P tica je letela čez devet gora, čez devet 

voda. Tristo ugank.
Ležeče tiskane besede v prim erih pod točko b) so števniki, a 

niso prilastki. Imajo pa poleg sebe samostalniške prilastke v ro
dilniku.

Števniki od vštetega števnika pet dalje imajo pri sebi samo- 
stalniški prilastek v rodilniku.

Prislovna določila

Kaj so. — Pastir žene ovce na pašo. Voli stoje v hlevu. Reka teče 
po dolini. Včeraj je prišel stric. Bolnik žalostno stoče. Zaradi hude 
zime je pozeblo drevje.

Prislovna ali adverbialna določila so tiste besede ali besedne 
skupine, po katerih  se vprašam o z vprašalnim i prislovi: 

kam? kje? kod? itd. — prislovno določilo k r a j a ,  
kdaj? itd. — prislovno določilo č a s a ,  
kako? itd. — prislovno določilo n a č i n a ,  
zakaj? čemu? — prislovno določilo v z r o k a .

Prislovno določilo kraja. — Uboga Terezinka je  bivala v koči 
kraj vasi. Nekoč se je napotila v gozd. Dolgo je hodila po goščavi. 
Tam  je  srečala staro ženico. Ta jo je vprašala: »Kod pridem  do
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grajske pristave?« — »Tod je najbližja pot,« je odvrnila Terezinka. 
Deklica si je nato natrgala rož in jih  nesla domov. Doma jih  je 
dala v vodo. Okoli ognja zbrani sedimo partizani. Na gori stoji 
partizan, v dolino se tožno ozira.

Ležeče tiskane besede pojasnjujejo vsebino stavka glede na 
kraj. To so torej prislovna določila kraja. Zanje se rabijo krajevni 
prislovi an imena s predlogi.

Prislovno določilo časa. — Je  pa davi slanica padla. Zdaj zvezde 
ugodne vladajo. Nocoj je  prav lep večer, ju tri bo svetel dan. Sredi 
noči, opolnoči iz sanj se K ralj M atjaž zbud i Pred leti je Meti um rl 
mož. Odtlej sama gospodari. Z moževo sm rtjo jo je zadela velika 
nesreča, pa je  vendarle vsa leta vzdržala. Večno narod naš z orožjem 
bo svobodo branil.

Prislovna določila časa pojasnjujejo vsebino stavka glede na 
čas. Zanje nam  rabijo časovni prislovi in imena s predlogi.

Prislovno določilo načina. — a) Z mehovi pod pazduho gredo, 
v dolgih plaščih suknenih gredo in  držijo se žalostno, da nikoli 
tako. Polnočni zvon iz visokih lin krepko  zaklenkal je. Odločno 
odpovej se svoji sreči, goreče išči drugim jo doseči! Brez ključka  
je  zaklenjeno.

b) Pet čevljev merim, palcev pet. Na tisoče črnih mravelj je 
obležalo na bojišču. Na mlaki je bila za prst debela ledena skorja. 
V skladišču je bilo blaga na kupe . Ljudstvo je dalo vsakemu po 
zasluženju  (=  toliko, kolikor je  zaslužil).

c) Kakor seme vrzite mojo srčno kri po doleh in po bregeh! 
Ko travnat otok v puščavi stoji oljkovo drevo.

č) Tisti dan se je Janez prvič do sitega najedel. Lev je obsodil 
volka na smrt. Mati, v veselje in v podporo vam bom na stara 
leta. T rentarski lovec je Zlatoroga do sm rti ranil. M elkijad je bil 
že prvi večer tovarišem  v zasmeh.

d) Janez se je  kljub (navzlic) mrazu  in lakoti samo pet mesecev 
učil za izkušnjo. Pri vsi bedi pa je ostal še zdrav. Ob kruhu  in vodi 
je vzdržal do konca.

e) S pridnostjo boš hišo sezidal, z lenobo pa podrl. Z lepim  
vedenjem  in rednim  učenjem  si boš u trd il značaj.

Ležeče tiskane besede so prislovna določila načina. Zanje nam 
rabijo načinovni prislovi in imena, povečini s predlogi.

Po ležeče tiskanih besedah pod a se vprašujemo s kako?, a te 
besede in besedne skupine izražajo p r a v i  n a č i n  v stavku.
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Po ležeče tiskanih prislovnih določilih načina pod b se vpra
šujemo: koliko? koliko merim?

Pod c se srčna kri primerja  semenu, oljkovo drevo pa travna
tem u otoku.

Taki načinovni prislovi izražajo torej pod b količino, mero, pod 
c prim ero.

Po ležeče tiskanih besedah pod č se vprašujemo s kako?, a te 
besede ne izražajo pravega načina kakor pod a, marveč p o s l e 
d i c o ,  u č i n e k ,  i z i d  dejanja v stavku; npr. Najedel se je tako , 
da je bil sit itd.

Po ležeče tiskanih besedah pod d se vprašujemo: kljub čemu? 
vzlic čemu? Beda, m raz in lakota Janeza ovirajo pri učenju, mu 
nasprotujejo, vendarle pa m u učenje d o p u š č a j o .  Taka prislov
na določila načina izražajo d o p u s t i t e v  dejanja v stavku.

Ležeče tiskana prislovna določila načina pod e nam izražajo 
p o g o j  dejanja. Po njih se vprašujemo: kako? s katerim  ali s kakš
nim  pogojem?

Prislovno določilo načina nam lahko izraža: a) pravi način in 
sredstvo; b) količino, mero; c) primero; č) učinek, izid, posledico;
d) dopustitev; e) pogoj dejanja v stavku.

Pomni. V slovenščini ni dobra takale brezpredložna raba prislovnega 
določila načina po romanskem vzoru: Oko v oko mi gledi! Hodila sta 
roko v roki. Par za parom so stopali na plesišče. Bojevali smo se ramo 
ob rami. Umikal se je korak za korakom. Ti primeri se glase pravilno 
s predlogom ali s prostim prislovom: iz oči v oči, z roko v roki, šparoma, 
z ramo ob rami ali složno, korakoma.

Prislovno določilo vzroka. — a) Janez je  vzdržal zaradi matere. 
Zavoljo črke jed ne trp i nič škode. Lina je  od bolečine zajokala. 
Jurko  je sedel za mizo in od dolgega časa zehal.

b) Oče se je po opravku  napotil v mesto. Sosedu je prišla v ne
sreči vsa vas pomagat. Žalosten je odšel Veren v tujino za kruhom .

Ležeče tiskane besede so prislovna določila vzroka. Zanje nam 
rabijo vzročni prislovi, imena v zvezi z vzročnimi prislovi in pred
logi pa tudi namenilnik.

Po ležeče tiskanih besedah pod a se vprašujemo z zakaj? Te 
besede in besedne skupine izražajo p r a v i  v z r o k  dejanja. Po 
razprto tiskanih besedah pod b pa se vprašamo čemu? Te nam pa 
izr ažaj o n a m e n  ali n a m e r o  dejanja.

Prislovno določilo vzroka nam  lahko izraža: a) pravi vzrok, 
b) namen ali nam ero dejanja.
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Posebnosti

Zvalnik in vzklik. — 1. M ati! — Janez! — Barbar! — Uboga 
muha! — Oj bedak neum ni! — Kako čuden slučaj! — Oh ne! Gorje!

Gorn ji prim eri nim ajo povedkov, torej niso popolni stavki. 
Uporabljamo jih  kot klic, izraz začudenja, milovanja, jeze in kot 
taki izražajo neko misel. Take izraze imenujemo vzklike. Za njimi 
stoji vselej klicaj.

2. Peter, izderi hojo! Vstani, Jerica, ženi vole past! Kako te 
blagrujem, ponosni orel! — Ivan, kaj misliš? Kaj praviš, France, 
ti na to? Kod hodiš, petelinček ti? — Oh, to boli! Joj, kam bi del? 
Hej, brigade, hitite!

Po ležeče tiskanih besedah se ne moremo vprašati, torej niso 
pravi stavčni členi. Ležeče tiskane besede so samostalniki in med
meti. Samostalniki stoje v zvalniku. Če stoji zvalnik v začetku 
stavka, stoji za njim  vejica, če stoji v sredini stavka, stoji pred 
njim  in za njim  vejica, če pa stoji na koncu stavka, je  vejica 
pred njim.

Zvalniki in  vzkliki niso pravi stavčni členi. Če jih uporabljamo 
samostojno, postavljamo za njim i klicaj, od stavka pa jih ločimo 
z vejico.

Nepopolni stavki. — Dolga bolezen gotova sm rt. — Ti očeta 
do praga, sin tebe čez prag. — Dobro ju tro ! — Danes meni, ju tri 
tebi.  — Hej, oblaki preko polja — kam?

Prosti in zloženi stavek včasih nim ata vseh stavčnih členov; 
včasih je izpuščen kak glavni člen, ki si ga lahko v mislih dopol
nimo, v prvem  stavku npr. p o m o ž n i  g l a g o l  je: Dolga bolezen 
je  gotova smrt, ali p o v e d e k  : Ti pahneš očeta do praga, sin bo 
pahnil tebe čez prag.

Prosti in zloženi stavki, ki jim  m anjka povedek, so p r a v i  
n e p o p o l n i  ali e l i p t i č n i  stavki.

Pomni. K n e p o p o l n i m  stavkom štejemo tudi:
a) s k r č e n e  stavke, če se ujemata dva ali več glavnih stavkov 

z enakim osebkom ali z enakim povedkom: Narava daje in  jem lje  =  N a
rava daje +  narava jem lje . — Žalost in  tuga je  strupena kuga = Žalost 
je  strupena kuga  +  tuga je  strupena kuga;

b) s k r a j š a n e  stavke, če se v zloženem stavku odvzame odvisniku 
osebek, da se tesneje združi z glavnim stavkom: T uka j bistra Sava izvira, 
m ati pevske um nosti =  k i (Sava) je  m a ti pevske um nosti. — Grede m im o  
hiše potrka Francelj na okno  =  K o gre Francelj m im o hiše, potrka  
Francelj na okno.
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Stavki po obliki in vsebini. — 1. a) Lačna vrana lačni verjame. 
Sita vrana lačni ne verjame.

V prvem  stavku se glagolsko dejanje z a t r j u j e ,  v drugem 
z a n i k a .

Po obliki so stavki t r d i l n i  ali n i k a l n i .
b) Nič več ni sužnju drag spanja mrak. Nekaj časa ni bilo od 

nikoder nič. Divji mož nima  pluga ne brane. N ikjer se ne pase 
nobena kravica, noben teliček.

Gornji stavki imajo po dve ali več nikalnic. S kopičenjem 
nikalnic dosezamo krepkejše zanikanje.

2. S tr ita r se je rodil v Podsmreki pri Velikih Laščah. — Kaj 
boš s sekiro, sin, začel? — Sveto služimo sveti domovini! — Naj 
čuje zemlja in nebo! O, da z močjo in srečo, slavo nebo ovilo bi 
ti glavo!

Gornji stavki nam  po vrsti izražajo: pripoved, vprašanje, za
poved, željo. Za pripovednim stavkom stoji pika, za neodvisnim 
vprašalnim  vprašaj, za neodvisnim velelnim in želelnim pa klicaj. 
Ta ločila so utem eljena v različnem izgovoru stavkov.

Po vsebini so potem takem  stavki p r i p o v e d n i ,  v p r a š a l 
n i ,  v e l e l n i  in ž e l e l n i .

Zloženi stavek 

Splošno

Kaj je. — Boben poje. Rog doni. — Boben poje, rog doni. — 
Boben poje in rog doni. — Boben poje, a rog doni.

Zagrmelo je. Zemlja se je stresla. — Zagrmelo je, da se je  
zemlja stresla.

Slo je  rahlo kljub navidezni teži, da so se noge komaj dotikale 
tal in je bilo težko  reči, ali rak  leze ali plava.

Izmed gornjih stavkov imajo nekateri samo po en povedek, 
drugi po dva, zadnji pa jih ima kar pet.

Kolikor povedkov, toliko stavkov. Dva ali več v celoto zveza
nih stavkov imenujemo zloženi stavek. Med posameznimi stavki 
stoji v e z n i k  ali l o č i l o .

Glavni in odvisni stavek. — Prim erjaj naslednje zglede:
1. Lepa je pšenica. Lepa bo potica. — 2. Lepa je pšenica, lepa 

bo potica. — 3. Lepa je plšenica in lepa bo potica. — 4. Če je lepa 
pšenica, bo lepa potica.
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V prvem  zgledu imamo dva samostojna stavka, ki vsak izraža 
samostojno misel. Ista dva stavka imamo v drugem zgledu zložena 
v neko celoto; oba sta ohranila prvotno obliko, ločena pa sta med 
seboj z vejico. V tretjem  zgledu imamo ista dva stavka v nespre
m enjeni obliki, a zvezana med seboj z veznikom in. V vseh prvih 
treh  zgledih so ohranili stavki samostojen pomen in so torej 
g l a v n i  s t a v k i .  V četrtem  zgledu prvi stavek sploh ne more 
stati sam zase, drugi sicer lahko, vendar pa je nekako nepopoln 
brez smiselnega dopolnila od prvega stavka.

Samostojni stavek imenujemo g l a v n i  s t a v e k ,  nesamo
stojni stavek pa, ki samostojnega smiselno dopolnjuje, o d v i s n i  
s t a v e k .

Priredje — podredje.

1. Lepo vreme je. Na sprehod pojdem.
2. Lepo vrem e je, na sprehod pojdem.
3. Lepo vrem e je. Zato pojdem na sprehod.
4. Lepo vrem e je, zato pojdem na sprehod.
5. Pojdem na sprehod, ker je lepo vreme.
6. Ker je lepo vreme, pojdem na sprehod.

Ti stavki nam v vseh šestih zgledih povedo v jedru  isto misel, 
a vendar nekoliko drugače. V prvem  zgledu nim ata ugotovitev, 
da je lepo vreme, in odločitev, da pojdem na sprehod, še nobene
prave zveze. Zato sta tud i izraženi vsaka v svojem zaključenem
stavku; ugotovitev ima svoje stavčno valovanje, odločitev tud i svoje. 
— V drugem zgledu sta si ugotovitev in  odločitev neposredno 
blizu, tako da iz ugotovitve že sledi tudi odločitev; zato ugotovitve 
ne končujem z zaključnim stavčnim valovanjem, marveč glas celo 
malo povzdignem, napravim  med obema stavkoma krajši presledek 
kakor v prvem  zgledu in nadaljujem  z odločitvijo. Tako sem v go
voru časovno in glasovno povezal ta  dva stavka v ožjo enoto, a 
stavka sta ostala še zmeraj samostojna, drug drugemu enaka, na 
isti stopnji, v isti vrsti in redu, drug pri drugem ali, kakor pravimo, 
drug drugemu p r i r e j e n a .

V 4. zgledu sem oba stavka povezal s posebnim veznikom 
zato in s tem še bolj poudaril, z besedo izrazil, da je  odločitev 
nasledek ugotovitve. Izgovarjam pa oba stavka prav tako kakor 
v 2. zgledu. Tudi tu  bi odločitev lahko popolnoma ločil od ugo
tovitve in bi šele čez daljši čas sklenil: Zato pojdem na sprehod (3). 
Tudi ta dva stavka nista še nikakor tako odvisna drug od drugega,
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da bi stavek z veznikom ne imel pravega smisla brez prvega. Zato 
tudi tak i zvezi pravimo, da je priredna. Če povezujemo med seboj 
istovrstne stavke, pravimo, da so priredni, taki zvezi pa p r i 
r e d j e .

Drugače pa je  v 5. in 6. zgledu. Veznik k e r  povezuje svoj 
stavek tako tesno z nasledkom, da stavek brez tega izgubi svoj 
smisel in svojo upravičenost. Zato pravimo, da so stavki s takim i 
vezniki od drugih o d v i s n i ,  da so j im p o d r e j e n i .  Odvisni 
pa so lahko od stavkov, ki m orejo stati sami zase, to so g l a v n i  
s t a v k i ,  ali pa od drugih odvisnih stavkov. Zvezi glavnih stavkov 
in odvisnikov pravim o p o d r e d j e .

Podredje in prired je  imamo v tem prim eru: grmelo je, da se 
je zemlja tresla, in se bliskalo, da je bilo svetlo kakor podnevi. — 
Stavka grmelo je  — in se bliskalo sta glavna in med seboj p rire
jena. Vsak pa ima poleg sebe še odvisnik, tako da imamo v prvem 
in drugem delu podredje. Obe podredji pa sta združeni v priredje.

P rired je  je zveza dveh ali več glavnih stavkov.
Podredje je zveza glavnega stavka in enega ali več odvisnikov; 

tu  je odvisni stavek dodan glavnemu v pojasnilo, nima pa sam ob 
sebi samostojnega pomena.

Priredje

Vezalno priredje. — 1. Visoko vrh planin stojim, v veselju 
rajskem  tu  živim. Toplo je  bilo in sneg se je  tajal na strehah. Po 
motvoz do križa segne in na lok si ga nategne, trs t  (tenak si priostri, 
za strelico priredi, potlej m ahne vzdolž doline kraj m orja iskat 
divjine. Zeblo me je pa lačen sem bil. Krjavelj je nekaj zagodrnjal 
ter se tiho izmuzal iz sobe. Sm rekarica je slišala stopinje svojega 
moža; tudi gospodinja jo je na to opozorila. Gospod je sedel, začel 
presti čas, nato je  poklical lovca. Sever in jug se budita, dram i se 
vzhod in zahod.

V teh prim erih imamo po dva ali več glavnih stavkov, torej 
priredje. Posamezni stavki so si po vsebini sorodni; vsak ima zase 
svoj pomen, vsi skupaj pa izrekajo splošno misel. Vežejo se med 
seboj z vezniki (in, pa, ter), drugi pa so ločeni z vejico ali s pod
pičjem. P red  vezniki in, pa ter n e  stoji vejica.

Priredje, v katerem  so si stavki po vsebini sorodni, imenujemo 
v e z a l n o  ali k o p u l a t i v n o  priredje.

2. Mi pa pod sonci se bijemo, vijemo, sijemo, gasnemo, škodi
mo, hasnemo, v kupe medu in otrova si lijemo, prostor vesoljni
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z željami prepletamo, večnost v trenutek begoten ugnetamo, z du
hom za zadnjimi zvezdami grabimo, grozo izzivamo, v dušo jo 
vabimo, vriskamo, jočemo — hočemo, hočemo.

V gornjem  prim eru imamo v vezalno prired je  zloženih 16 glav
nih stavkov tako, da med njimi niti enkrat ne rabim o veznika in, 
dasi bi lahko vse z njim  zvezali. Loči jih  edinole vejica.

K adar združimo več stavkov vezalnega priredja brez veznikov, 
imenujemo tako prired je  b r e z v e z j e  ali a s i n d e t o n .

Pomni. Brez veznika je tudi vezalno priredje, kjer se drugi stavek  
začenja s prislovom, zatorej postavljamo vejico: Včeraj me ni bilo, tudi 
jutri ne pridem. Zgrudil se je na stol, potlej (nato) je globoko vzdihnil. 
Ali se že odpravljaš, ali res ne misliš več ostati?

3. Cvete dih pomladi in oblaki pleto se kot slak in april nori 
po livadi. Nocoj zavriskaj v lepi svet in utrgaj kresni čarni cvet in 
praprotnih semen nastrezi in na m ah pod bukev lezi!

Vsi stavki v teh vezalnih priredjih  so med seboj zvezani 
z veznikom in.

Ako zvežemo več stavkov vezalnega p rired ja  med seboj z vez
nikom i n , imenujemo tako priredje m n o g o v e z j e  ali p o l i -  
s i n d e t o n .

Pomni. Pesniški jezik uporablja asindeton in polisindeton kot slo
govno posebnost — figuro za dosego večjega učinka.

Ločno priredje. — Ali bom pastir v K orotanu na Gosposvetskem 
polju ali bom še nadalje študent. A li pojdeš z nam i ali boš pa doma, 
drugam  ne boš hodil! Ali delaj doma ali pa pojdi v svet!

V vsakem gornjem prired ju  se po dva stavka začenjata z ali. 
Razmerje njunih dejanj pa je tako, da eno izključuje drugo. Vendar 
pa je dana možnost, da se odločiš za eno ali drugo dejanje. V takem  
prim eru se rabi veznik ali, vejica pa pred njim  ne stoji.

P riredje, v  katerem  se stavki po vsebini med seboj izključujejo, 
imenujemo l o č n o  ali d i s j u n k t i v n o  priredje; ločni veznik 
je ali — ali.

Protivno priredje. — Kreposti razm akni srce na stežaj, a skrbno 
ga strasti zakleni! Od nekdaj lepe so L jubljanke slovele, ali lepše 
od Urške bilo mi nobene. Oči imajo, pa ne vidijo. Gaj še ni sva
tovski odet, le črni trn  cvete bahato. Spanec sicer redi, toda tr i
mesečno spanje oslabi. Dež je oviral zunanje opravke, vendar 
m ravlje niso mirovale. Denar ni daleč, samo čakati bo treba. Ne
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govori, ampak (tem več, marveč) delaj! Mi smo delali, vi ste pa 
počivali.

Vsebinsko razm erje stavkov v posameznih prim erih je protivno. 
Vežejo jih  protivni vezniki, pred njim i pa vselej stoji vejica, le pri- 
redni veznik pa more stati tudi sredi stavka.

Priredje, v katerem  je vsebina posameznih stavkov v nasprotju, 
imenujemo p r o t i v n o  ali a d v e r z a t i v n o  priredje; vezniki 
so: a, ali, pa, le, toda, vendar, samo, ampak, temveč, marveč.

Vzročno priredje. — Tedaj so se Svarunu in vojščakom obrazi 
zjasnili, zakaj bogovi so uslišali njih  prošnjo. Dvignite glave, kajti 
približalo se je vaše odrešenje! Pojdi, saj veš kam nazaj! Poberi se, 
sicer se ti utegne še kaj pripetiti! S tari Planjavec ni bil ne doma 
ne v cerkvi varen, metalo ga je namreč božje.

Po drugem stavku v gornjih prim erih se vprašujemo: zakaj? 
Eden izmed glavnih stavkov izraža vzrok oziroma razlog, drugi pa 
posledico. Iz zadnjega stavka vidimo, da priredni veznik ne stoji 
vselej v začetku stavka. Ločilo v vzročnem priredju  je vejica.

Priredje, v katerem  eden izmed stavkov izraža vzrok oziroma 
razlog, drugi pa posledico, imenujemo v z r o č n o  ali k a v z a l n o  
priredje; vezniki so: zakaj, kajti, saj, sicer, namreč.

Pomni. V vseh gornjih primerih bi veznik vzročnega priredja lahko 
zamenjali z veznikom ker  vzročnega podredja. Bistvenega razločka med 
vzročnim priredjem in podredjem ni, vendar ohlapnejša odvisnost in 
deloma drugačni besedni red v  priredju opravičujeta to slovniško raz
likovanje. Tudi so tako imenovani vezniki vzročnega priredja pravzaprav 
prislovi, potemtakem so stavki nanizani brez veznika.

Sklepalno priredje. — To okno še nikoli ni bilo umito; zato 
sem gledal kakor skozi tančico. Prezgodaj sem prišel na svet; torej 
sem bil nadloga že od rojstva. Bil sem neroden v nogah, zatorej 
sem kolovratil za sestro ter se prevračal po kam enju in polžki 
travi. Peter Klepec je bil šibkega in slabotnega telesa; tako so mu 
poredni tovariši lahko nagajali. Na eni strani moje šolske vojske 
so bili profesorji in znanost, na drugi strani jaz sam; tedaj je ra 
zumljivo, da sem m oral večkrat odnehati jaz. Iz koče sem slišal 
ječanje, pa sem stopil noter.

V gornjih prim erih obsega drugi stavek sklep ali nasledek 
prvega. Ločita pa se taka stavka z vejico ali s podpičjem.

Priredje, v katerem  obsega drugi stavek sklep ali nasledek 
prvega, imenujemo s k l e p a l n o  ali k o n s e k u t i v n o  p ri
redje; vezniki so: zato, torej, zatorej, tako, tedaj, pa.
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Pomni 1. V vseh gornjih zgledih bi veznik sklepalnega priredja 
lahko zamenjali z veznikom (tako) da posledičnega podredja, saj je vsak 
sklep nekaka posledica. Ker pa ima vsaka posledica svoj vzrok, je nujno, 
da moremo sklepalno priredje spremeniti v vzročno podredje ali pri
redje: Bil sem nadloga že od rojstva, zakaj na svet sem prišel prezgodaj. 
Ker sem prišel na svet prezgodaj, sem bil že od rojstva nadloga.

2. Vzročna ali sklepalna zveza je lahko samo nakazana z asin- 
detonom torej brez veznika: Strašno je  žalosten, žena mu je  umrla. Gozd 
je  prijazno vabil: legel sem v senco na mah.

Vrinjeni stavek. — Daleč, ne vem  kje, se je oglasil s tankim, 
visokim glasom trik ra t zapored žvižg ptička. »Poglejte,« m i pravi 
Tevža, »tistole skalo tam  spredaj!« To, vem, mu bode po volji. 
Čemu nam bo, vprašam, prazno pogorišče?

Kakor kažejo povedki, imamo v vsakem gornjih zgledov po 
dva priredna stavka. Vendar pa drugi stavek ne sledi prvemu, 
temveč stoji sredi njega. Oblika prvega stavka se ne spremeni, če 
izpustiš vrinjeni stavek. Pač pa mora stati vrinjeni stavek med 
vejicama.

K adar v stavek vrinemo drug, glavni stavek, tako da se oblika 
prvega stavka ne. spremeni, imenujemo tak vmesni stavek v r i 
n j e n i  s t a v e k  ali p a r e n t e zo.

Podredje

Nad rednost, podrednost. — Mati je m irno čakala, da bo skleda 
prazna. — Pred vrati v hlevček je Andrej previdno odgrnil staro 
plahto, ki so z njo zavesili vhod, da ni pihala burja  v stajo.

V prvem  prim eru imamo v podredje združena dva stavka; 
izmed n jiju  je prvi glavni, drugi pa odvisni stavek. Odvisni je 
glavnemu podrejen, glavni odvisnemu nadrejen. — V drugem pri
m eru imamo tr i stavke združene v podredje. Prvi izmed njih  je  
glavni stavek, drugi in tre tji sta odvisna. Vendar je od glavnega 
stavka odvisen samo prvi odvisnik, drugi je pa odvisen od prvega 
odvisnika. Prvem u odvisniku je nadrejen glavni stavek, drugemu 
pa prvi odvisnik. Nadredne in podredne stavke ločimo z vejico.

Odvisni stavek more biti odvisen: a) neposredno od glavnega 
stavka, b) od odvisnika. Stavek, od katerega je odvisen, im enu
jemo n a d r e d n i  s t a v e k .

Stopnje odvisnikov. — Praviš, da ti je moje pismo o sm rti 
mojega ujca zbudilo željo (1), da bi kaj več zvedel o strahotah
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in nezgodah (2), ki sem jih  sam prebil (3), ko sem bil ostal v Mi- 
zenu (4).

Tu imamo pet stavkov združenih v podredje. Praviš je  glavni 
stavek, neposredno od njega je odvisen stavek da ti je moje 
p ism o . . .  željo, to je odvisnik, označen s številko 1. Vsak naslednji 
odvisnik je  odvisen neposredno od spredaj stoječega odvisnika.

Odvisnik, ki je  odvisen neposredno od glavnega stavka, je  od
visnik prve stopnje; tem u podrejeni odvisnik je odvisnik druge 
stopnje, odvisniku druge stopnje podrejeni odvisnik je odvisnik 
tre tje  stopnje itd.

Praviš,
↓ kaj?

1. da je zbudilo željo,
↓ kakšno?

2. da bi zvedel o strahotah,
↓ kakšnih?

3. ki sem jih prebil,
↓ kdaj?

4. ko sem bil ostal v Mizenu.

Zapovrstnost odvisnikov. — Ko se je sonce nagnilo že blizu 
gor, so bili sovražniki pred zidom. — Vselej, kadar sem prišel 
na Jezero, sem m oral stopiti v šolo. — Kmitic je spoznal, da se 
m enja straža.

V gornjih podredjih imamo po en glavni in en odvisni stavek.
Odvisnik stoji pred glavnim stavkom ali za njim; lahko pa je

tudi vrin jen  v nadredni stavek, npr. v drugem stavku.

Zveza. — 1. Ni vsako leto, da bi se jezero popolnoma osušilo. 
Levin se je zbudil šele, ko je prešlo sonce na drugo stran  grma. 
K aravana je  potovala še dokaj hitro, čeprav je pot postajala vedno 
slabša.

V gornjih podredjih so ležeče tiskane besede vezniki; rabijo 
nam  pa za to, da v e ž e j o  odvisne ali podredne stavke z nadred
nimi stavki. Take veznike imenujemo podredne veznike. Če stoji 
odvisnik pred nadrednim  stavkom, stoji veznik seve na začetku 
odvisnika. Nadredne in odvisne stavke pa vselej loči vejica.

Odvisnike, ki jih  vežejo z nadrednim i stavki podredni vezniki, 
imenujemo v e z n i š k e  (konjunkcionalne) stavke.
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2. Kakove so te  besede, ki sem jih slišal? Kdor pod orehovo 
senco leži, oreha ne dobi. V Jugoslaviji so dobili zemljo tisti, ki 
jo obdelujejo. A kje je še tako kraljestvo, kjer  lepša devojka živi? 
Koder se nebo razpenja, grad je pevca brez vratarja. Kadar lipa 
cvete, ji ne m anjka čebel.

V gornjih podredjih vežejo odvisnike z glavnimi stavki oziralni 
zaimki in prislovi. Take odvisnike imenujemo o z i r a l n e  (rela
tivne) stavke.

3. Nihče več ne vpraša, kdo je  tujec. Prilažič pobara kmete, 
kaj jih je  razburilo. Levin ni čutil, kako  m ineva čas. Lovec vpraša 
palico, kam  se ji tako mudi. Francelj se je  spomnil, koliko lepih 
opominov je prejel od m atere. Tone je napeto poslušal, kdaj se 
bo daljni zvok ponovil.

Po obliki so gornji odvisniki vprašalni stavki. Vežejo pa te 
odvisnike z glavnimi stavki vprašalni zaimki in prislovi.

Odvisnike, ki jih  vežejo z glavnimi stavki vprašalni zamki 
in prislovi, imenujemo o d v i s n o  ( i n d i r e k t n o )  v p r a š a l n e  
stavke. Za njimi ne stoji vprašaj, ampak ločilo, ki ga terja  glavni 
stavek.

Osebkov odvisnik. — 1. Analiziraj najprej prosti, potem zloženi 
stavek (glavni stavek zaznamuj z A, odvisnega z a!):

V prvem  prim eru imamo prosti stavek, v drugem zloženega, 
in sicer podredje. Glavni stavek je drugi stavek (A). Iz njega se 
vprašujem o po odvisniku (a) s kdo ali kaj?, torej enako kakor 
po osebku prostega stavka. Osebek prostega stavka »delavec« smo 
nadomestili s stavkom »kdor dela«. Ta odvisnik torej nadomešča 
osebek glavnega stavka.

Odvisnik, ki nadomešča osebkovo besedo (subjekt) glavnega 
stavka, imenujemo o s e b k o v  o d v i s n i k  (subjektni stavek).

2. a) Kdor za smolo prime, se osmoli. Kdor b ra ta  izda, je naj- 
večji zločinec. Kogar je kača pičila, se boji zvite vrvi. Kar je  dobro,

Vrste odvisnikov

Delavec zasluži plačilo. 
zasluži

Kdor dela, zasluži plačilo. 
zasluži plačilo (A)

↓  kdo 
ali kaj?

delavec
os.

 ↓ kdo  
 ali kaj?

kdor dela (a) 
os. odv.
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se samo hvali. N agrajeni bodo, kateri izpolnijo vse pogoje tekmo
vanja. Dobrega srca je, ki ljubi glasbo.

b) Ni nam  znano, kdo je  iznašel jadro. Ni jasno, kaj meniš. 
Kako  nastane bolezen raka, se ne da natančno dognati. Koliko je 
zvezd na nebu, nam ni znano. Nikomur ni odkrito, ali ga čaka 
v prihodnosti sreča ali nesreča.

c) Da ljudje nismo samo za zabavo na svetu, nas ne sme plašiti. 
Največja sreča za človeka je, če je zdrav.

V vsakem prim eru gornjega podredja imamo po dva stavka.
Po vseh odvisnikih se vprašujemo s kdo ali kaj?, so itorej sami 
osebkovi odvisniki. V prim eru pod a jih vežejo z glavnimi stavki 
oziralni zaimki, pod b vprašalni zaimki in prislovi, pod c pa vez
nika da in  če. P rvi so torej oziralni, drugi odvisno vprašalni, tre tji 
pa vezniški stavki.

Osebkovi odvisniki se vežejo z glavnimi stavki: a) z oziralnimi 
zaimki, b) z vprašalnim i zaimki in prislovi (povedni izraz povečini 
v 3. os. edn. sr. sp.!), c) z veznikoma da, če.

Povedkov odvisnik. — Analiziraj tale stavek: Ščuka je v vodi,
kar je volk v gozdu.

Ščuka je v vodi (A)

V glavnem stavku je povedno določilo nadomeščeno z odvisni
kom; tega veže z glavnim stavkom oziralni zaimek.

Odvisnik, ki nadomešča povedno določilo glavnega stavka, se 
imenuje p o v e d k o v  o d v i s n i k  (predikatni stavek).

Predm etni odvisnik. — 1. Analiziraj prosti in zloženi stavek: 

Čas ozdravi bolečine.  Čas ozdravi, kar boli.

 ↓ kdo  
 ali kaj?

kar je volk v gozdu (a) 
pov.  odv.

ozdravi čas ozdravi (A)
 ↓ koga 
 ali kaj?

↓  koga 
ali kaj?

bolečine 
predm. 4

kar boli (a) 
predm. odv.
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V podredju je  glavni stavek čas ozdravi. Iz njega se vpra
šujemo po odvisniku tako kakor po predm etu v 4. sklonu prostega 
stavka. Odvisnik torej nadomešča predm et glavnega stavka.

Odvisnik, ki nadomešča predm et glavnega stavka, se imenuje 
p r e d m e t n i  o d v i s n i k  (objektni stavek).

2. a) Kdor ni dalje prišel ko do korita, tem u je  vsaka m laka 
morje. Kar si kupil, to boš lupil. Gorje mu, ki v  nesreči biva sam!

b) Poglej, kdo  je  prišel! Naj ne ve levica, kaj dela desnica. Anti 
veš, kako se taki reči streže. Oče je vprašal Jureta , koliko je pri
služil. Rad bi vedel, ali še živi moja mati.

c) Ne čutiš, da vhod le v življenje je s cvetjem posut? Hčeram 
pa povej in  sinovom, da smo padli za svobodo jaz in drugi.

Predm etni odvisniki se vežejo z glavnimi stavki: a) z oziralnimi 
zaimki, b) z vprašalnim i zaimki in z vprašalnim i prislovi, c) z vez
nikom da.

3. a) Otrok ne v e, kaj se z njim  godi.
Otrok ne v e, kaj se je  z njim  godilo.

b) Otrok ni vedel, kaj se z njim  godi.
Otrok ni vedel, kaj se je z njim  godilo.

Glagol odvisnega stavka »godi se« je po trajnosti nedovršen. 
V prvem stavku pod a in b je dejanje odvisnika istodobno z deja
njem glavnega stavka, v drugem pa preddobno.

V predmetnem  odvisniku izražamo istodobnost s sedanjikom, 
preddobnost s preteklim  časom.

Prilastkov odvisnik. — 1. Analiziraj prosti in zloženi stavek: 

Lažnivem u človeku nihče ne zaupa. Nihče ne zaupa človeku, ki laže.

V gornjem  prim eru smo spremenili prilastek prostega stavka 
v odvisnik. Po njem  se vprašujemo prav  tako kakor po prilastku.

Odvisnik, ki nadomešča prilastek glavnega stavka, imenujemo 
p r i l a s t k o v  o d v i s n i k  (atributni stavek).

ne zaupa človeku
↓ kakšnem u?

nihče ne zaupa človeku (A) 
 ↓ kakšnem u?

lažnivemu
pril.

ki laže (a) 
pril. odv.
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2. a) Med lovci tudi kmetič je, ki videl jesti ga graščak na klop- 
čici je ovsenjak. V m estu sem našel sošolca, s katerim  me je vezalo 
že staro prijateljstvo.

b) Novica, da bomo km alu rešeni trpljenja, nam je vlila novega 
upanja. S trašna mu je bila misel, da bo tepen.

c) Radovednost, kdo je  v hiši, je  prignala Domna pod okno. 
Na vprašanje, kaj dela ljudi srečne, je težko odgovoriti. Zgodbo, 
kako je  pijani berač zažgal hišo, je  živo naslikal Meškov Gašper. 
Nihče m u ne more odgovoriti na vprašanje, koliko zvezdic je pose
janih po nebu. Misel, ali pride, me neprestano bega.

Prilastkove odvisnike vežejo z glavnimi stavki: a) oziralni za
imki, b) veznik da, c) vprašalni zaimki in prislovi.

K rajevni odvisnik. — 1. Analiziraj prosti in zloženi stavek:

V gornjem prim eru smo prislovno določilo kraja  spremenili 
v odvisnik. Po njem se vprašujemo prav tako kakor po prislovnem 
določilu kraja.

Odvisnik, ki nadomešča prislovno določilo kraja, imenujemo 
k r a j e v n i  o d v i s n i k  (lokalni stavek).

2. K jer  se prepirata dva, tre tji dobiček ima. Koder se nebo raz
penja, grad je  pevca brez vratarja. Pojdi, kamor ti je pot! Poberi 
se, od koder si prišel! Koder koli boste potovali, vsadite zrno to! 
Kjer koli se ustavim, povsod me preganjajo. Kjer  iz zamreženih 
se celic prikaže bledo lice kdaj, poslal cvetočih sem marelic dekle
tom kitico skrivaj.

V gornjih glavnih stavkih moremo povsod vstaviti kazalni pri
slov ( ... ,  tam  tre tji dobiček ima; Pojdi t ja , . . .  itd.).

K rajevne odvisnike vežejo z glavnimi stavki oziralni zaimki ali 
prislovi; v glavnem stavku more stati kazalni prislov.

P r i s l o v n i  o d v i s n i k i

Vrabec živi 
pri človekovem domovanju. 

Vrabec živi
 ↓ kje?

pri človekovem domovanju 
prisl. dol. kr.

kjer človek domuje (a) 
prisl. odv. kr.

Vrabec živi, 
kjer človek domuje. 

Vrabec živi (A)
 ↓ kje?
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Časovni odvisnik. — 1. Analiziraj prosti in zloženi stavek:

Po natančnem preudarku  
se loti dela! 

se loti 
↓ kdaj? 

po natančnem  preudarku 
prisl. dol. č.

ko boš natančno preudaril (a) 
prisl. odv. č.

Ko boš natančno preudaril,
se loti dela! 

se loti dela (A)
 ↓ kdaj?

Odvisnik, ki nadomešča v glavnem stavku prisl. dol. časa, se 
im enuje č a s o v n i  o d v i s n i k  (temporalni stavek).

2. Kadar mačke ni doma, miši plešejo. Kadar boš na vojsko 
šel, pridi mi povedat! Kadar je tod hodil, se je pri nas oglasil. 
Ko sem jaz še v sami srajci in brez hlač okoli tekal, tačas je bilo 
drugače v Višnji gori. Dokler prosi, zlata usta nosi. P ri tebi osta
nem, dokler ne zaspiš. Kar me ni bilo doma, se je  m arsikaj spre
menilo. Kupčija cvete naša, odkar med nami bivate. Še prej ko 
se zvečeri, bova na vrhu. Brž ko se pomlad ozeleni, mladim fantom 
žalost stori. Kakor hitro prideš domov, sporoči moji m ateri to 
novico! Komaj smo dobro polegli, že se je  zaslišal zunaj vrišč. 
Toliko (= samo) da spravim  fanta na varno, p recej pridem. Medtem  
ko je Čerin brskal po opoki, je hlapec sekal leščevje, Janez je 
s strojnico sam zadrževal napadalce, da je prišla pomoč; potem 
je omahnil. Ko vidim pogorišče, zaplakam vsakikrat. Mudi se mi 
domov za peč, ali poprej vendar ne pojdem, da tebi glavo vzamem 
(=  preden ti glave ne vzamem).

V gornjih prim erih nam  vežejo časovni vezniki in oziralni p ri
slovi odvisnike z glavnimi stavki. Če pogledamo, kako si slede 
dejanja glavnih in odvisnih stavkov, vidimo, da so istočasna ali 
predčasna.

Veznik kadar se rabi za sedanji in pretekli čas samo v pomenu 
kadar koli. Raba kadar namesto ko za pretekli čas je le še starin
ska, npr. v  Trubarju: Muj oča, kadar je na Raščici cehmošter bil, 
je bil pustil to cerkev malati. V prihodnjiku pa lahko rabim o ko 
in kadar.

Dejanje odvisnika z veznikom dokler je istočasno. Glagol nje
govega odvisnika je nedovršen. P ri vezniku dokler ne pa tra ja  
dejanje le dotlej, k o  n a s t o p i  d e j a n j e  v odvisniku. Tukaj je 
glagol v odvisniku dovršen. V istem pomenu se rabi tud i veznik da: 
Mogla um reti ni stara Sibila, da so prinesli ji z doma prsti.

Veznika kar in odkar izražata čas, od katerega dalje tra ja  
dejanje.
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Pri veznikih preden  in prej ko se mora dogoditi dejanje glav
nega stavka prej, preden nastopi dejanje odvisnika.

P ri odvisnikih z vezniki brž ko, kakor hitro, komaj, toliko da 
nastopi dejanje glavnih stavkov takoj, ko se konča dejanje odvis
nega stavka.

V prim eru z veznikom m edtem  ko pa je dejanje odvisnika in 
glavnega stavka istočasno, lahko pa sta si dejanji glavnega in 
odvisnega stavka vsebinsko nasprotni. Za m edtem  ko (vtem ko) se 
večkrat rabi tudi izposojeni veznik dočim, vendar ga Slovenski 
pravopis odklanja.

Časovne odvisnike vežejo z glavnimi stavki časovni vezniki in 
oziralni prislovi; ti izražajo časovno razm erje med dejanjem  glav
nega in odvisnega stavka.

Načinovni odvisnik. — I. P r a v i  n a č i n o v n i  o d v i s n i k .

1. Brez besede so sedli  Ne da bi spregovorili besedo,
za mizo.  so sedli za mizo.
so sedli  so sedli za mizo (A)

 ↓ kako? ↓ kako?
brez besede ne da bi spregovorili (a)
prisl. dol. n. prisl. odv. n.

Če analiziramo prosti in zloženi stavek, vidimo, da nadomešča 
odvisnik prislovno določilo načina in  izraža način, kako se glavno 
dejanje godi.

Odvisniki, ki izražajo, kako se glavno dejanje godi, in ki na
domeščajo prisl. dol. n., se imenujejo pravi n a č i n o v n i  o d 
v i s n i k i  (modalni stavki).

2. S tem  da lenobo paseš, kradeš sebi čas in staršem denar. 
Ne da bi se bila ozrla, je  Sm rekarica odšla z doma. Nikoli ne gre 
mimo znamenja, da se ne bi spomnil strašnega dogodka. Ne da bi 
mu pomagal, še bežal je (=  ne le da mu ni pomagal, še bežal je =  
pomagati bi mu moral, pa mu ni, še celo bežal je). Namesto da bi 
priznal svojo zmoto, se še laže (=  priznati bi moral svojo zmoto, 
pa je  ne, še celo laže se).

P rave načinovne odvisnike vežejo z glavnimi stavki načinovni 
vezniki s tem  da, ne da, da ne; namesto da. P ri ne da, da ne, na
mesto da stoji pogojnik.
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II. P r i m e r j a l n i  o d v i s n i k .  1. Analiziraj tale dva stavka:

Po svojih močeh pomagaj 
bližnjemu! 
pomagaj

Kolikor moreš, pomagaj 
bližnjemu! 

pomagaj bližnjem u (A)
↓  koliko? ↓  koliko?

po svojih močeh 
prisl. dol. n.

kolikor moreš (a) 
prisl. odv. n.

Odvisnik nadomešča prislovno določilo načina in izraža mero 
ali tudi primero, kako se dejanje glavnega stavka godi.

Odvisniki, ki pojasnjujejo povedek glavnega stavka s kako 
primero, se imenujejo p r i m e r j a l n i  o d v i s n i k i  (kompara
tivni stavki).

2. a) Oče je prišel, kakor je bil obljubil. Kakor se posojuje, 
tako se povračuje. Kolikor jezikov znaš, toliko ljudi veljaš. Čim 
bliže prihaja jutro, tem  bolj bledijo zvezde. Več ko lakomnež ima, 
več hoče imeti. Teci, kar najh itreje moreš!

V vseh gornjih prim erih izražata glavni in odvisni stavek ena
kost ali mero dejanja. Vežejo pa odvisne stavke z glavnimi oziralni 
načinovni prislovi kakor, kolikor, kar ali pa prim erjalni ko in 
čim - tem. V glavnem stavku more stati kazalni načinovni prislov.

b) Lepše piše, kakor govori. Nič ni lepšega, kakor je resnico
ljubnost v vseh rečeh. Laže bi ga nosil, ko poslušal.

V teh prim erih izražata glavni in odvisni stavek neenakost 
dejanja. Veže pa se tak prim erjalni odvisnik z glavnim stavkom 
z veznikom kakor in ko. Neenakost se izraža s komparativom.

c) Janez se dela, kakor da ne zna do pet šteti. Kot bi mignil, 
izgine vse z mize. Govori, ko da bi rožice sadil.

Dejanje odvisnega stavka ni resnično, a izraža podobnost. Take 
prim erjalne odvisnike vežejo z glavnim stavkom vezniki: kakor da, 
kot bi, ko da bi.

Prim erjaln i odvisniki izražajo: a) enakost dejanja z glavnim 
stavkom ali mero, b) neenakost dejanja, c) podobno dejanje.

III. P o s l e d i č n i  o d v i s n i k .  1. Analiziraj: Bilo je (tako) 
mraz, da je drevje pokalo.

bilo je (tako) mraz (A)
↓ kako?

da je drevje pokalo (a) 
prisl. odv. n. (posledični)
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Prislovni odvisnik da je drevje pokalo izraža posledico dejanja 
v glavnem stavku.

Odvisnik, ki nadomešča prisl. dol. n. in izraža posledico deja
nja v glavnem stavku, se imenuje p o s l e d i č n i  o d v i s n i k  
(konsekutivni stavek).

2. Lipa otrokom gorke večerje je dala, da so zasmejala se 
drobna jim  lica. Mati tako  ljubi svojega otroka, da ga ne more 
pozabiti. Nenadoma je  treščilo s strahovitim  pokom, tako da smo 
se nehote vsi ozrli. V sobici je bilo toliko  ljudi, da n i bilo mogoče 
vanjo. Ne morem si kaj, da ne bi tudi jaz spregovoril. Preveč ga 
je razjezil, da bi mu mogel odpustiti.

Posledične odvisnike vežejo z glavnimi stavki posledični vez
niki. V glavnem stavku pa morejo stati kazalni načinovni prislovi. 
Te seveda lahko izpuščamo.

IV. D o p u s t n i  o d v i s n i k .  1. A naliziraj: Sv. Jakob zori 
žito, četudi (čeprav, dasi) se sonce kuja.

Sv. Jakob zori žito (A)
↓ kljub čemu? 

četudi (čeprav, dasi) se sonce kuja (a) 
prisl. odv. n. (dopustni)

Odvisnik nadomešča prislovno določilo načina. Ob kujanju  
sonca bi pričakovali, da žito ne bo zorelo. A žito vendar zori. 
K ujanje sonca ga ovira, mu nasprotuje, vendar ga pa dopušča.

Prislovni načinovni odvisniki, ki dopuščajo to, kar glavnemu 
stavku nasprotuje, se im enujejo d o p u s t n i  o d v i s n i k i  (kon- 
cesivni stavki).

2. Žalosten pogreb je  imel ubogi otrok, dasi (dasiravno, čeprav, 
čeravno, akoravno, četudi) nikom ur nič žalega storil ni. Domovina 
ti ostane zvesta, če jo še tolikokrat zatajiš. Da bi imel sto rok, 
tega dela ne opravim sam. Kakor je  bil Janez lačen in premrl, 
se je vendar zopet lotil učenja. Podal ne bo se partizan, čeprav 
obkoljen je, izdan. Naj sem tudi star, to  bi še rad učakal. In prijel 
se ga je  ta pritikljaj, čisto po nedolžnem, ko ubogi ni dal zanj 
nobenega povoda.

Dopustne odvisnike vežejo z glavnimi stavki dopustni vezniki.
V. P o g o j n i  o d v i s n i k .  1. Analiziraj: Če bo suša, bo slaba

letina.  bo  slaba letina (A)
 ↓ s katerim pogojem? 

če bo suša (a) 
pogojni odvisnik
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V pogojnem podredju zatrjujemo, da je  med dvema stavkoma 
pogojno razmerje. Če se izpolni pogoj, izražen v odvisniku, se izvrši 
dejanje glavnega stavka.

Odvisnik, ki izraža pogoj dejanja glavnega stavka, se imenuje 
p o g o j n i  o d v i s n i k  (kondicionalni stavek).

2. a) P rim erjaj med seboj stavka:
Če se bom zdaj pridno učil, bom še izdelal.
Če bi se zdaj pridno učil, bi še izdelal.

V obeh prim erih je  pogoj u r e s n i č l j i v ,  ker se nanaša na 
sedanjost ali prihodnost. P ri uresničljivem pogoju moremo rabiti 
v glavnem in odvisnem stavku povedni ali pogojni naklon.

Če beremo zanamivo knjigo prvič, radi v hlastanju po celoti 
spregledamo nadrobnosti; če jo beremo drugič, smo že dosti na 
boljšem. Sadje je les, ako ni k ruha vmes. Kmet si najrajši postavi 
poslopje bliže vinograda, da le more in sme. Samo da dobim denar, 
pa ti bom pomagal.

Odvisniki z uresničljivim  pogojem se uvajajo z vezniki če, ako, 
da, da le, samo da.

b) Ko  bi ljudje ne mrli, bi svet podrli. Ko  bi prijatelj imel 
denar, bi ti pomagal. — Da sem Brutus jaz in Brutus Kasij, on ne 
bi vodil me. Da imam, bi ti dal. Da bi mama vedeli za to, bi se 
bridko zjokali.

Ko bi se bil Francelj noč in dan učil, m orda bi bil zlezel. Ko bi 
bil imel denar, bi bil knjigo kupil. .Ko bi ne bil sam videl, bi ne 
verjel. Da ni bilo tebe, bi se bil utopil.

Tudi gornji odvisniki so pogojni, kakor vidimo, če vprašamo 
po njih. Vendar pa se dejanje glavnega stavka v resnici ne zgodi, 
ker se tudi pogoj v odvisnem stavku ni izvršil. Pogoj je n e u r e s 
n i č l j i v .  Veznika, ki uvajata pogojne stavke z neuresničljivim  po
gojem, sta: ko in da. Dejanje v prim erih prvega odstavka se godi 
v sedanjosti, v prim erih drugega odstavka pa v preteklosti.

Pogoj more biti tud i neuresničljiv. P ri neuresničljivem pogoju 
rabimo veznika ko in da. P ri vezniku ko stoji vselej pogojnik, pri 
vezniku da pa more stati pogojni ali povedni naklon.

Pomni. V neuresničljivih pogojnih stavkih se veznik če ne sme rabiti.

Vzročni odvisnik. — I. P r a v i  v z r o č n i  o d v i s n i k .
1. Gore ljubimo zaradi lepot. Gore ljubimo, ker so lepe.

gore ljubim o
 ↓ zakaj?

gore ljubimo (A)
 ↓ zakaj?

zaradi lepot 
prisl. dol. vzr.

ker so lepe (a) 
prisl. odv. v zr .
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Prislovni odvisnik vzroka izraža vzrok dejanja ali stanja v glav
nem stavku. Po njem se vprašujem o tako kakor po prislovnem 
določilu vzroka, katero tudi nadomešča.

Odvisni stavek, ki nadomešča prisl. dol. vzr. in izraža vzrok 
dejanju ali stanju glavnega stavka, se im enuje v z r o č n i  o d v i s 
n i k  (kavzalni stavek).

2. A km et le zoblje ovsenjak, ker grudi ga že lakota. Ker se je 
bližala deževna doba, je bilo treba misliti na udobnejše stanovanje. 
Kaj mi boš to pripovedoval, ko sam ne veš resnice. Ali te  ni sram, 
ki imaš pijanca za moža. Vesel sem, da si prišel.

Vzročne odvisnike vežejo z glavnimi stavki vzročni vezniki:
ker, ko, da in oziralni zaimek ki (za ljudski zaimek kə ali pa za ko).

II. N a m e r n i  o d v i s n i k :  1. Analiziraj:

Nisi prišel k hiši lenobo past. Nisi prišel k hiši, da bi lenobo pasel. 
nisi prišel  nisi prišel k hiši (A)

 ↓ čemu?  ↓ čemu?
 s kakšnim namenom?  s kakšnim namenom?

lenobo past  da bi lenobo pasel (a)
prisl. dol. vzr. (namera)  prisl. odv. vzr. (namera)

Prislovni odvisnik vzroka nadomešča tu  prisl. dol. vzr. ali nam e
nilnik in izraža namero dejanja v glavnem stavku.

2. Sam je šel v gozd, da bi si nalovil polhov. Človek ni zato na 
svetu, da bi lenobo pasel. Delaj dobro, da bodo tudi tebi dobro 
storili! Seže po palico, da jo zažene.

Namerne odvisnike uvajamo z veznikom da. V glavnem stavku 
more stati beseda zato.

Odvisnik, ki nadomešča prisl. dol. vzr. in izraža namero (namen) 
dejanja v glavnem stavku, se im enuje n a m e r n i  o d v i s n i k  
(finalni stavek). Uvaja se z veznikom da v povednem in pogojnem 
naklonu.

Posebnosti

Skrčeno priredje. — 1. a) Zgodovina nam kaže ne samo lepa 
in slavna dela, marveč (kaže) tudi strasti in hudobije.

b) Ali bom pastir v Korotanu ali (bom) še nadalje študent.
c) Volk dlako spremeni, a narave nikdar (ne spremeni). Vsak 

svoj konec doseže, a cilja ne (doseže). Revi se solzni ulije potok, 
a ne (ulije se) le za kapljico kaplja. Kmet dela z roko, razumnik 
pa (dela) z glavo.
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V gornjih prim erih imamo vezalno, ločno in protivno priredje. 
Povedke v oklepajih lahko povsod izpustimo, ker je v obeh stavkih 
isti povedek. Če opustimo povedke, nimamo več dveh celotnih 
stavkov, vendar pa imamo še priredje, samo skrčeno.

2. Megle se temnosive vale čez vrte, trate, njive, grmeč grozno, 
preteč strašno.

V gornjem stavku nimamo priredja; dobimo ga pa, če ležeče 
tiskane deležnike spremenimo v osebne glagolske oblike, npr. grmijo 
grozno, pretijo strašno itd. Tako dobimo vezalno priredje. V obeh 
stavkih tako dobljenega prired ja  imamo isti osebek.

Če imamo pri vezalnem priredju  v obeh stavkih isti osebek, 
tedaj moremo drugi stavek skrčiti tako, da veznik izpustimo, po
vedek pa spremenimo v ustrezni deležnik. Pred takim  skrčenim 
stavkom stoji vedno vejica.

Skrajšano podredje. — In svet ob noč pozabi kraj, krijoč (=  ki 
krije) ostanke te. Soča, od doma se mi zdiš poslanka, nesoča (= ki 
nese) mnog mi ljub pozdrav. Roj zvestih ptičev glasno v vejah 
žvrgoli, meneč (= ker meni), da svet se že mladi. Odrasle zreš in 
otročiče, noseče (=  ko neso) oljkove snopiče. Med svečami pa 
spava mož, bled mož, ogrnjen (=  ki je ogrnjen) s plaščem črnim. 
Rekši (=  ko reče) udari Vencelj po konju. Ali čuda, dokončavši 
(= ko je dokončal) ljubljanske šole, tihi mladenič »ni hotel dobro 
storiti«, da bi postal mašnik. Kmetje ob cesti in drugi napotni 
ljudje so, srečevaje (=  ko so srečevali) Kvasa, zvedavo ogledovali 
mladega jezdeca.

Če v gornjih stavkih spremenimo ležeče tiskane deležnike v 
osebne glagolske oblike, dobimo prilastkove, časovne, načinovne in 
vzročne odvisnike. Ločimo jih z vejico kakor odvisnike.

Prilastkove, časovne, načinovne in vzročne odvisnike krajšamo 
tako, da izpustimo veznik, odvisnikov povedek pa postavimo v 
ustrezni deležnik.

Pomni. Ne gre za skrčeno p rired je  ali sk rajšano  podredje n iti ne za 
eliptične stavke, m arveč za rabo po rom anskih  vzorcih: S efiel je  na 
posteljo, pesti uprte ob kolena, glavo sklonjeno. V  ko tu  je  ležala m ati, 
ustnice sklenjene, roke povešene. Oči m otno uprte predse, je  sanjala o 
nekdan ji sreči. Hodil je  po sobi, roke prekrižane, prsi vzbočene. V lepi 
slovenščini take stavke razvežem o ali pa jih  nadom estim o s prislovnim  
izrazom: S edel je na posteljo, pesti je uprl ob kolena, glava m u je  klonila. 
V kotu  je  ležala m ati s sk len jen im i ustnicam i in  povešenim i rokam i. 
M otno strm eč predse, je sanjala o nekdan ji sreči. Hodil je po sobi p rekri
žanih rok in  vzbočenih prsi.
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Veliki stavek. — Ko zemlja razpokana proti nebu zeva, ko 
cvetica na polju žalostno velo glavico poveša, ko žejna žival za
stonj pijače išče po izsušenem potoku, ko žaba hripava v vejevju 
kliče dežja z neba, ko se kmetič skrbno ozira po oblakih, ki se 
počasi zbirajo na nebu: o kako dobro, kako blago tedaj deje človeku, 
če prišum i težko pričakovani dež. — Ko bi se sklicali narodi pred 
sodni stol, naj se izkažejo, kako so gospodarili z izročenimi talenti, 
kako se je vsak po svoje udeležil vesoljne omike: smel bi se mali 
slovenski narod brez strahu pokazati med drugimi z drobnimi 
bukvicami, katerim  se pravi Prešernove Poezije.

V gornjih dveh prim erih imamo jasno dva dela, ki sta med seboj 
ločena z dvopičjem. P rv i del take skupine misel samo pripravlja, 
drugi del pa jo izpeljuje in zaključuje. P rvi del, ki misel pripravlja, 
se im enuje prorek, drugi del, ki jo izpeljuje in zaključuje, pa porek.

Obsežno in um etno sestavljeno skupino glavnih in odvisnih 
stavkov imenujemo v e l i k i  s t a v e k  ali p e r i o d o .  Perioda ima 
dva dela: pripravljalni p r o r e k  in sklepni p o r e k .

Prem i in odvisni govor.

1. Mlada Slovenija kliče: »P ot do svo b o d e  je  ena sam a.«  
Mlada Slovenija kliče, d a  je  p o t do svobode ena sa m a .

Govor lahko navajamo dobesedno (premi govor) ali samo po 
smislu (odvisni govor). Dobesedni govor postavljamo med nareko
vaje, odvisni govor loči od napovednega stavka vejica.

2. Pavel je odgovoril: » V rg li so m e  v  je čo , k e r  sem  lju b il 
tr p in e .«
Pavel je odgovoril, da so  ga v rg li v  ječo , k e r  je lju b il tr p in e . 
Sosed je odkimal: »U m rl boš, P lan javec , tega  n o b en  padar  
n e  o zd ra v i .«
Sosed je odkimal, č e š  d a  bo P la n ja v ec  u m r l , tega  (da) 
n o b e n . . .
V najsvetejši jezi je rekla: » Mo ž ,  ti n im a š č lo veškeg a  srca. 
T ebi se še tv o j  o tro k  n e  sm ili.«
V najsvetejši jezi je rekla m o ž u ,  da n im a  č lo veškeg a  srca , 
da se m u  še n je g o v  (lastn i) o tro k  n e  sm ili .

V odvisnem govoru uvaja pripovedni stavek veznik da, včasih 
okrepljen s češ. V nadaljnjih stavkih se veznik lahko ponavlja ali 
opušča.

Odvisni govor povzema vsebino premega govora. Temu ustrezno 
se sprem injajo osebe in zaimki. Časi ostanejo nespremenjeni.

336



3. P ri obedu sem vprašal ženske: »Z aka j s te  u b ile  lisjaka?«
P ri obedu sem vprašal ženske, zakaj so ubile lisjaka.
Talec je vrgel s krvjo namočeno suknjo častniku v obraz: 
» A li se še n is te  n a p ili n a š e  krvi?«
Talec je vrgel s krvjo namočeno suknjo častniku v obraz, 
č e š  a li se še n iso  n a p ili n j i h o v e  k r v i.

V odvisnih vprašanjih se veznik da  ob vprašalnih zaimkih in 
prislovih lahko opušča, vedno se opušča pri ali. Na koncu odvisnega 
vprašanja ne postavljam o vprašaja, marveč piko. K adar glagol na
povednega stavka ni izrazita napoved govora, radi postavljamo 
v odvisnem govoru veznik češ.

4. »Ne ža lu j!«  je Pavel prigovarjal m ateri, »pom isli na  druge!«  
Pavel je  prigovarjal materi, (da) n a j  n e  ža lu je , (da) n a j  
p o m is li n a  d ruge .
Dekle je  reklo: »Ne g le j m e  ta ko  ža lo s tno , d o m o v i n a , 
n ik a r  se n e  jo k a j ob slovesu!«
Dekle je reklo d o m o v i n i ,  (da) n a j  j e  ne g leda  ta ko  
ža lostno , (d a) n a j  se n ik a r  n e  jo k a  ob slovesu .

Velelnik premega govora nadomeščamo v odvisnem govoru z 
želelnikom in veznikom da  ali brez njega. Namesto klicaja stavimo 
piko. Samostojni stavki premega govora se v odvisnem pogosto 
spajajo v priredje. Ogovore in zvalnike iz premega govora pre
nesemo v napovedni stavek odvisnega govora.
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RABA SKLONOV

Imenovalnik

S rce  je prazno, srečno ni. L ep a  V id a  je  pri m orju stala. M o kri 
se ne boji dežja. Čas je  zla to . Kri ni voda . Gozdič je že ze len . Dolg 
je h u d  volk. S ila  dobro glavo ima.

V imenovalniku morejo stati osebek, povedno določilo in pri
lastek, izjemoma tudi prislovno določilo.

Rodilnik

Rodilnik kot smiselni osebek. — 1. O četa  in m a te re  ni bilo 
doma. Ni je la  brez dela. Od kosila ni ostalo tro h ic e . — Ni je  hiše  
brez žrtve. Ni ga ju n a k a  kakor naš Miha.

Rodilnik rabi za smiselni osebek pri zanikanem brezosebnem 
povedku b iti , osta ti. Pred njim  stoji večkrat rodilnik osebnega 
zaimka.

2. Prišlo je (zbralo se je) l ju d i , da se je vse trlo. Na zadružnem 
svetu se pase ž iv in e , da jo komaj prešteješ. Ko bo v o ja k o v  zm anj
kalo, pa poj demo mi. Franceljnu je preostajalo časa . Po zraku je 
frčalo tra v e  in lis tja .

Rodilnik je smiselni osebek pri nekaterih  glagolih, kadar jih 
rabim o brezosebno. Ta rodilnik obsega samo del celote, zato se 
im enuje d e l n i  (partitivni) rodilnik.

Rodilnik kot povedek. — 1. Ti spisi so Iva n a  C ankarja . Ta 
zlat je K ra lja  M atja ža .

Rodilnik rabi za povedno določilo, kadar naznanja, čigava je 
kaka reč. Im enuje se s v o j i l n i  (posesivni) rodilnik in ne stoji 
sam, temveč s prirednim i prilastki.

2. Luka je bil drobnega  obraza , na g ubanega  čela  in sv e tl ih , 
ž iv ih  oči. O Gregčeva sestrica, ju n a šk e g a  si srčeca. Ta zlat je ko va  
znanega .
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Povedkov rodilnik označuje kakovost kake osebe ali reči; p ra
vimo m u k a k o v o s t n i  (kvalitativni) rodilnik. Tudi ta ima pri 
sebi priredne prilastke.

Rodilnik kot prilastek. — 1. Brnenje kolovrata — odkritje 
A m erike.

V teh dveh prim erih sta rodilnika prilastka. Če ju  spremenimo 
v ustrezna osebna glagola, dobimo stavka: kolovrat (osebek) brni — 
odkrili so Am eriko  (predmet). Prilastkov rodilnik kolovrata je  torej 
nastal iz osebka, rodilnik Am erike  pa iz predmeta.

Prilastkov rodilnik more biti o s e b k o v  rodilnik, če je nastal 
iz osebka, ali p r e d m e t n i  rodilnik, če je nastal iz predmeta.

2. Čuj prhanje konj, čuj orožja žvenket! Slišite grm enje topov? 
Glas piščali je rezko pretrgal nočni mir. Vonj cvetlic . Dim smodnika. 
— Smehljaj zadovoljnosti. Bridkost slovesa. — Ritem dela. Nadloge 
starosti. K rik moža.

Rodilnik kot prilastek zaznam uje osebo ali reč, od katere kaj 
izhaja ali izvira. Pravim o m u i z v o r n i  rodilnik. S tati more sam. 
Izvorni rodilnik je  zmeraj osebkov rodilnik.

3. Akademija je hram  učenosti. Jugoslavija je zakladnica žita, 
pa tudi soli, premoga in rud.

Rodilnik nam  rabi za prilastek, kadar označuje vsebino kake 
reči. Im enuje se v s e b i n s k i  rodilnik. S tati more brez prilastka.

4. Iz družbe je stopil čokat fant iskrih oči. Gospodi se bliža 
pevec razglašene slave.

Za prilastek nam rabi tudi k a k o v o s t n i  rodilnik. Ta stoji 
večidel v zvezi s prirednim  prilastkom.

Pomni. Kakovostni rodilnik more stati včasih tudi sam, in sicer 
tedaj, kadar poudarja obilno mero kake lastnosti ali bistvo kakega samo
stalnika, npr. zgled pridnosti (=  človek posnemanja vredne pridnosti),, 
m ož dela (=  izredne delavnosti), m ož dejanja (=  odločne dejavnosti).

5. Hudodelstvo uboja . Občutek veselja. D ar modrosti. Jarem  
sužnosti. S trast pijančevanja.

Prilastkov rodilnik, ki kak širši pojem ože opredeljuje, se ime
nuje o p r e d e l i l n i  (eksplikativni) rodilnik. Stoji sam.

Pomni. Opredelilni rodilnik spoznaš, če napraviš stavek (uboj je  
hudodelstvo, pijančevanje je strast) ali če se vprašaš: V čem obstoji hu
dodelstvo, dar, strast itd.? (V uboju, v modrosti, v pijančevanju.)

6. a) Vrč vode. Vatel sukna. Žlica soka. L iter mleka. Množica 
ljudi. Kup zlata. Kopica otrok. M ernik pšenice. Rešta čebule. Kos 
opeke.
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b) Začetek povesti. Sredina romana. Konec novele. Del poglavja. 
Vznožje gore. Vrh planine. Ozadje odra. Dno posode. Številka lista. 
Zvezek besednjaka.

c) Deset bistrih otrok enajst sreč. Pet krav. Troje stebrov. Dvoje 
grabelj.

č) Kdo rojen prihodnjih  bo meni verjel, da v letih nerodnih 
okrogle sem pel? No, kaj takega mi poveš? Ali veš kaj boljšega? 
Vsak naših organov ima svoje delo. Kolikor krajev, toliko šeg. 
Veliko grmenja, malo dežja. Nekaj moke. Dosti krme.

d) Naj višja naših gora je Triglav. Naj večji naših pesnikov je 
Prešeren.

Ležeče tiskani prilastkovi rodilniki naznanjajo del celote; to so 
d e l n i  rodilniki.

Delni (partitivni) rodilnik rabi za prilastek; stati more sam, in 
sicer: a) pri samostalnikih množine ali mere; b) pri samostalnikih, 
ki kažejo mejo ali določeno mesto v celoti; c) pri glavnih števnikih 
od pet naprej in ločilnih srednjega spola; č) p ri vprašalnih, oziralnih 
in nedoločnih zaimkih in prislovih; d) pri presežnikih.

7. Odgovor tak ji sluga da , mlad sluga carja turškega. Pet
letnega dečka roka zažene zlahka kamen čez zvonik v Prilesju. P rvi 
maj je praznik delovnega ljudstva. Seme rdečega maka  je pršelo na 
vse štiri vetrove. Modre so besede moža, ki je veliko skusil.

Ležeče tiskani rodilniki izražajo, čigavo je kaj. To so s v o 
j i l n i  rodilniki. Samostalniki v svojilnem rodilniku, ki zaznamujejo 
osebe, živali ali rastline, se v e d n i n i  ne rabijo sami, temveč stoji 
p ri njih prilastek, lahko tudi v obliki prilastkovega odvisnika 
(modre so besede moža, ki je veliko skusil).

Če ni prilastka, nam rabijo svojilni pridevniki na -ov, -ev, -in: 
očetova beseda, tujčev  jarem, materina  beseda.

Pomni. Svojilni rodilnik osebnih, živalskih in rastlinskih imen 
v  množini se rabi lahko brez prilastka: Vihar je polomil vrhove hrastov 
in bukev. Po klopeh so ležali razmetani plašči učencev in učenk.

Rodilnik kot predmet. — 1. Ne prodajaj kože, dokler medved 
v brlogu tiči! Tega nisem nam eraval. Ne hvali dneva  pred večerom!

V nikalnem  stavku stoji predm et v rodilniku namesto v to
žilniku.

2. Iskal je resnice in lepote. Prosil je pomoči. Kruha  boš stradal. 
Varuj se hudegal Roke so se oklenile brzostrelke. Dotaknil se je 
novega stroja. Česa se bojiš? Škoda je bilo denarja. S trah ga je bilo 
hudobn ih ljudi. Sram  ga je bilo matere. Škoda je besedi. Delavec je 
vreden plačila. Vesel sem ga. Pomoči potreben. Slave željan.
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Nekateri glagoli, glagolski izrazi in pridevniki imajo predm et 
v rodilniku.

3. Nakosi d e te lje ! Prilij v o d e ! Ravbar si v o ja k o v  zbere. L jubi
n ica je točila m ed u .

Za predm et rabi tud i delni (partitivni) rodilnik.

Rodilnik kot prislovno določilo. —  1. D e v e tin d v a jse te g a  no 
ve m b ra  leta 1942 je bilo v Jajcu  drugo zasedanje Avnoja. Bilo je 
lepega  je sen sk eg a  dne. Na počitnice pojdemo sep tem b ra .

2. Um rl je n a g le  sm rti . D obre vo lje  je odžvižgal domov. H itr ih  
k o ra ko v  stopa po cesti.

V rodilniku more stati prislovno določilo časa in načina.

Rodilnik kot vzklik. — Oh n e sre č e ! V ra g a ! Oj b e d a k o v !
Rodilnik rabi tudi kot vzklik. V tem prim eru ni stavčni člen, 

marveč stoji samostojno.
Rodilnik s predlogi. — 1. Bili so b rez  s k rb i  (=  brezskrbni). To 

je od sile. Bil je ves iz  sebe.
2. Dijak b rez k n jig e  je kakor vojak b rez  p u šk e . Gospodar vzame 

ključ od h išn ih  vra t. Nihče od nas  ni tega storil.
3. Bil je  dober do vseh . Če ti je kaj do zd ra v ja , v takem  ne boš 

hodil! Meni ni nič do tega .
4. Iz  m la k e  v lužo. Od hiše do h iše  hodimo. K ra j suhega  d revesa  

tudi surovo gori. Mak sred i p o lja  kima. — Spal je do belega  dne. 
Za h lada  so se odpravili na pot. — B rez  tru d a  večno se ne da živeti. 
Od srca  ti želimo vso srečo. Njegovo srce je trše od ka m n a . Ni 
lepšega k ra ja  m im o  dom ačega. —  Z a ra d i ene m u h e  si pajek ne prede 
mreže. To si storil iz  je ze  in iz  h u d o b ije . Drevje je  pokalo od m raza . 
Drevo se šibi od sadja.

Rodilnik s predlogom rabi v stavku za povedno določilo (1), za 
prilastek (2), za predm et (3) in za prislovno določilo kraja, časa, 
načina in vzroka (4).

Dajalnik

Dajalnik kot smiselni osebek. — B a b ic i se je dremalo. Kaj se 
ti je sanjalo? Zeha se m i. L e n e m u  M a rku  se hoče samo spati. I z 
se lje n cu  se toži po domovini.

Dajalnik more rabiti za smiselni osebek ob brezosebnih po
vedkih.

Dajalnik kot prilastek. —  Ti kondor, soncu  brat! Umrl je B er- 
cetov France, d ru ž in i  skrben oče. Up, b o ln ik u  najzvestejši tovariš, je 
tudi nesrečnemu fan tu  dajal moči.
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Dajalniški prilastek bi lahko nadomestili z rodilniškim pri
lastkom (d ru ž in i  skrben oče =  skrben oče d ru žin e)  ali s svojilnim 
prilastkom  (b o ln ik u  naj zvestejši tovariš — b o ln ik o v  naj zvestejši 
tovariš).

Dajalnik kot prilastek nadomešča rodilniški ali svojilni p ri
lastek.

Pomni. V mnogih primerih je dajalnik odvisen od povedka in je zato 
predmet, čeprav bi ga lahko nadomestili s prilastkom: Rad gledam ti 
v  valove bodre (v tvo je  bodre valove). Roko starcu  Lambergar poljubi 
(roko starčevo). Ogenj pritajen v  očeh j im  gori (v njihovih  očeh).

Dajalnik kot predmet. — Rajši d o b rim  služim, kakor slab im  
zapovedujem. S ite m u  ponujajo, la č n em u  ne dajo. Kdor molči, 
d e s e tim  odgovori. — Enajsta šola je bila skrita n e u m n im  očem . Ako 
kos si te m u , koj na prste stopi!

Dajalnik rabi za predm et nekaterim  glagolom in glagolskim 
izrazom.

Čustveni dajalnik. — Ko strela hitro  mi leti. To ti je bilo vrve
nje! To so v a m  korenjaki!

Ležeče tiskani dajalniki niso nujno potrebni za smisel stavka, 
tudi niso odvisni od kake druge besede; izražajo čustvo ali zani
m anje tistega, ki govori.

Naslonke osebnih zaimkov 1. in 2. osebe v dajalniku izražajo 
včasih čustvo ali zanim anje tistega, ki govori; tak dajalnik stoji 
v stavku samostojno in se imenuje č u s t v e n i  (etični) dajalnik.

Dajalnik s predlogi. — 1. P ro ti n je m u  je o stvari govoril d ru
gače kakor p ro ti m e n i . Samosvoja ljubezen stori, da smo p ro ti seb i 
slepi. Kako si se vedel p ro ti b r a tu ?

2. Sinko, le skloni uho k  te j  ig račk i. P ro ti vo d i je težko plavati. 
— Soseda je prišla p ro ti ju tr u . K  le tu  poj deš v šolo, letos si še pre
mlad. — Zakaj si ravnal p ro ti m o ji vo lji. V z lic  h u d im  bo lečinam  je 
vztrajal. Včasih je k lju b  p re v id n o s ti  počila trh la  veja pod okovanim 
čevljem.

Dajalnik s predlogom rabi v stavku za predm et (1) in za p ri
slovno določilo kraja, časa in načina (2).

Tožilnik

Tožilnik kot smiselni osebek. — M a ter  je strah. U čence  je bilo 
sram. Groza nas  je.

Tožilnik more rabiti za smiselni osebek ob nekaterih brezoseb
n ih  izrazih.
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Pomni. Namesto tožilnika lahko stoji v  tej zvezi tudi rodilnik: 
Ženskih je skrb snage, moških pa učenosti. Poprej bo vas konec ko 
vaših del.

Tožilnik kot povedno določilo. — Očeta so našli zjutraj m rtvega. 
Vitovec ga zajetega drži. Imenovali so ga strica. Nogavico je imela 
vedno skrito  pod zglavjem. Kaj se delaš nevednega?

Tožilnik rabi za povedno določilo pri glagolih najti, držati, 
imenovati, im eti, delati se itd. Poleg tega tožilnika je v stavku še 
drug tožilnik (predmet).

Pomni 1. Namesto samega tožilnika stoji tudi tožilnik s predlogom  
za: Koga si boš tovariša (navadno: za tovariša) izbral? Postavili so si 
ga župana (za župana). In našel je v gori Snegulko in vzel jo nevesto 
(za nevesto) domov.

2. Dela se neumen, napravil se je bolan, čutil se je utrujen — je še 
danes živa in narečjem dobro znana raba.

Tožilnik kot predmet. — 1. Nabrusimo kose! Zlato ptičko  so 
ujeli trije  fantje mladi. Lepa beseda lepo mesto najde.

Tožilnik nam rabi za predm et pri mnogih prehodnih glagolih.
Pomni. Lahko noč! Dober dan! Srečno novo leto! To so nepopolni 

stavki (lahko noč želim), tožilniki v  njih so predmeti.

2. Latinščino sem ga učil. Kaj si me vprašal? Poskusim, ko bi 
me glavo stalo. A eno te prositi smem.

Glagoli učiti, vprašati, stati se vežejo z dvema predmetoma 
v tožilniku.

Pomni. Vendar morejo imeti glagoli učiti, prositi in vprašati po en 
predmet v  rodilniku ali v sklonu s predlogom: Prijatelj, uči mene 
pisarije. Česa si prosil mater? Vprašaj ga sveta (za svet)! Vprašal ga je 
po očetu.

3. Služil je bogatega kmeta. Dvema gospodoma ne moreš služiti. 
Idi, kraljična doji, mojega sina, da te mine tvoja bolečina. Minilo mi 
je vse veselje.

N ekateri glagoli morejo im eti predm et v tožilniku ali v dajal
niku, ne da bi se jim  spremenil pomen.

Pomni. Glagola slediti in streči imata s predmetom v  tožilniku dru
gačen pomen kakor s predmetom v kakem drugem sklonu: Pes sledi 
zajca (ima sled za zajcem). Sledil mu je (hodil je za njim). Tolovaji 
popotne ljudi strežejo. Strezi konju kakor prijatelju! Mačka na miš 
streže.
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Tožilnik kot prislovno določilo. — 1. T is te  čase je bilo vse dru
gače. Bolno dete v e s  d an  p re jo k u je , vso  dolgo noč  mož prekašljuje.

2. Kopali so tr i  m e tr e  globoko. P e t č e v lje v  merim, palcev pet.
Tožilnik rabi za prislovno določilo časa in načina.

Tožilnik s predlogi. —  1. Izbrali so ga za v o d jo . Kdo bi imel 
laž za  re sn ico? Spoznali so ga za  n ed o lžn eg a . Služil je za  p o m o čn ika . 
Iz Vrbe je  doma in. za  P rešern a  se piše. Vsem je  bil v  napoto .

2. Skrin ja ima zaporo n a  žabico . P ri nas ni mlinov na  ve te r . 
Vitezi so imeli oklep za  na  prsi. Mavrica na  tr i p ram ence.

3. S tarši skrbijo za  o tro k e . Domovina, vedno mislim nate . 
Zaupam v a te .  Za sv o je  se  vsak rad  poteguje. Zanesi se na  tu jo  kašo  
pri svoji doma. P rim i za  g tm  in izderi ga! Ali je res pozabil na  d o m ? 
Vprašaj učitelja za  s v e t ! Bal se je za o tro ke . Tresel se je za v sa k  
dinar. Pazi na  v la k i  Ne jezi se nanj! Zamenjal je vola za  kra vo . 
Prisegal je n a  čast. Skopulja je bila lakomna na  denar. Ponosni smo 
na  u sp e h e  naše obnove.

4. V  k o p r ivo  ne treska. Zašel je  malo pregloboko v  vodo . Skril 
se je za  vra ta . Z dežja p od  kap . Vsaka koklja p re d  sv o je  p išk e  brska. 
Če golob m e d  orle  zajde, gotovo sm rt najde. Ako pri k ra ju  ne vidiš 
dna, ne bredi čez v o d o . S k o z i  gozd  sem šel. Po sili sname ra z ro k e  
ji rokavice. — Pridi v  n ed e ljo l N a d an  po prvem  maju. P od v ečer  
je bilo. Č ez tr i leta. — Denar in izbrušen nož lahko v  p r id  in  
v  ško d o  obrneš. V  d va  cepa se  maje. Obračaj pevski dar sebi in nam 
na  v e s e lje . Bil je na  s m r t  bolan. N a v e s  glas  je kriknila. N a sm eh  
se drži. Prodajam o na  drobno  in na  debelo . Govoril je po naše. 
Po tu r š k o  se nosi. Bilo jih je n a  s to tin e . Ljubljanica upade kar za  
se žen j. Prešeren je bil za  tr i  le ta  mlajši od Čopa. Z a  las  je  manjkalo, 
pa bi bil zadel. — Prišel je na pom oč. Pijmo n a  z d r a v je ! Prišel je 
na ogledi. Samo tebi na lju b o  sem to storil. Pijem  samo za  že jo . 
Z a vsa ko  m a le n k o s t  vzkipi.

Tožilnik s predlogom rabi za povedno določilo (1), za prilastek 
(2), za predm et (3) in za prislovno določilo kraja, časa, načina in 
vzroka (4).

Mestnik

Raba s predlogi. — 1. Bodi p r i m iru . Ali si p ri v o l j i? Bolnik 
je bil še p ri za ves ti. Saj ni pri p a m eti. V  s tra h u  sem zanj. Vse je 
ostalo p r i s ta rem .

2. Ž elja po b o g a stv u  ga je gnala v tujino. Prevzelo ga je hrepe
nenje po dom u . Hiša ob vo d i je pogorela. K ruh po p e k i  ni zdrav.
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Pravila jim je pravljice o šk ra tih . Veje na lip i so se pripogibale. 
Oje p r i vo zu . Po k r v i  brat .

3. Udaril je po m iz i.  Človek hrepeni po sreči. Stregel mu je
po ž iv lje n ju . Pes je jezno hlastnil po m u h i. Sprašuje po znanc ih .
Prpovedoval je o p a r tiza n sk ih  bo jih . Mi o v o lk u ,  a volk na vrata. 
Toži se mu po dom u . Vrgel se je po str icu .

4. P ri peč i ni kaj reči. Stoji  tam  v  gori partizan. N a  n e b u  zvezde 
sevajo, n a  vas i fantje pevajo. Črn zamorec po s iv e m  m o r ju  pride. 
Slonel je ob o g ra ji. — Kdor se hoče v  s ta ro s ti počiti, se mora 
v  m la d o s ti truditi. Ne spi p r i b e le m  d n ev u ! Po toč i je zaman zvoniti. 
Kdor je len ob se tv i,  malo žanje. Prišel je o p ra v e m  času. — Ne 
prisegaj po k r iv e m i Plačal je  v  g o to v in i. Ravnal se bom po tv o jih  
besedah . Blago se po n it i  nabira, po v r v i  zapravlja. HocLil je  ob 
berg lah . Pošlji kar po  p o stil  Povej po p ra v ic il P r i v se j p r id n o s ti  ni 
uspel. — Po n e p re v id n o s ti  je padel z odra. Šel je v mesto po  
o p ra v k ih .

Mestnik se uporablja samo v zvezi s predlogi; v stavku rabi 
za povedno določilo (1), prilastek (2), predm et (3), za prislovno 
določilo kraja, časa, načina in vzroka (4).

Orodnik

Raba s predlogi. — 1. P itali so jih z  len u h i. Zm erjali so ga 
s šk r ice m .

2. Odprli so trgovino z m e ša n im  blagom . Mož z  rožo  je  moj
stric. Dekle z  b iseri. Mož z  b ra zg o tin o .

3. Jezil se je n a d  h lapcem . Ne zgleduj se na d  sosedom . S  čim  
se ukvarjaš? Ali ni zadovoljen s p la č ilo m ?

4. M ed h iša m i so vrtovi. Zida se n a d  n j im  poslopje širno. Shod 
je bil pod  m ilim  n eb o m . Vsakdo pometaj p re d  s v o jim  pragom . 
Sonce je že za goro. — Vrni se še p re d  n o č jo ! Pridni km et s soncem  
vstaja. — Ljubimo domovino z  vso  d u šo i Posluša samo z  en im  
ušesom . S  s tra h o m  se je lotil dela. Rad plešem okrogle, s p e ta m a  
glas dajem. Samo z  dobro to  boš kaj dosegel. —  Veliko jih  je umrlo 
za ku g o  in  lako to . Bolehal je za sušico. Šel je v tujino za k ru h o m .

Orodnik se uporablja samo v zvezi s predlogi; v stavku rabi za 
povedno določilo (1), prilastek (2), predm et (3), prislovno določilo 
kraja, časa, načina in vzroka (4).
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BESEDNI RED

Uvod

Stavek, bodisi prosti ali zloženi, je  le po obliki neka samo
stojna celota, po vsebini je zopet del nove večje celote, govornega 
odstavka. Stavki našega govora so med seboj v določenem razm erju 
ter se med seboj pojasnjujejo in dopolnjujejo. Vsak stavek se mora 
nanašati na prejšnjega:

C esar J u s tin ija n  je  n a p ra v il B e liza r ju  t r iu m f . S p re v o d  je  čakal 
B e liza r ja  m e d  Z la tim i v r a ti  in  A r k a d i je v im  fo r u m o m . V p r v i  v r s ti  
so s ta li n a če ln ik i m e s tn ih  za d ru g , za n jim i so se sp o red ili se n a to r ji 
in  p lem ič i, ob lečen i v  be le  v a lo v ite  o b le k e , s sv eč a m i v  ro k a h . Z a  
te m i je  p riše l z la t v o z  s k ip o m  sv . T ro jice . K ro g  n jeg a  so tv o r ili  
častno  s tra žo  p a tr ic iji, k o n zu la r ji in  ca r jev i d a ljn i so ro d n ik i. Z a  te m i  
so sta li v  b o jn i oprav i, z  z v e za n im i ro k a m i, u je t i  V anda li. Z a d n ji  
m e d  n j im i  je  b il G elim er.

Kako so stavki med seboj zvezani, se vidi iz tega, da bi bila 
zveza v govoru takoj pretrgana, če bi kak stavek drugače postavili, 
kakor ga zahteva celota. Obrnimo npr. stavke takole: B e liza r ju  
je  n a p ra v il cesar J u s tin ija n  tr iu m f .  M ed  Z la tim i v r a ti  in  A r k a d i
je v im  fo ru m o m  je  ča ka l B e liza r ja  sp re v o d . N a č e ln ik i m e s tn ih  za 
d ru g  so s ta li v  p r v i  v r s ti.  Ti stavki bi bili le tedaj pravilno postav
ljeni, če bi kdo vprašal, k o m u  je  napravil Justin ijan  trium f, k je  
je čakal sprevod, kd o  je bil v prvi vrsti. Drugačna sprememba bi 
dala še drugačen pomen.

Ker so tako posamezni členi v stavku kakor posamezni stavki 
v govoru med seboj zvezani, se more približno določiti tudi red, 
po katerem  se besede v rste. P ri besednem redu ločimo dvojno 
stavo: prosto in stalno. Prosta je stava tedaj, kadar besede same 
po sebi nimajo določene stave, temveč jo določa pomen stavka.
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Stalno stavo imenujemo tisto, po kateri imajo besede stalno mesto 
v stavku, npr. naslonke in prilastki. Takih stavčnih členov ne 
moremo po svoji volji razvrščali.

Prosta stava

Besedni red je določen s stavčnim poudarkom, to je s tisto 
besedo v stavku, ki nosi misel stavka in ki je zaradi tega naj krep
keje poudarjena.

1. Bil je imeniten grof. Ta grof je šel v Gorjance na lov. 
Spremila ga je velika družba prijateljev in lovcev. Grof ugleda 
medveda in skoči za njim . Medved šine v goščavo, grof za njim. 
Medveda zm anjka in grof vidi, da je v neznanem kraju.

Kadar stavek izraža novo misel, ki ni obsežena v prejšnjem, 
je stavčni poudarek v stavku samem, torej neodvisen. Če bi v p ri
povedovanju kaj preslišali in potem vpraaali, kam  je šel grof ali 
kaj je  ugledal, bi bila stava drugačna, ker bi bila odvisna od misli 
v prejšnjem  stavku: V Gorjance je šel; medveda je ugledal. To bi 
bil odvisni stavčni poudarek.

2. Martin je bil na s e m n j u .  Kje, praviš, da je bil? N a  
s e m n j u  je bil Martin. — »Čemu pa nam bo koleselj?« vpraša 
oče. » K o n j i č k a  bom kupil,« je dejal sin. Sin je dejal, da bo 
kupil k o n j i č k a .

Neodvisni stavčni poudarek stoji šele tedaj, kadar ga pred njim 
stoječe besede toliko pojasnijo, da ga narede umljivega; največkrat 
stoji proti koncu ali prav na koncu stavka. Odvisni stavčni poudarek 
navadno stavek začenja, druge besede stoje za njim. Nepoudarjene 
in manj poudarjene besede se vrste okoli stavčnega poudarka 
v redu, kakor so odvisne od njega. Če so glede na stavčni poudarek 
v enaki odvisnosti, imajo med seboj poljubno stavo.

Pomni. N ikoli n i šel m im o, da bi ne bil klobuka snel, kolena pri
pognil, oči kv išk u  povzdignil ter iz srca zdihnil. L ep  je  Blegaš! Na vrhu  
je  v senci, po bregovih pa ga sonce obseva. V teh in podobnih primerih 
je stava pravilna, ker je stavčni poudarek na glagolskem dejanju.

Stalna stava

1. Skozi neumito  okno sem videl na široko vaško cesto, z ilov
natim  prahom  posuto. Trudna mati je  imela suh obraz, globoke 
jam e so bile v njenih  licih. Mogočni vojak in duhoviti samodržec 
Julij Cezar je sklenil prem estiti rim ski prestol na vzhod.
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Priredni prilastki stoje redno pred svojim imenom.

Pomni. Drugačna stava je slogovna posebnost, ki v današnji prozi 
skorajda ni več v  rabi, kvečjemu v zelo privzdignjenem govoru, največ
krat pri svojilnem zaimku: N ebeško lepi n jen  obrazek. D omovina moja  
mila! V poeziji je to seveda priljubljen okras: Beseda n jena  — grom  
rohneč.

2. O dločno  odpovej se svoji sreči, goreče  išči drugim jo doseči! 
Polnočni zvon je k r e p k o  zaklenkal. B ratje in sestre se daleč narazen 
n a jb o lj  ljubijo. Fant je moral trd o  delati. Zmerom pa tudi ni treba 
ta k o  pozno  prihajati.

Prislovno določilo načina stoji v trdilnem  stavku redno pred 
glagolom.

Pomni. Sem sodi tudi večina stalnih rekel: Jajca so v m ehko  kuhana. 
Kaj se zmerom v dve gube držiš? Jezen sem, da bi kar iz kože skočil. 
Kdo se ti bo po robu postavil? Z  njim ni dobro češenj zobati. To smo jim  
štreno zmešali! Vsi so nas pisano gledali. Tudi mi nismo rok križem  
držali. Oče ga je pošteno v strah prijel. Vse nedeljsko popoldne smo 
dolgčas prodajali. Kaj me tako po strani gledaš?

3. a) Potem sm o  se razšli. Deček z objokanimi očmi se m i je  
v srce smilil. K jer se je ptica izvalila, se je  tudi peti naučila. S trast, 
ki ga je imela v oblasti, se m u  je  poznala pri vsaki besedi.

Sedanjiške oblike pomožnega glagola, k rajše oblike prihodnjika 
(bom ), pogojna členica bi in krajše oblike osebnih zaimkov so 
naslonke ali enklitike. Zanje velja pravilo, da stoje za prvim  
pojmom v stavku, naj bo izražen z eno besedo ali z več besedami, 
ki se skup jemljejo, ali s celim stavkom.

Pomni 1. Potemtakem je v slovenščini napačna romanska stava: 
M enelaj, razkačen , je  drl v  šotor. Dekle, iz strahu, da je  ne bi opazili, 
se je  skrilo  pri teti. Prav je: M enelaj je  razkačen drl v šotor. D ekle se je  
iz strahu, da je  ne bi opazili, skrilo  pri teti.

2. Naslonke smejo začenjati stavek le, kadar se opirajo na kako 
misel prejšnjega stavka: A li si m oj prijatelj? Sem  in ostanem  tvo j 
prijatelj. — Začenjajo tudi vprašalne stavke, kadar je izpuščena vpra- 
šalnica ali: Te zebe? Si ga videl? S i se ga že naveličal?

b) Saj sem  si ga  ogledal. Saj si jo  je  mislil. Kaj se ga boš  bal! 
Precej ti ga  dam. Ali se j im  mudi?
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Naslonke stoje v tem le redu: sem ga, si ga, ga je, sva ga, sta 
ga, smo ga, ste ga, so ga; sem si jo, si si jo, smo si jo, ste si jo, 
so si jo; se mi je, se ti je, se mu je, se ji je, se nam a je, se vam a je, 
se jim a je, se nam  ga je; si ga bom, se ga boš, ji ga b o ste . . .

c) P o le te l je  p r e k  v iso k ih  v r h o v  in  izg in il v  gozdu . O zrla  s ta  se 
na jo ka jo čo  m a te r  in  obsta la  sred i sobe. S v e tle  p o ti so se k r iža le  
po  dolin i, se v ile  v  h rib .

Če se dva glagola istega osebka tesno vežeta, se pomožnik 
drugega izpušča.
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