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Izvleček 

Uporaba ženskih oblik poimenovanj (primeri tvorjenk za začetnici a in b) 

Diplomsko delo se ukvarja z opisom aktualnega družbenega stanja, ki je ponazorjeno s 

predstavitvijo moških in ženskih oblik poimenovanj (za začetnici a in b). Obravnavana 

je uporaba ženskih oblik v aktualni rabi. Delo skuša v prvi vrsti pokazati na 

nesmiselnost ženskih oblik v primerih, ko te ne izkazujejo rabe v živem jeziku, ki jo 

prikazuje korpus slovenskega jezika Gigafida. Obravnavane so besede iz treh jezikovnih 

priročnikov, in sicer iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika in njegove druge, 

prenovljene izdaje ter iz Slovenskega pravopisa 2001. Cilj diplomskega dela je odkriti, 

kakšna je raba ženskih oblik poimenovanj v primerjavi z moškimi. 

Ključne besede: oblike poimenovanj, feminativi, maskulinativi, korpus, aktualna raba 

Abstract 

The use of feminine word forms (examples of compounds for letters a and b) 

This diploma thesis deals with the description of the current social situation, which is 

illustrated with the presentation of masculine and feminine word forms (for letters a 

and b). Analyzed are the feminine forms in the current use. The thesis, first and 

foremost, tries to show the absurdity of feminine forms in cases, where they are not 

used in the live language, as shown by the Slovenian language corpus Gigafida. 

Analyzed are the words from three different language manuals; from the Dictionary of 

the Standard Slovene Language, its second and revised edition, and from the Slovenian 

Orthography 2001. The goal of this diploma thesis is to discover what the usage of 

feminine word forms is in comparison to masculine forms. 

Keywords: word forms, feminine forms, masculine forms, corpus, current use 
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1 UVOD 

Glede na slovenski kulturni kontekst je malo verjetno, da ženske rade pijejo pivo. Če se 

zgodi, da v baru ženska naroči pivo, moški pa kavo, se lahko pripeti, da natakar pivo 

postavi pred moškega. Če oba naročita pivo, je prav tako mogoče, da ženska dobi 

manjšo steklenico piva kot moški. Skrite pomene družbenih praks človek dojema 

predvsem na nezavedni ravni. Zdi se, da je jezik le sredstvo za sporazumevanje, vendar 

je v resnici njegov vpliv širši (Meh 2014). 

To temo sem si izbrala zato, ker me zanima položaj žensk v sodobni družbi, predvsem 

sem bila radovedna, kako se družba zrcali v jeziku, tj. če je jezik res ogledalo družbe. 

1.1 Metodologija 

Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila naslednje metodološke postopke. V 

teoretičnem delu sem zbrala obstoječe ugotovitve slovenskih jezikoslovcev o ženskih 

oblikah poimenovanj. Obravnavala sem ženske oblike poimenovanj za začetnici a in b. 

Da sem lahko naredila temeljito raziskavo, sem poleg ženskih oblik iskala tudi moške. 

Oblike poimenovanj sem iskala s pomočjo priročnikov Slovar slovenskega knjižnega 

jezika (v nadaljevanju: SSKJ), Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2. izdaja (v 

nadaljevanju: SSKJ2), in Slovenski pravopis 2001 (v nadaljevanju: SP 2001). V okviru 

diplomskega dela se nisem osredotočala na obrazila ženskih oblik poimenovanj, 

temveč sem se ukvarjala z uporabo ženskih poimenovanj kot takih. V korpusu Gigafida 

sem preverila pogostnost pojavljanja posameznih oblik. V raziskavi sem na podlagi 

nabora moških in ženskih oblik poimenovanj razdelila ženske oblike v pet skupin: 

 navadne in pogoste v rabi, 

 samo formalno mogoče, ki ne izkazujejo rabe, 

 nove in še ne prav pogoste, ki se uveljavljajo, 

 poimenovanja, kjer prevladujejo bodisi ženske bodisi moške oblike in 

 poimenovanja, kjer obstaja bodisi samo ženska bodisi samo moška oblika. 
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1.2 Hipoteze in cilji 

Izhajala sem iz naslednjih hipotez: 

 ženskih oblik poimenovanj je manj v primerjavi z moškimi; 

 veliko več je moških oblik poimenovanj, ki so brez ženskih ustreznic; 

 v SP 2001 imajo vse moške oblike ženske ustreznice; 

 v SSKJ2 je več ženskih oblik kot v SSKJ; 

 v SP 2001 je več ženskih oblik kot v SSKJ2; 

 v realni uporabi je več moških oblik kot ženskih. 

Cilj diplomskega dela je odkriti, kakšna je raba ženskih oblik poimenovanj v primerjavi z 

moškimi. Ugotoviti sem želela, kako se glede tega razlikujeta SSKJ(2) in SP 2001. V 

diplomskem delu želim prikazati, da je jezik res ogledalo družbe, saj sem menila, da 

SSKJ(2) kaže resničnejšo podobo jezika kot SP 2001. 

  



  

  3   

2 TEORETIČNI DEL 

O ženskih poimenovanjih je pisal Jože Toporišič že leta 1976, a v slovenskem prostoru 

se z njimi oz. z njihovim besedotvorno-leksikološkim vprašanjem ni ukvarjalo veliko 

jezikoslovcev. Videti je, da poskuša raba novih ženskih oblik poimenovanj dohiteti 

družbeno realnost, ki je precej drugačna od tiste, o kateri je pisal Toporišič (1981: 92–

93), ko je zapisal, da tvorba feminativov za vsa moška poimenovanja ni mogoča. Oviro 

za to je videl v neustreznosti istovrstnih obrazil. Toporišič (2000: 183) omenja tudi 

maskulinative, tj. moške pare ženskemu poimenovanju. Kot maskulinative razumemo, 

kot navaja, poimenovanja, kot sta gospodinjec in roditelj. 

2.1 Ženske v družbi 

Breda Pogorelec (1997: 1) pravi, da so nove pobude za znanstvena in strokovna 

premišljanja o možnostih slovenskega jezika za ženska poimenovanja nastajale zunaj 

jezikoslovja, kot posledica družbenih sprememb. Še zlasti veliko je bilo o tem govora v 

obdobju po drugi svetovni vojni, ko se je ustaljeni pogled na vlogo žensk v sodobni 

družbi začel spreminjati. Šlo je za priznanje ženskega deleža v družbi in njihove socialne 

enakovrednosti, torej ženske politike. Takšnih in drugačnih ženskih vprašanj so se zato 

razumljivo najprej lotili v družbenih vedah, zlasti v posameznih panogah sociologije in 

psihologije, kjer so t. i. ženske študije tudi najprej razvili. 

Ada Vidovič Muha (1997: 69) piše, da je jezik po svojem izvoru, razvoju in delovanju 

pogojen s pojmom človeka kot družbenega bitja. Sociološki vidik išče družbeno 

prepoznavnost tako rekoč vseh mogočih oblik človekove eksistence, od biološke do 

družbene. Prepoznavnost ženske (glede na moškega) je mogoča tako na biološki kot na 

mnogih družbenih ravninah. 

Znano je, da so civilizacijo, ki ji pripadamo, urejali moški, zato so v jezik splošne 

komunikacije odslikavali svoj svet. Poimenovanja ženskih delujočih oseb so v tem 

jeziku navadno izpeljana iz moških poimenovanj ali pa jih zaradi določenega dogovora 

sploh ne uporabljamo. Na tem mestu se pojavlja vprašanje, ali obstaja način, ki bo 
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pravičneje upošteval žensko navzočnost v družbi. Ali lahko sprememba jezikovnih 

navad pripelje do drugačne družbene pozornosti? 

V sodobnem času se vprašanje ne postavlja na novo, ampak segajo prizadevanja za 

dvig zavesti že v 19. stoletje. Zlasti je bilo živo gibanje med drugo svetovno vojno in po 

njej, ko so ženske prvič v slovenski zgodovini dobile ustavno volilno pravico in s tem 

priznanje družbene enakovrednosti. A s tem nova razmerja v družbeni praksi še niso 

bila zadovoljivo uveljavljena. Povojno agresivno poudarjanje ženskega vprašanja je 

postopoma pomagalo pri premagovanju ustaljenega pojmovanja ženske kot 

pomočnice, sodelavke, »opornice hišnih vogalov«. Boj za enakomerno porazdelitev 

družbenih nalog med spoloma v Sloveniji je potekal še po tem, ko so bile osnovne 

pravice žensk že razglašene, a so se ženske prenehale bojevati. Eden izmed razlogov za 

to je bil tudi v omalovaževanju, celo smešenju ženskega vprašanja, kar je zlasti 

intelektualne in politične delavke zaviralo pri uveljavljanju svojih sposobnosti. Po 

osamosvojitvi so se prizadevanja za žensko emancipacijo nadaljevala z lastnimi 

organizacijami v okviru strank ali z delovanjem Urada za žensko politiko pri vladi, tudi z 

uveljavljanjem t. i. ženskih študij v družbenih vedah. Smisel vseh teh prizadevanj leži v 

dvigu splošne kulturne ravni v družbi (Pogorelec 1997: 1–3). 

2.1.1 Žensko vprašanje z jezikoslovnega vidika 

Od zunaj je prišla spodbuda, da se omeni žensko povsod, kjer delujejo osebe obeh 

spolov. To naj bi bilo v pravem duhu uveljavljanja človekovih pravic. Nenavajanje 

ženske kot dejanske ali mogoče delujoče osebe je bilo spoznano za potencialno 

potiskanje ženske iz splošne družbene misli, v skrajnem primeru tudi iz prakse. 

Kar se tiče izrazil za ženska poimenovanja, slovenščina premore dve skupini, in sicer 

samostalnike za poimenovanje žensk kot delujočih oseb oz. samostalnike, ki so ženska 

lastna imena, ter pridevnike oz. pridevniške glagolske oblike. Morfemska tvorba 

ženskih poimenovanj v jeziku je živa in odprta. Za načrtovanje jezikovne prakse torej ne 

bi smelo biti ovir, vendar kljub temu so. Najdemo jih v različnih razlagah kategorije 

spola v jeziku v odnosu le-tega do zunajjezikovne dejanskosti, tudi v pojmovanju 

jezikovne norme in možnosti njene spremembe v povezavi s spremembami družbenih 

razmerij.  
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V slovenskem jeziku zahteva zapleteni sistem kategorije števil z dvojino posebna 

pravila semantične presoje in ureditve ujemanja. Veljajo tudi posebna pravila 

ujemanja, kadar je v osebku priredno povezanih več samostalnikov različnega spola, 

kar je pri doslednem upoštevanju ženskih imen pravilo. Ta skladenjska pravila so bila 

izposojena iz jezikov z drugačnim sistemom in pravili, npr. iz latinščine, kjer ima pri rabi 

povednega deležnika moški spol prednost pred ženskim, ta pa pred srednjim. Takšna in 

drugačna pravila se v slovenščini niso zmeraj prijela, skupaj z zahtevanim obojespolnim 

poimenovanjem pa besedilo kaj kmalu naredijo nejasno (Pogorelec 1997: 3–4). 

2.1.2 Ženska in obojespolna poimenovanja 

Breda Pogorelec (1997: 5–7) je bila prepričana, da samostalnik, ki označuje delavčeve 

naloge, ne označuje spola konkretne osebe, ki to delo opravlja, ampak zgolj njegovo 

funkcijo. Zato ni bilo nič nenavadnega, če ženska ni bila profesorica, ampak profesor. 

Samostalnik z vrednostjo naziva, tj. poimenovanja poklica, naj bi sam po sebi pomenil 

dejavnost, ne da bi hkrati označeval spol delujoče osebe. Spol lahko razberemo iz 

besedne zveze, s katero je konkretna oseba aktualizirana. Zato je bila raba 

poimenovanj profesor, direktor, ravnatelj ipd. povsem običajno. To se je sprva 

uveljavilo v uradnih besedilih, listinah in dokumentih, v drugih besedilih, zlasti v 

medijskem poročanju, pa se ta vzorec ni obnesel.  

Že v petdesetih in šestdesetih letih so o konkretnih ženskih osebah začeli poročati 

najprej na radiu, nato še na televiziji. Dosledno so torej uveljavljali žensko obliko 

naziva, zdaj je bilo govora o profesorici, direktorici in ravnateljici ipd. V teh prvih 

desetletjih po vojni so to uveljavljale tudi ženske funkcionarke in ženske organizacije. 

Razloge za to, da so mediji uporabljali drugačna poimenovanja za ženske osebe, lahko 

iščemo v tujstvu jezikovnega in ideološkega znaka. Niso namreč odobravali tujih 

ideologij in jezikovnih oblik, prenesenih iz tujih jezikovnih vzorcev in ideoloških 

podstav, ki smo jih v uradno slovenščino prevzeli prek sovjetske ruske iz srbohrvaške. 

Načrtno uvajanje ženskih oz. obojespolnih poimenovanj v slovenski knjižni jezik so 

pospešila gibanja za ženske pravice v novejšem času. Jezikovni vzorci so se v jeziku 

oblikovali v stoletjih razvoja, razlikovanje po spolu je razvidno tako v govorjenem kot v 

pisnem jeziku. Prva besedila so praviloma pisali moški, ženska je bila izjema. Že v 
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Svetem pismu so mesta, ki zahtevajo tudi ženska poimenovanja, tako je bilo tudi 

pozneje. 

Obojespolne dvojnice ali ženska poimenovanja so nastale iz potrebe po spolnem 

zaznamovanju konkretne osebe, o kateri se je pripovedovalo ali se je nanjo obračalo v 

pisnem besedilu.  

2.2 Ženska poimenovanja z vidika besedotvorja 

Ada Vidovič Muha, ki je vodilna slovenska jezikoslovka na področju besedotvorja, piše 

(1997: 70), da ima pojmovni svet, ki ga izoblikujejo poimenovanja žensk z 

najrazličnejših vidikov, dve temeljni razsežnosti, in sicer se nanaša na žensko kot 

biološko bitje, kjer poimenovanja ne izkazujejo glede na spol hierarhiziranih družbenih 

vrednostnih meril, in na žensko kot družbeno bitje, kjer je hierarhizacija teh meril 

mogoča.  

Družbeno prepoznavnost žensk lahko razberemo iz poimenovalnih, oblikoslovnih in 

oblikoslovnofunkcijskih prvin slovenskega jezikovnega sistema. Pri ženski kot 

družbenem bitju govorimo o zakriti ali izraženi hierarhizaciji. O zakriti hierarhizaciji 

govorimo, ko žensko poimenovanje tvorimo iz poimenovanja za moškega. Gre za 

časovno poimenovalno zaporednost, pogojeno z izhodiščno vezanostjo pretežno ali v 

celoti na moško osebo, npr. filozof-inja, arhitekt-ka, učitelj-ica ipd. O izraženi družbeni 

hierarhizaciji po spolu govorimo, ko poimenovanje ženske pomeni v prvi vrsti samo 

(zakonsko) ženo, npr. apotekar-ica. Z vstopom žensk v celovit položajni, poklicni in 

sploh javni svet se je število takšnih poimenovanj zmanjšalo.  

Poimenovanja ženske, ki izhajajo iz njene biološke funkcije, temeljijo na samostojnih 

leksemih (Vidovič Muha 2011: 408). Toporišič (2000: 183) pravi, da je parno žensko 

poimenovanje pri višje razvitih bitjih dostikrat izraženo s posebno besedo, npr. mož – 

žena, oče – mati, sin – hči ipd. Ženska poimenovanja določa sposobnost t. i. 

dopolnjevalnega protipomenskega para z ustreznim poimenovanjem za moške in 

obratno (Filipec 1985 v Vidovič Muha 2011: 408). 
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Besedotvorje je področje, ki omogoča prek sistemskih prvin jezika prepoznavati 

vrednostno hierarhijo, vgrajeno v razmerje do ženske glede na moškega in obratno. 

Poimenovanja žensk kot tvorjenk je Vidovič Muha (2011: 409–411) razdelila v štiri 

skupine: 

1. samostalnik ženskega spola tvorimo iz samostalnika moškega spola, 

besedotvorni pomen je »nosilka povezave« (obrazila -a, -(ar)ka, -esa, -ica, -ina, -

inja, -isa, -ja, -ka, -(ov)ka, -na, -ulja); 

2. samostalnik moškega spola s podkategorijo človeško + tvorimo iz samostalnika 

ženskega spola z isto podkategorijo (-(e)c); 

3. enaka podstava (iz glagola, pridevnika, redko samostalnika) za tvorbo 

poimenovanj moškega in ženskega spola: 

 iz glagola in pridevnika: -ica, -ka, -nica; 

 iz samostalnika: -ejka, -ka, -nica; 

4. tvorjenke kot poimenovanja žensk ali moških so zaradi na ženske vezane 

predmetnostne reference ali zaradi povedkovniške rabe za oba spola nastala iz 

različnih podstav (npr. nosečnica, predica, uršulinka, čveka, prismoda). 

Tvorjenke prve skupine so bile predhodno uvrščene med modifikacijske tvorjenke 

(Toporišič 1976 v Vidovič Muha 2011: 409–412), Vidovič Muha pa jih je uvrstila med 

navadne izpeljanke. Za tvorjenke druge skupine je značilna obratna tvorba, saj nastane 

iz samostalnika ženskega spola samostalnik moškega spola. Značilnost tretje skupine 

je, da imajo tvorjenke besedotvorni pomen »vršilka dejanja« in »nosilka 

lastnosti/povezave«. Podstava je enaka za tvorbo samostalnika moškega in ženskega 

spola. Pri četrti skupini so poimenovanja žensk ali moških nastala iz različnih podstav, v 

nobenem primeru torej ni skupne motivirajoče besede, podstava lahko motivira samo 

poimenovanja žensk oz. poimenovanja moških. 

SSKJ tvorjenke iz prve in tretje skupine obravnava preprosto kot ženske oblike moških 

poimenovanj, čeprav imajo tvorjenke iz tretje skupine z moškimi poimenovanji skupno 

podstavo in iz njih niso neposredno tvorjene, npr igra-lka »ženska oblika od igralec«. 

Glede razlage se tako izenačujejo s tvorjenkami kot agronom-ka »ženska oblika od 

agronom«, kjer gre res za žensko obliko. Dejansko so to nova poimenovanja žensk iz 
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poimenovanj moških, torej feminativi. Tvorjenke iz druge skupine imajo samostojne, 

od podstav neodvisne razlage, npr. gospodinj-ec »moški, ki opravlja ali vodi domača, 

hišna opravila«. 

2.2.1 Pomenska tipologija ženskih poimenovanj 

Vidovič Muha (2011: 412–414) je predstavila poskus pomenske tipologije ženskih 

poimenovanj, ki jih je razdelila v naslednje skupine: 

 poklicna ali kakšna druga intelektualna dejavnost, 

 poklicna ali kakšna druga predvsem fizična dejavnost, 

 lastnost – duševna, značajska ali izvirajoča iz določenih opredelitev in 

 poimenovanja telesnih lastnosti, načeloma iz vzporedne tvorbe. 

Pri intelektualnih poklicih, ki so nastali kot posledica predpisanega univerzitetnega 

šolanja, gre dosledno za feminative.1 Ker je univerzitetno šolanje za ženske postalo 

družbena resničnost relativno pozno, se ženska poimenovanja za poklice in naslove, ki 

zahtevajo višjo izobrazbo, šele zdaj uveljavljajo. 

Pri fizičnih poklicih ima pomembno vlogo telesna primernost. Jezik ima zmožnost 

poimenovanja žensk v fizičnih poklicih, vendar se pri leksemih, kot je npr. kopačica, 

kaže referenčna izpraznjenost leksemov. Poklici za ženske so sprejeti tudi v Standardni 

klasifikaciji poklicev iz leta 1996, ne glede na dejansko rabo poimenovanj oz. na 

družbeno realnost. 

Pri poimenovanjih, ki izhajajo iz stanj ali lastnosti, Vidovič Muha izpostavi tvorbo iz 

pridevnikov, kjer je pričakovati tako tvorbo moških kot tudi ženskih oblik poimenovanj, 

npr. obsojen – obsojenec – obsojenka. Morebitne razlike je pričakovati pri 

poimenovanjih lastnosti, značilnih za ženske ali pripisovane ženskam oz. moškim, npr. 

klepetulja. Takšne oznake se lahko uporabljajo za oznako obeh spolov, saj brišejo 

zaznamovanost po spolu. 

                                                           
1
 Besedotvorna podstava za poimenovanja žensk je motivirana s poimenovanji moških. 
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2.3 Zapostavljenost žensk 

Branislava Vičar s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru pravi, da se ženske 

izključenosti ne zavedajo. Če profesor skupino, ki jo sestavljajo same študentke in en 

študent ali pa izključno samo študentke, naslavlja in poimenuje v moškem spolu, se 

študentke čutijo nagovorjene, če pa bi skupino študentk in enega študenta nagovoril v 

ženskem spolu, je velika verjetnost, da se študent ne bi čutil nagovorjenega, temveč 

morda celo diskriminiranega. Ženske se torej prepoznajo v oblikah, ki označujejo 

moške, kar ne pomeni, da jih te oblike izključujejo, pomeni samo, da se izključenosti ne 

zavedajo. Ob tem še dodaja, da nezaznamovanost moškega slovničnega spola, ki naj bi 

predstavljal tudi ženske, v resnici pomeni, da ženski spol ostane brez lastne jezikovne 

reprezentacije. Izključevanje žensk na jezikovni ravni privede do diskriminatornih 

učinkov v načinu dojemanja in družbenega pozicioniranja ženskih subjektov, posledice 

pa se kažejo v dejanski zapostavljenosti žensk v družbenopolitični sferi (Meh 2014). 

2.3.1 Jezikovno zapostavljanje žensk 

Veliko se piše in govori o t. i. seksističnem jeziku, kjer beseda teče o homonimnosti 

oblik za izražanje moškega (spola) in nezaznamovanosti po spolu. Če hočemo biti 

obvestilno učinkoviti, ne pa ceneni ideologi, je treba sprejeti dejstvo, da je 

nezaznamovanost po spolu v veliki večini primerov homonimna z obliko za moški spol. 

Na tem mestu se sprašujemo, zakaj večinska homonimija z obliko za moški spol in ne za 

ženski spol. Ta pojav lahko utemeljujemo z manjšo morfemsko obremenjenostjo oblike 

za moški spol. Gre za t. i. jezikovno gospodarnost. Večina samostalnikov moškega in 

ženskega spola sodi v 1. sklanjatev, pri čemer ima moška večinsko glasovno prazno 

končnico (-ø), ženska pa glasovno končnico -a. 

Treba se je zavedati, da je (bila) naša (evropska) in širša družba patriarhalna, kar se 

kaže tudi na ravni poimenovanj. Dosledna hkratna raba poimenovanj za ženske in 

moške bi bila izraz odtujenosti. Učinkovitost tega, kar bi želeli povedati, bi bila v veliki 

meri izgubljena, saj bi postalo besedilo glede obvestilnosti manj relevantno. Tako kot 

za druge razvite jezike velja tudi za slovenščino temeljna prvina jezikovne kulture, tj. 

jezikovna naravnost, katere nepogrešljiv del temelji na zgodovinskem spominu jezika, 

zajetem v njegovi sistemski podobi.  
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Obe poimenovanji, tako za moške kot za ženske, sta odvisni od zunajjezikovnih 

okoliščin. Vsekakor sta dovoljeni takrat, ko gre za nagovor občinstva obeh spolov, npr. 

spoštovane gospe in gospodje, in če želimo iz različnih razlogov poudariti oba spola, 

npr. Na sestanku so bili učitelji in učiteljice.   

Mogoče je čutiti boj za enakopravnost žensk in moških. Kot da bo opustitev določenih 

leksemov tipa »šibkejši spol, močnejši spol« ob hkratni opustitvi z moškim spolom 

homonimne oblike za izražanje nezaznamovanosti po spolu ženskam odprla vrata v 

vrednostni svet, ki nam ga je tako in tako izoblikovala že moška polovica človeštva.  

Vidovič Muha piše, da sta raba jezika in jezik kot sistem bolj ali manj samo podoba 

našega (družbenega) vedenja, zato je jezik najzanesljivejše znamenje vsakršnih 

sprememb (2011: 415–417). 
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3 RAZISKAVA 

V sklopu praktičnega dela diplomske naloge sem obravnavala ženske oblike 

poimenovanj za začetnici a in b. Da bi raziskavo opravila karseda temeljito, sem poleg 

ženskih oblik iskala tudi moške. Oblike poimenovanj sem iskala s pomočjo jezikovnih 

priročnikov SSKJ, SSKJ2 in SP 2001, njihove pojavitve pa s pomočjo korpusa 

slovenskega jezika Gigafida. Niso me toliko zanimala obrazila ženskih oblik 

poimenovanj kot njihova uporaba v primerjavi z moškimi. 

3.1 Potek raziskave 

Raziskava je potekala po več korakih. Začela sem z izpisovanjem iz SSKJ2 in SP 2001. 

Oblike poimenovanj sem razvrščala po abecednem redu tako, da sem se orientirala 

glede na moške oblike, ki sem jim nato pripisala ženske ustreznice iz SSKJ2, SSKJ in SP 

2001, oz. na ženske oblike, če moške oblike niso obstajale. Osredotočila sem se na 

poimenovanja, ki sodijo v podkategorijo človeško + in izločila vsa poimenovanja 

človeško –. 

Ker je slovar informativno-normativni priročnik, pravopis pa zgolj normativni in velja za 

predpis oz. opominjanje, sem za osnovo pri raziskovanju izbrala SSKJ2, zato 

poimenovanj, ki obstajajo v SP 2001, ne pa tudi v SSKJ2, nisem upoštevala. 

Pri zbiranju besed sem bila pozorna na to, da niso bile zaznamovane v smislu 

poudarjenega odnosa do poimenovanega (Žele 1993: 529), zato sem pri 

kategoriziranju besed v tabelo izpustila vse besede oz. določene pomene 

večpomenskih besed, označene z ekspresivnimi kvalifikatorji. Zanimal me je sodoben 

slovenski knjižni jezik, zato sem opustila tudi vse besede oz. določene pomene, ki so 

označeni s časovno-frekvenčnimi kvalifikatorji. Opustila sem tudi del stilno-zvrstnih 

kvalifikatorjev, in sicer vse tisto, kar je vzeto iz narečja, kar rabijo otroci ali odrasli v 

pogovoru z njimi, tisto, kar je iz vsakdanje govorice ljudi, kadar ne govorijo v narečju, in 

tisto, kar je iz nižje plasti pogovornega jezika. Žargonske izraze sem upoštevala samo v 

kombinaciji s terminološkimi kvalifikatorji. 
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Izpisano gradivo sem razvrstila v tabelo. Izhajala sem najprej iz moške oblike iz SSKJ2, 

pripisala sem moško obliko iz SP 2001 in v korpusu slovenskega jezika Gigafida 

preverila število pojavitev za posamezne moške oblike. Nato sem moškim oblikam 

pripisala ženske oblike, ki sem jih poiskala v SSKJ2, SSKJ in SP 2001. Tudi za te sem v 

korpusu preverila število pojavitev. Redko se je zgodilo, da ob določeni ženski obliki 

moška ni obstajala, npr. aleksandrinka. Razlage s kvalifikatorji, ki so me zanimali, sem 

izpisovala iz SSKJ in SSKJ2. Ker so razlage v SP 2001 pomanjkljive, ponekod jih sploh ni, 

in ker je pravopis predvsem normativno naravnan, ne pa razlagalno, sem se odločila, 

da bom iz njega izpisovala samo iztočnice. Kjer moških in ženskih oblik v SP 2001 ni, 

sem prostorčke v tabeli obarvala s sivo.  

V analizi sem na podlagi nabora moških in ženskih oblik poimenovanj razdelila ženske 

oblike v pet skupin, ki sem jih po pregledu gradiva oblikovala s pomočjo mentorice: 

 navadne in pogoste v rabi (skupina A), 

 samo formalno mogoče, ki ne izkazujejo rabe (skupina B), 

 nove in še ne prav pogoste, ki se uveljavljajo (skupina C), 

 poimenovanja, kjer prevladujejo bodisi ženske bodisi moške oblike (skupina Č) 

in 

 poimenovanja, kjer obstaja bodisi samo ženska bodisi samo moška oblika 

(skupina D). 

Podatke sem analizirala in predstavila z odstotki. Tabela z analizo tvorjenk je v prilogi. 

3.2 O priročnikih in korpusu slovenskega jezika Gigafida 

3.2.1 Slovar slovenskega knjižnega jezika 

Slovar slovenskega knjižnega jezika je slovar, ki prinaša 93.152 gesel in 13.888 

podgesel. Nastal je na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Najprej je 

izšel v petih knjigah (1970–1991), v bolj strnjeni izvedbi v eni knjigi pa leta 1997 (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika 1997). Ženske oblike poimenovanj so v tem slovarju veliko 

manj zastopane kot v drugi izdaji, o tem nam priča tudi analiza, ki sem jo izvedla na 

primeru začetnic a in b. Njihove razlage v veliki večini primerov temeljijo na podlagi 
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stalnega definicijskega vzorca »ženska oblika od«. Darja Fišer (2014: 275) je naredila 

analizo ženskih oblik v SSKJ. Na podlagi vzorca »ženska oblika od« je izluščila vse 

besede, ki so vsaj v enem od pomenov feminativi. Na koncu je bilo zbranih 744 

zadetkov. Zadetke, ki niso izpričani z vsaj petimi pojavitvami v korpusu Gigafida, npr. 

teleprinteristka, je izločila. Na seznamu je ohranila 492 feminativov. Sama pri svoji 

analizi nisem izločala besed, ki imajo pet ali manj pojavitev v uporabljenem korpusu, 

ker je tudi podatek, da imajo nekatere ženske oblike majhno število pojavitev, za mojo 

raziskavo pomemben.  

3.2.2 Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2. izdaja 

V drugi, dopolnjeni in deloma prenovljeni izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika je 

vključeno novejše slovensko besedje, ki se uporablja v zadnjih desetletjih. To novo 

besedje odraža spremembe v našem vsakdanjiku, družbi, vrednotah, pogledu na svet 

ipd. Posodobljene so posamezne oznake, razlage in zgledi, ki jih prva izdaja SSKJ 

prikazuje skladno z duhom časa, v katerem je nastajal. Na tem mestu je pomembna 

posodobitev razlage ženskih oblik poimenovanj; razlaga tipa »ženska oblika od« 

preoblikovana v razlago tipa »ženska, ki«, »strokovnjakinja za« ipd. Dodanih je okoli 

300 ženskih oblik, npr. kanclerka, mentorica, osnovnošolka in producentka (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika: Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja 2014). 

3.2.3 Slovenski pravopis 2001 

V šesti izdaji je leta 1989 izšel prvi del Slovenski pravopis – pravila, 15. novembra 2001 

pa je izšel celoten pravopis s slovarskim delom. Obsega 1800 strani. Na prvih 300 

straneh najdemo pravopisna pravila, na drugih pa precejšen del slovarskih iztočnic, in 

sicer več kot 130.000 (Slovenski pravopis 2001). Slovenski pravopis je bil velikokrat 

kritiziran, da je zgled nepotrebnega normativizma. Tudi pri ženskih oblikah je tako, saj 

jih navaja veliko več, kot jih dejansko najdemo v aktualni družbeni rabi. Ponuja nam 

»prisiljene« ženske oblike. Dopuščeno je, da pravopis predlaga žensko obliko, ne more 

pa je predpisati, če ni v rabi. SP 2001 stremi k nedosegljivi pravopisni popolnosti, ki pa 

je velikokrat v nasprotju z aktualno družbeno stvarnostjo.  



  

  14   

3.2.4 Korpus slovenskega jezika Gigafida 

Gigafida je elektronska zbirka slovenskih besedil najrazličnejših zvrsti, nastala po 

vnaprej določenih merilih in z vnaprej določenim ciljem. Korpus je opremljen z orodji, 

ki omogočajo večplastno iskanje jezikovnih podatkov. Vsebuje skoraj 1,2 milijarde 

besed, ta številka tudi opravičuje ime Gigafida. Namenjena je raziskovanju sodobnega 

slovenskega jezika na več ravneh. Vsebuje besedila, ki so izšla med letoma 1990 in 

2011. Gre za tiskana besedila in za besedila, pridobljena s spletnih strani. V Gigafido so 

vključili skoraj ves predhodni referenčni korpus slovenščine, tj. korpus FidaPLUS, in 

gradivo, ki so ga dobili na novo. Gigafida je jezikoslovno označen korpus. To pomeni, da 

sta vsaki besedi pripisana še dva podatka. Prvi je osnovna oblika besede ali lema, drugi 

pa oblikoskladenjska oznaka. Ta oznaka opisuje, v katero besedno vrsto spada beseda 

(samostalnik, glagol, pridevnik ipd.) in kakšne so njene lastnosti (npr. spol, število, 

sklon). Ker je v korpusu ogromna količina besedil, je označevanje potekalo povsem 

avtomatsko s pomočjo statističnega označevalnika Obeliks (http://www.gigafida.net, 

2015). In ker program ni človek, je tudi za Gigafido značilen t. i. šum. Na tem mestu 

sem imela v okviru svoje raziskave nemalo težav, ker mi je iskalnik pri večpomenskih 

besedah ali homonimih vračal vse zadetke, čeprav sem predhodno zamejila, katere 

zadetke želim. Predvidevam, da je bilo največ težav zaradi šuma. Število pojavitev je 

zato treba jemati s kančkom rezerve, predvsem tiste za moški spol. Pri majhnem številu 

zadetkov sem jih ročno preverila, kjer pa je bilo zadetkov več, sem glede na prvih nekaj 

strani samo ocenila, kateri pomen za posamezno obliko se pretežno uporablja. 

3.3 Splošne ugotovitve o uporabi ženskih oblik poimenovanj 

Za osnovni priročnik sem izbrala SSKJ2, iz njega sem izhajala. Moškim oblikam iz SSKJ2 

sem poiskala moške ustreznice iz SP 2001 in ženske ustreznice iz SSKJ2, SSKJ in SP 

2001. Tako za moške kot za ženske oblike sem preverila število pojavitev v korpusu 

Gigafida. Na podlagi tega sem ženske oblike poimenovanj razvrstila v 5 skupin. Pri 

razvrščanju sem upoštevala razmerje med številom pojavitev moške in ženske oblike. 

Če je denimo imela moška oblika 10 pojavitev, ženska oblika pa 5, sem to razumela kot 

pogosto pojavljanje glede na moški spol. Poimenovanj, kjer je imela nasprotna 

ustreznica netvorjeno obliko tipa bratranec – sestrična, nisem upoštevala. 

http://www.gigafida.net/
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Pri razvrščanju v tabelo sem upoštevala predvsem izrazno podobo besede. Če je imela 

beseda (ponavadi za moško obliko) možnost dvojnega zapisa, sem varianti obravnavala 

posebej, ker je lahko ena varianta imela žensko ustreznico, druga pa ne. 

 

Slika 1: Prikaz oblik poimenovanj po spolu glede na jezikovne priročnike 

Moške oblike poimenovanj so bolj zastopane kot ženske. Moških oblik v SSKJ2 je 549, v 

SP 2001 pa jih je 421. Ženskih oblik v SSKJ2 je 159, v SSKJ 127 in v SP 2001 318.  
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Slika 2: Razvrstitev ženskih oblik poimenovanj v skupine A, B, C in D 

Zgornji graf prikazuje zastopanost posamezne skupine v odstotkih. Skupino Č sem tukaj 

izpustila, ker sem jo označevala hkrati z oblikami poimenovanj v skupinah A, B in C, kjer 

sem želela prikazati, koliko je primerov, kjer je več moških oblik poimenovanj, in koliko 

je takšnih, kjer je več ženskih. 

V skupino A sem razvrstila ženske oblike poimenovanj, ki jih je bilo 139 oz. 24 %. V 

skupino B sem umestila 144 ženskih oblik oz. 25 %. Skupina C je zajemala 57 

poimenovanj oz. 10 %. Skupina D je vsebovala tako moške oblike kot ženske. Želela 

sem prikazati, koliko je primerov, kjer obstaja bodisi samo moška bodisi samo ženska 

oblika. Takšnih primerov je bilo 237 oz. 41 %. 

3.3.1 Skupina A 

V skupino A sem umestila tiste ženske oblike, ki so navadne in pogoste v rabi. 

Upoštevala sem prisotnost v vseh treh priročnikih, zadetkov v Gigafidi pa je moralo biti 

vsaj 20. Upoštevala sem tudi tiste oblike, ki niso prisotne v vseh treh priročnikih, 

ampak imajo v Gigafidi zadostno število pojavitev, tj. 20 ali več, npr. abonent – 

abonentka. Moška oblika ima v korpusu 1701 pojavitev, ženska oblika pa zgolj 41, 

vendar ker presega 20 pojavitev in se pojavlja v vseh treh priročnikih, sem jo uvrstila v 

skupino A. Obstajajo pa tudi ženske oblike, katerih pojavitev je ogromno, tak primer je 
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par bralec – bralka. Moška oblika ima 108.525 pojavitev, ženska – čeprav manj – kar 

16.539.  

Nekatere moške oblike imajo več ženskih ustreznic, ki pa niso vse enako pogoste, npr. 

atletinja, ki ima 10.497 pojavitev, atletka, ki jih ima zgolj 18, adutinja z 71 in adutka z le 

10 pojavitvami. Besede z več kot 20 pojavitvami sem umestila v skupino A, druge, ki so 

imele 5–19 pojavitev, pa v skupino C. To so torej tiste besede, ki so nove in se šele 

uveljavljajo. 

3.3.2 Skupina B 

V skupino B sem umestila tiste ženske oblike, ki so samo formalno mogoče, a ne 

izkazujejo rabe. Tukaj sem v prvi vrsti upoštevala prisotnost v priročniku SP 2001, v 

Gigafidi pa so morale biti oblike potrjene z manj kot petimi pojavitvami, tj. z največ 

štirimi. V to skupino sem uvrstila tudi tiste izraze, ki se pojavljajo v SSKJ(2), a imajo v 

Gigafidi manj kot pet pojavitev. 

 

Slika 3: Delež ženskih oblik poimenovanj v skupini B glede na število pojavitev 

42 oz. 29 % je ženskih oblik, ki se v korpusu Gigafida pojavijo z vsaj 4 zadetki. Kar 102 

oz. 71 % ženskih oblik poimenovanj v živem jeziku sploh ne izkazuje rabe, jih pa 

najdemo v priročnikih, npr. apnarica, atomistka, bacilonoska ipd. 8 je takšnih, ki jih 

najdemo v vseh treh jezikovnih priročnikih (bacilonoska, baptistinja, bazilisa, begica, 
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beličnica, bogataška, brežanka in brusačka), le 1 je primer, kjer obstaja oblika v SSKJ2 

in SP 2001, ne pa tudi v SSKJ (akcentologinja), 2 sta primera, kjer obstaja oblika v SSKJ2 

in SSKJ, ne pa tudi v SP 2001 (bajtarka in begovica). Kar 91 pa je takšnih, ki jih najdemo 

le v SP 2001. 

3.3.3 Skupina C 

V skupino C sem umestila tiste ženske oblike, ki so nove in še ne prav pogoste, se pa 

uveljavljajo, npr. alkimistka (9 pojavitev), arbitrica (14 pojavitev), aretiranka (6 

pojavitev) ipd. Pričakovano je bilo, da bodo imele majhno število pojavitev v Gigafidi. 

Da sem jih razmejila od oblik v skupinah A in B, sem bila pozorna predvsem na to, da so 

imele 5–19 pojavitev. Kriterij je bil tudi ta, da so bile prisotne v SSKJ2, ne pa tudi v SSKJ 

ali SP 2001, oz. da jih ni bilo v SSKJ(2) in so obstajale v SP 2001. S tem sem 

predvidevala, da se bodo čez čas uveljavile do te mere, da jih bo slovar sprejel. 

3.3.4 Skupina Č 

V skupino Č sem umestila poimenovanja, kjer prevladujejo bodisi ženske bodisi moške 

oblike, pri čemer sem z oznakami (Č/I ali Č/II) označevala tudi vse druge, označene z 

oznakami za druge skupine. Skušala sem prikazati, katera oblika ima več pojavitev v 

primeru, ko se pojavita obe. Pozorna sem bila na to, da nisem označevala tistih parov 

besed, kjer je bilo število pojavitev pri moških in ženskah enako. To skupino sem 

razdelila na dve podskupini, in sicer na Č/I, kjer prevladujejo moške oblike, in Č/II, kjer 

prevladujejo ženske oblike. 

Tabela 1: Prevlada bodisi moške bodisi ženske oblike poimenovanj 

Oblika poimenovanj Število Odstotki 

Prevlada moške oblike 317 96 % 

Prevlada ženske oblike 12 4 % 

 

Kot lahko vidimo, v primerih, ko sta prisotni obe obliki in v korpusu Gigafida nimata 

enakega števila zadetkov, moške oblike poimenovanj krepko prevladujejo v primerjavi 

z ženskimi. 
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Tabela 2: Razmerje med prevlado in uravnoteženostjo oblik 

Razmerje med prevlado 
obeh oblik in med 
uravnoteženostjo 

Število Odstotki 

Ena od oblik prevladuje 329 97 % 

Obe obliki sta enakovredni 11 3 % 

 

Primerov, kjer sta obe obliki, tako moška kot ženska, v korpusu Gigafida zastopani z 

enakim številom pojavitev, je zelo malo. Pri tvorjenkah z začetnicama a in b jih je le 3 

%.  

3.3.5 Skupina D 

V skupino D sem umestila tista poimenovanja, kjer obstaja bodisi samo ženska bodisi 

samo moška oblika, zato sem to skupino spet razdelila na dve podskupini, in sicer na 

D/I in D/II.  

 

Slika 4: Obstoj bodisi moške oblike poimenovanj bodisi ženske 

Prva podskupina zajema samo moške oblike poimenovanj, ki jih je 229, druga 

podskupina pa zajema samo ženske oblike poimenovanj, ki jih je le 8, npr. izrazi 

adrenalinec, akušer, asiriolog ipd. so brez ženske ustreznice, babica kot pomočnica pri 

porodu, bajadera kot plesalka v indijskem okolju, balerina, begina kot članica ženskim 

96 % 

4 % 

D/I

D/II
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redovnim družbam podobne skupnosti v Belgiji in v Holandiji, bula kot nekdaj poročena 

ženska v muslimanskem okolju, aleksandrinka kot ženska z Goriškega, zaposlena kot 

dojilja, varuška, sobarica, kuharica ali guvernanta v Egiptu, zlasti v Aleksandriji, 

afežejevka kot članica Antifašistične fronte žena Jugoslavije in animirka kot uslužbenka 

v nočnem lokalu, ki zabava goste, pa so brez moške ustreznice. 
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4 SKLEP 

Pri analizi oblik poimenovanj sem izhajala iz naslednjih hipotez, ki sem jih s pomočjo 

statistične obravnave in predstavitve podatkov potrdila ali ovrgla: 

 ženskih oblik poimenovanj je manj v primerjavi z moškimi; 

 veliko več je moških oblik poimenovanj, ki so brez ženskih ustreznic; 

 v SP 2001 imajo vse moške oblike ženske ustreznice; 

 v SSKJ2 je več ženskih oblik kot v SSKJ; 

 v SP 2001 je več ženskih oblik kot v SSKJ2; 

 v realni uporabi je več moških oblik kot ženskih. 

Prvo hipotezo, ki pravi, da moške oblike prevladujejo v primerjavi z ženskimi, sem 

potrdila. V jezikovnih priročnikih so moške oblike pogosteje zastopane, kar sem lahko 

ugotovila na primeru tvorjenk za začetnici a in b, saj se v SSKJ2 pojavi 549 moških oblik, 

v SP 2001 pa 421. Nasprotno je ženskih oblik poimenovanj precej manj, saj najdemo v 

SSKJ2 159 ženskih oblik, v SSKJ 127 in v SP 2001 318. 

Drugo hipotezo, ki pravi, da je več moških oblik poimenovanj brez ženskih ustreznic kot 

obratno, sem prav tako potrdila. Dokaz za to je podatek, da je 229 moških oblik brez 

ženske ustreznice in 8 ženskih oblik brez moške ustreznice. 

Tretjo hipotezo, ki pravi, da imajo  v SP 2001 vse moške oblike ženske ustreznice, sem 

ovrgla, saj je moških oblik 421, imajo pa samo 318 ženskih ustreznic.  

V četrti hipotezi sem trdila, da je v SSKJ2 več ženskih oblik kot v SSKJ, v peti hipotezi pa, 

da je v SP 2001 več ženskih oblik kot v SSKJ2. Obe sem potrdila, saj je v SSKJ2 159 

ženskih oblik, medtem ko jih je v SSKJ 127. V SP 2001 jih je 318, kar je precej več kot v 

obeh slovarjih. 

Da je v realni uporabi več moških oblik kot ženskih, kot pravi šesta hipoteza, priča več 

podatkov. Moških oblik, ki so brez ženskih ustreznic, je 229, medtem ko je ženskih oblik 

brez moških ustreznic le 8. V primerih, ko se pojavljata obe obliki, je med njimi 317 
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takšnih, kjer prevladuje moška oblika, in le 12 takšnih, kjer prevladuje ženska oblika. 

Zadnjo hipotezo sem torej prav tako potrdila. 

Marsikdo meni, da se mora enakopravnost spolov kazati tudi na jezikovni ravni. Sama 

menim, da ni nujno narobe, če ima vsaka moška oblika žensko ustreznico.2 Ne zdi pa se 

mi smiselno, da nekateri avtorji izražajo enakopravnost tako, da v besedilu poleg 

moške oblike na vsakem koraku pišejo tudi žensko, npr. biologi in biologinje, psihologi 

in psihologinje ipd. Takšna raba se mi zdi nepotrebna, saj besedilo popači do te mere, 

da je lahko nerazumljivo in se hitro izgubi rdeča nit. Menim, da je prav, da se moški 

spol uporablja kot univerzalni spol, ko pa se govori o posameznici, ki se ukvarja s čim 

oz. ki je nosilka kake lastnosti ipd., pa naj se uporablja ženska oblika. 

Na podlagi podatkov, ki sem jih dobila v analizi, lahko sklepam, da je jezik res ogledalo 

družbe, pri čemer SSKJ(2) prikazuje realnejšo podobo družbe od SP 2001, ki nam 

večinoma ponuja prisiljene ženske oblike, ki pa ne izkazujejo rabe.  

 

  

                                                           
2
 Seveda to ni mogoče pri vseh, npr. pri poklicih v Rimskokatoliški cerkvi, kjer ženska ne more biti 

duhovnica. 
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5 POVZETEK 

V diplomskem delu se s pomočjo analize moških in ženskih oblik (za začetnici a in b) na 

neki način ukvarjam z opisom aktualnega družbenega stanja. V prvi vrsti skušam 

pokazati na nesmiselnost ženskih oblik v primeru, ko te ne izkazujejo rabe v živem 

jeziku. Obravnavane so besede iz treh jezikovnih priročnikov, in sicer iz SSKJ 2, SSKJ in 

SP 2001. Zanimalo me je, ali se družba zrcali v jeziku. Da bi to ugotovila, mi je bil v 

pomoč korpus slovenskega jezika Gigafida, s pomočjo katerega sem preverila pojavitve 

moških in ženskih oblik poimenovanj. Na podlagi tega sem oblike (predvsem ženske) 

razdelila v pet skupin: 

 navadne in pogoste v rabi, 

 samo formalno mogoče, ki ne izkazujejo rabe, 

 nove in še ne prav pogoste, ki se uveljavljajo, 

 poimenovanja, kjer prevladujejo bodisi ženske bodisi moške oblike in 

 poimenovanja, kjer obstaja bodisi samo ženska bodisi samo moška oblika. 

Pričakovala sem, da je moških oblik poimenovanj več v primerjavi z ženskimi. Moje 

pričakovanje se je potrdilo. V jezikovnih priročnikih SSKJ2 in SP 2001 se pojavi več 

moških oblik, kot se pojavi ženskih v vseh treh uporabljenih priročnikih, poleg SSKJ2 in 

SP 2001 še v SSKJ. Pričakovala sem več moških oblik brez ženske ustreznice. Tudi to se 

je potrdilo, saj je bilo takih oblik kar 299, medtem ko je bilo ženskih le 8. Tretja teza je 

trdila, da imajo v SP 2001 vse moške oblike ženske ustreznice. To hipotezo sem ovrgla, 

saj je analiza pokazala, da se v SP 2001 pojavi 421 moških oblik, medtem ko je ženskih 

samo 318. Četrto in peto hipotezo sem prav tako potrdila, saj se je izkazalo, da je v 

SSKJ2 več ženskih oblik kot v SSKJ in v SP 2001 več kot v SSKJ2. Trditev, da je v rabi več 

moških oblik kot ženskih, sem potrdila, saj je moških oblik brez ženske ustreznice kar 

229, če pa se pojavljata obe obliki, moška krepko prevladuje, saj v 317 primerih 

prevladuje moška oblika, medtem ko je takšnih, kjer prevladuje ženska oblika, le 12.   

Diplomsko delo je pokazalo, da je jezik ogledalo družbe, pri čemer slovarja prikazujeta 

realnejšo podobo družbe kot SP 2001. 
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SEZNAM PRILOG 

Priloga 1: Analiza ženskih oblik poimenovanj za začetnici a in b – SSKJ, SSKJ2 in SP 
2001 



 

 

Priloga 1: Analiza ženskih oblik poimenovanj za začetnici a in b – SSKJ, SSKJ2 in SP 2001 
 

Št. Moška oblika SSKJ2 Moška oblika SP 2001 Gigafida Ženska oblika SSKJ2 Ženska oblika SSKJ 
Ženska oblika 
SP 2001 

Gigafida Analiza 

1 

abbe 
v francoskem okolju 
naslov za katoliškega 
duhovnika 

abbe 375 / / / / D/I 

2 

abiturient 
knjiž. absolvent srednje 
šole pred zaključnim 
izpitom ali po njem 

abiturient 21 

abiturientka 
knjiž. absolventka 
srednje šole pred 
zaključnim izpitom ali 
po njem 

abiturientka 
ženska oblika od 
abiturient 

abiturientka 6 C, Č/I 

3 
abolicionist 
pristaš abolicionizma 

abolicionist 40 / / abolicionistka 6 C, Č/I 

4 

abonent 
kdor se vnaprej naroči 
na kaj; naročnik

2
, 

naplačnik 

abonent 1701 

abonentka 
ženska, ki se vnaprej 
naroči na kaj; 
naročnica

2
 

abonentka 
ženska oblika od 
abonent 

abonentka 41 A, Č/I 

5 

aboniranec
3
 

kdor se vnaprej naroči 
na kaj; naročnik

2
, 

naplačnik 

 8 / /  / D/I 

6 
aborigin 
prvotni avstralski 
prebivalec, domorodec 

aborigin 1320 / / aboriginka 21 A, Č/I 

7 
aboridžin 
prvotni avstralski 
prebivalec, domorodec 

 404 / /  /
4
 D/I 

8 
absolutist 
1. oblastnik, ki ima vso 

absolutist 238 / / absolutistka 10 C, Č/I 

                                                           
3
 Beseda aboniranec ima ekspresivni podpomen. 

4
 Ženska oblika aboridžinka ima 17 pojavitev v korpusu Gigafida. 



  

 

oblast 
2. pristaš absolutizma 

9 

absolvent 
kdor dokonča šolo // 
kdor je dokončal študij 
na visoki šoli in je pred 
diplomo 

absolvent 3191 

absolventka 
ženska, ki dokonča 
šolo // ženska, ki je 
dokončala študij na 
visoki šoli in je pred 
diplomo 

absolventka 
ženska oblika od 
absolvent 

absolventka 1327 A, Č/I 

10 
abstinent 
kdor se zdržuje 
alkoholnih pijač, droge 

abstinent 607 
abstinentka 
ženska, ki se zdržuje 
alkoholnih pijač, droge 

abstinentka 
ženska oblika od 
abstinent 

abstinentka 35 A, Č/I 

11 
abstraktist 
pristaš abstraktizma 

abstraktist 1 / / abstraktistka 1 A 

12 
adamit 
rel. pripadnik ločine, ki 
se zavzema za nagoto 

adamit 34 / / adamitka 0 B, Č/I 

13 
adapter

2
 

kdor adaptira 
adapter 1752

5
 / / adapterka 0 B, Č/I 

14 

adept 
knjiž. 1. kdor se uvaja v 
kako vedo 
2. goreč pristaš kake 
ideologije 

adept 114 / / adeptka 1 B, Č/I 

15 

adjunkt 
nekdaj pisarniški 
uslužbenec po končani 
pripravniški dobi in 
opravljenem 
strokovnem izpitu, 
pristav 

adjunkt 81 / / / / D/I 

16 
adjutant 
v nekaterih državah 

adjutant 246 / / / / D/I 

                                                           
5
 Beseda adapter je homonimna. Na prvih par straneh se pojavlja izključno samo poimenovanje za pripravo. 



  

 

oficir, dodeljen višjim 
vojaškim osebnostim, 
pribočnik 

17 
adlatus 
nekdaj pomočnik višjih 
uslužbencev 

adlatus 19 / / adlatusinja 0 B, Č/I 

18 

administrator 
1. kdor upravlja; 
upravnik, upravitelj // 
rač. kdor upravlja 
računalniški sistem ali 
spletni forum 
2. nižji pisarniški 
uslužbenec 

administrator 3814 

administratorka 
1. nižja pisarniška 
uslužbenka 
2. rač. ženska, ki 
upravlja računalniške 
strani ali spletni forum 

administratorka 
nižja pisarniška 
uslužbenka 

administratorka 557 A, Č/I 

19 

admiral 
1. najvišji vojaški čin v 
mornarici ali nosilec 
tega čina 

admiral 3826 / / admiralka 8 C, Č/I 

20 

adolescent 
ped. kdor je v dobi med 
puberteto in zrelostjo, 
mladostnik 

adolescent 650 / / adolescentka 18 C, Č/I 

21 
adoptant 
kdor koga posvoji; 
posvojitelj 

adoptant 8 / / adoptantka 0 B, Č/I 

22 
adoptiranec 
kdor je posvojen; 
posvojenec 

adoptiranec 1 / / adoptiranka 0 B, Č/I 

23 

adrenalinec 
kdor se ukvarja z 
dejavnostmi, zlasti 
športnimi, za katere je 
značilno stanje 
povečane 

 26 / /  / D/I 



  

 

vznemirjenosti, 
psihofizične aktivnosti 

24 
adresant 
kdor odpošlje pošiljko; 
odpošiljatelj 

adresant 9 / / adresantka 0 B, Č/I 

25 
adresat 
prejemnik pošiljke, 
naslovljenec 

adresat 25 / / adresatka 0 B, Č/I 

26 

adut 
2. // kdor je zaradi 
svojih sposobnosti 
odločilen za uspeh 
skupine, skupnosti 

adut 18.812
6
 

adutinja 
ženska, ki je zaradi 
svojih sposobnosti 
odločilna za uspeh 
skupine, skupnosti 

/ / 71 A, Č/I 

27 

adut 
2. // kdor je zaradi 
svojih sposobnosti 
odločilen za uspeh 
skupine, skupnosti 

adut 18.812 

adutka 
ženska, ki je zaradi 
svojih sposobnosti 
odločilna za uspeh 
skupine, skupnosti 

/ / 10 C, Č/I 

28 
adventist 
pripadnik adventizma 

adventist 122 
adventistka 
pripadnica adventizma 

adventistka 
pripadnica 
adventizma 

adventistka 6 C, Č/I 

29 

advokat
7
 

kdor poklicno daje 
pravno pomoč; 
odvetnik 

advokat 2858 
advokatinja 
odvetnica 

/ / 21 A, Č/I 

30 

advokat 
kdor poklicno daje 
pravno pomoč; 
odvetnik 

advokat 2858 
advokatka 
odvetnica 

advokatka 
odvetnica 

advokatka 24 A, Č/I 

31 
aerofag 
med., vet. človek ali 

 0 / /  / D/I 

                                                           
6
 Beseda adut je večpomenska. 

7
 Beseda advokat ima ekspresivni podpomen. 



  

 

žival, ki ima aerofagijo 

32 

aeronavt 
kdor je usposobljen za 
ravnanje z letalom ali 
zrakoplovom, letalec 

aeronavt 18 / / aeronavtka 1 C, Č/I 

33 
aferist 
knjiž. kdor išče, 
povzroča afere 

 4 / /  / D/I 

34 / / / 
afežejevka 
članica Antifašistične 
fronte žena Jugoslavije 

afežejevka 
pog. članica 
Antifašistične fronte 
žena Jugoslavije 

afežejevka 17 D/II 

35 
aforist 
kdor piše, uporablja 
aforizme 

aforist 338 / / aforistka 7 C, Č/I 

36 

aga 
v fevdalni Turčiji nižji 
vojaški ali civilni 
oblastnik 

aga 335
8
 / / / / D/I 

37 

agent 
1. zastopnik podjetja 
pri sklepanju poslov, 
posrednik // tak 
zastopnik, ki obiskuje 
stranke na domu // 
samostojni 
posredovalec poslov 
2. zaupni sodelavec 
državne obveščevalne 
službe 

agent 35.534 
agentinja 
agentka 

agentinja 
agentka 

/ 4 B, Č/I 

38 agent agent 35.534 agentka agentka agentka 3130 A, Č/I 

                                                           
8
 Število zadetkov, ki jih vrne Gigafida, ni zanesljivo, ker na prvih straneh beseda ne prevladuje v pomenu, ki ga iščem. Z besedno zvezo »turški aga« najdem samo tri 

zadetke. 



  

 

1. zastopnik podjetja 
pri sklepanju poslov, 
posrednik // tak 
zastopnik, ki obiskuje 
stranke na domu // 
samostojni 
posredovalec poslov 
2. zaupni sodelavec 
državne obveščevalne 
službe 

1. zastopnica podjetja 
pri sklepanju poslov, 
posrednica // 
samostojna 
posredovalka poslov 
2. zaupna sodelavka 
državne obveščevalne 
službe 

ženska oblika od 
agent 

39 
agitator 
kdor agitira 

agitator 571 
agitatorka 
ženska, ki agitira 

agitatorka 
ženska, ki agitira 

agitatorka 15 C, Č/I 

40 

agitpropovec 
med 
narodnoosvobodilnim 
bojem in prva leta po 
1945 kdor dela v 
agitpropu 

 23 / /  / D/I 

41 
agnat 
pravn. krvni sorodnik 
po očetovi strani 

agnat 41 / / agnatinja 0 B, Č/I 

42 
agnostik 
pristaš agnosticizma 

agnostik 361 / / agnostikinja 0 B, Č/I 

43 

agrarec 
knjiž. 1. lastnik (velike) 
zemljiške posesti 
2. v nekaterih 
državah član agrarne 
stranke 

agrarec 19 / / agrarka 2 C, Č/I 

44 
agresivnež 
napadalen, nasilen 
človek 

 102 / /  / D/I 

45 
agresor 
kdor naredi agresijo, 

agresor 1758 / / agresorka 39 A, Č/I 



  

 

napadalec 

46 
agronom 
strokovnjak za 
agronomijo 

agronom 877 
agronomka 
strokovnjakinja za 
agronomijo 

agronomka 
strokovnjakinja za 
agronomijo 

agronomka 109 A, Č/I 

47 

agroživilec 
kdor se ukvarja s 
predelovanjem hrane, 
surovin rastlinskega, 
živalskega izvora 

 37 / /  / D/I 

48 

ahasver 
knjiž. človek, ki ga 
nemir žene po svetu, 
večni popotnik 

ahasver 38 / / ahasverka 0 B, Č/I 

49 

ajatola 
v muslimanskem 
okolju naziv za zelo 
uglednega teologa in 
razlagalca islamskega 
prava, temelječega na 
Koranu 

ajatola 1307 / / / / D/I 

50 

akademik 
1. član najvišje 
znanstvene in 
umetniške ustanove 

akademik 8808 

akademičarka 
1. članica najvišje 
znanstvene in 
umetniške ustanove 

akademičarka
9
 

raba peša študentka, 
visokošolka 

/ 36 A, Č/I 

51 

akademik 
1. član najvišje 
znanstvene in 
umetniške ustanove 

akademik 8808 

akademikinja 
članica najvišje 
znanstvene in 
umetniške ustanove 

akademikinja 
ženska oblika od 
akademik 

akademikinja 79 A, Č/I 

52 
akademik 
1. član najvišje 

akademik 8808 / / ●akademkinja
10

 11  

                                                           
9
 Pomen besede akademičarka je v SSKJ samo za študentko, visokošolko. V SSKJ2 je to drugi pomen, označen s kvalifikatorjem star. Ker tega ne upoštevam, ta pomen 

opustim. 
10

 Žensko obliko akademkinja SP 2001 navaja kot nepravilno. V korpusu kljub temu najdem zadetke. 



  

 

znanstvene in 
umetniške ustanove 

53 

akcentolog 
strokovnjak za 
akcentologijo, 
naglasoslovec 

akcentolog 2 

akcentologinja 
strokovnjakinja za 
akcentologijo, 
naglasoslovka 

/ akcentologinja 0 B, Č/I 

54 
akceptant 
fin. kdor menico 
sprejme in podpiše 

akceptant 13 / / akceptantka 1 C, Č/I 

55 
akcesist 
nekdaj nižji pisarniški 
uslužbenec, pripravnik 

akcesist 0 / / akcesistka 0 B 

56 
akcionar 
delničar 

akcionar 13 / / akcionarka 1 C, Č/I 

57 

akolit 
rel. pripravnik za 
duhovniški poklic, za 
stopnjo nižji od 
subdiakona 

akolit 35 / / / / D/I 

58 
akordant 
kdor oddaja delo na 
akord 

 18 / /  / D/I 

59 
akorder 
kdor dela na akord 

akorder 25 / / akorderka 1 B, Č/I 

60 
akrobat 
kdor dela akrobacije 

akrobat 1562 
akrobatka 
ženska, ki dela 
akrobacije 

akrobatka 
ženska, ki dela 
akrobacije 

akrobatka 146 A, Č/I 

61 
aksiomatik 
knjiž. kdor raziskuje ali 
uporablja aksiomatiko 

 2 / /  / D/I 

62 

akter 
1. kdor odločilno vpliva 
na kako gibanje ali 
delovanje; ustvarjalec, 

akter 18.907 

akterka 
1. ženska ali država, 
ustanova, ki odločilno 
vpliva na kako gibanje 

/ akterka 434 A, Č/I 



  

 

povzročitelj, dejavnik 
2. kdor je aktivno 
udeležen pri kakem 
dogodku 
3. knjiž. kdor 
umetniško poustvarja 
dramske like; igralec 

ali delovanje; 
ustvarjalka, 
povzročiteljica 
2. ženska, ki je aktivno 
udeležena pri kakem 
dogodku 
3. knjiž. ženska, ki 
umetniško poustvarja 
dramske like; igralka 

63 

aktivist 
kdor zelo aktivno 
deluje v kaki 
organizaciji ali gibanju 
// med 
narodnoosvobodilnim 
bojem in prva leta po 
1945 politični delavec 
Osvobodilne fronte 
med ljudstvom 

aktivist 13.179 

aktivistka 
ženska, ki zelo aktivno 
deluje v kaki 
organizaciji ali gibanju 
 

aktivistka 
ženska oblika od 
aktivist 

aktivistka 2316 A, Č/I 

64 

aktuar 
zavarovalni ali 
gospodarski 
matematik // 
nekdaj nižji pisarniški 
uslužbenec, pisar 

aktuar 335 / / aktuarka 8 C, Č/I 

65 
akupunkturist 
kdor se (poklicno) 
ukvarja z akupunkturo 

akupunkturist 126 / / akupunkturistka 14 C, Č/I 

66 
akupunkturolog 
kdor se (poklicno) 
ukvarja z akupunkturo 

akupunkturolog 30 / / akupunkturologinja 13 A, Č/I 

67 
akustik 
strokovnjak za 
akustiko 

 0 / /  / D/I 



  

 

68 

akušer 
v francoskem 
okolju pomočnik pri 
porodih, porodničar 

 0 / /  / D/I 

69 
akvarelist 
kdor slika akvarele 

akvarelist 100 
akvarelistka 
ženska, ki slika 
akvarele 

akvarelistka 
ženska oblika od 
akvarelist 

akvarelistka 7 C, Č/I 

70 
akvarist 
kdor goji vodne živali 
ali rastline v akvariju 

akvarist 701 / / akvaristka 2 B, Č/I 

71 

akviziter 
kdor ponuja, prodaja 
izdelke, storitve in 
zbira naročila zanje po 
domovih 

akviziter 773 / / akviziterka 50 A, Č/I 

72 
albigenz 
albižan 

 2 / /  / D/I 

73 

albin 
biol. človek ali žival, ki 
mu primanjkuje 
pigmenta, beličnik 

albin 1091
11

 

albinka 
biol. ženska ali žival, ki 
ji primanjkuje 
pigmenta, beličnica 

albinka 
ženska oblika od 
albin, beličnica 

albinka 16 C, Č/I 

74 

albižan 
pripadnik 
južnofrancoske 
srednjeveške verske 
ločine 

albižan 67 / / albižanka 0 B, Č/I 

75 /  / 

aleksandrinka 
od druge polovice 19. 
stoletja do 
1945 ženska z 
Goriškega, zaposlena 
kot dojilja, varuška, 

/  175 D/II 

                                                           
11

 Pri besedi albin je število zadetkov, ki jih vrne Gigafida, nezanesljivo, ker vključuje tudi osebna lastna imena. 



  

 

sobarica, kuharica ali 
guvernanta v Egiptu, 
zlasti v Aleksandriji 

76 
alergik 
alergičen človek 

alergik 937 / / alergikinja 0 B, Č/I 

77 
aliiranec 
član alianse, zaveznik 

aliiranec 5 / / / / D/I 

78 

alkaidovec 
član 
fundamentalistične 
islamske organizacije 
Al Kaida 

 287 / /  / D/I 

79 

alkajdovec 
član 
fundamentalistične 
islamske organizacije 
Al Kaida: alkaidovci in 
talibani 

 12 / /  / D/I 

80 
alkar 
tekmovalec na alki 

alkar 147 / / / / D/I 

81 
alkimist 
kdor se ukvarja z 
alkimijo 

alkimist 1185 / / alkimistka 9 C, Č/I 

82 
alkoholik 
kdor pretirano uživa 
alkoholne pijače 

alkoholik 7481 
alkoholičarka 
ženska, ki pretirano 
uživa alkoholne pijače 

alkoholičarka 
ženska oblika od 
alkoholik 

alkoholičarka 350 A, Č/I 

83 

alkoholog 
zdravnik, strokovnjak 
za zdravljenje 
odvisnosti od alkohola 

alkoholog 30 / / alkohologinja 10 A, Č/I 

84 

alkoholoman 
med. kdor je kronično, 
bolezensko nagnjen k 
uživanju alkoholnih 

 1 / /  / D/I 



  

 

pijač 

85 
almanahovec 
sodelavec almanaha 

almanahovec 2 / / almanahovka 0 B, Č/I 

86 

alojzijeviščnik 
v drugi polovici 19. 
stoletja gojenec 
srednješolskega 
internata Alojzijevišče 

alojzijeviščnik 1 / / / / D/I 

87 
alojznik 
alojzijeviščnik 

alojznik 1 / / / / D/I 

88 
alopat 
med. kdor zdravi z 
alopatijo 

alopat 13 / / alopatinja 0 B, Č/I 

89 
alpid 
antr. pripadnik alpske 
rase 

alpid 25 / / alpidka 0 B, Č/I 

90 

alpin 
v Italiji vojak enote, 
izurjene za operacije v 
gorah; alpinec 

alpin 32 / / / / D/I 

91 

alpinec 
1. v Italiji vojak enote, 
izurjene za operacije v 
gorah 
2. šport. žarg. alpski 
smučar 

alpinec 729 / / alpinka
12

 42 A, Č/I 

92 
alpinist 
kdor se ukvarja z 
alpinistiko 

alpinist 9789 
alpinistka 
ženska, ki se ukvarja z 
alpinistiko 

alpinistka 
ženska, ki se ukvarja z 
alpinistiko 

alpinistka 387 A, Č/I 

93 alternativec
13

 alternativec 868 alternativka
14

 / alternativka 43 A, Č/I 

                                                           
12

 Ženska oblika alpinka ima samo drugi pomen, ki ga ima moška oblika alpinec. 
13

 Pri moški obliki alternativec je drugi pomen pogovorni. 
14

 Pri ženski obliki alternativka je drugi pomen pogovorni. 



  

 

1. pripadnik skupine 
ljudi, ki zagovarja 
drugačna, nasprotna 
načela, stališča od 
ustaljenih, običajnih, 
uradnih 

1. pripadnica skupine 
ljudi, ki zagovarja 
drugačna, nasprotna 
načela, stališča od 
ustaljenih, običajnih, 
uradnih 

94 
altist 
kdor poje alt 

altist 37 
altistka 
ženska, ki poje alt 

altistka 
ženska, ki poje alt 

altistka 367 A, Č/II 

95 
altruist 
altruističen človek, 
nesebičnež 

altruist 150 
altruistka 
altruistična ženska 

altruistka 
ženska oblika od 
altruist 

altruistka 14 C, Č/I 

96 

alumen 
kdor po zaključku 
šolanja na določeni 
srednji ali visoki šoli še 
naprej izkazuje 
povezanost z njo 

 69 / /  / D/I 

97 

amanuensis 
nekdaj nižji 
uslužbenec, navadno v 
knjižnici 

 4 / /  / D/I 

98 

amater
15

 
1. kdor se iz veselja, 
nepoklicno ukvarja s 
čim; ljubitelj 

amater 7142 

amaterka 
1. ženska, ki se iz 
veselja, nepoklicno 
ukvarja s čim; 
ljubiteljica 

amaterka 
ženska oblika od 
amater 

amaterka 244 A, Č/I 

99 

ambasador 
najvišji diplomatski 
predstavnik kake 
države v tuji državi, 
veleposlanik 

ambasador 7270 

ambasadorka 
najvišja diplomatska 
predstavnica kake 
države v tuji državi, 
veleposlanica 

/ ambasadorka 2319 A, Č/I 

100 amerikanofil  22 / /  / D/I 

                                                           
15

 Beseda amater ima dva pomena, drugi je slabšalni. Teh ne upoštevam. 



  

 

kdor se navdušuje za 
ameriško politiko ali 
kulturo 

101 

ami
1
 

v nemškem 
okolju Američan, zlasti 
pripadnik ameriških 
okupacijskih sil v 
Nemčiji 

ami 48
16

 / / / / D/I 

102 

amiš 
pripadnik 
protestantske verske 
sekte v Združenih 
državah Amerike, ki je 
znana po odpovedi 
sodobnemu načinu 
življenja 

 391 / /  / D/I 

103 
amnestiranec 
kdor je amnestiran 

amnestiranec 3 / / amnestiranka 0 B, Č/I 

104 
amputiranec 
komur so amputirali 
kak ud telesa 

 60 / /  / D/I 

105 

anabaptist 
pripadnik 
anabaptizma, 
prekrščevalec 

anabaptist 41 / / anabaptistka 1 B, Č/I 

106 
anahoret 
knjiž. puščavnik 

anahoret 10 / / / / D/I 

107 
anakreontik 
lit. kdor piše 
anakreontske pesmi 

anakreontik 0 / / / / D/I 

108 analfabet
17

 analfabet 728 / / analfabetka 5 C, Č/I 

                                                           
16

 Beseda ami je homonimna, v drugem pomenu označuje človeško –, tj. tip francoskega avtomobila. 



  

 

kdor ne zna pisati in 
brati, nepismen človek 

109 

analist 
1. analitik 
2. knjiž. pisec analov, 
letopisec 

analist 54 / / analistka 8 C, Č/I 

110 
analitik 
kdor analizira 

analitik 29.389 
analitičarka 
ženska, ki analizira 

/ analitičarka 307 A, Č/I 

111 

analizator
18

 
1. analitik // šah. kdor 
razčlenjuje partije, 
poteze, pozicije 

 471 / /  / D/I 

112 
analizant 
psiht. kdor je 
analiziran 

 22 / /  / D/I 

113 
anarhist

19
 

pristaš anarhizma 
anarhist 2126 

anarhistka 
pristašinja anarhizma 

anarhistka 
ženska oblika od 
anarhist 

anarhistka 58 A, Č/I 

114 
anatom 
strokovnjak za 
anatomijo 

anatom 367 
anatomka 
strokovnjakinja za 
anatomijo 

anatomka 
strokovnjakinja za 
anatomijo 

anatomka 5 C, Č/I 

115 
andinist 
kdor se udeleži 
odprave v Ande 

 11 / /  / D/I 

116 
andragog 
strokovnjak za 
andragogiko 

 89 
andragoginja 
strokovnjakinja za 
andragogiko 

/  52 A, Č/I 

117 
anemik 
med. kdor ima anemijo 

anemik 35 / / anemičarka 0 B, Č/I 

118 anesteziolog anesteziolog 1144 anesteziologinja / anesteziologinja 168 A, Č/I 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
17

 Beseda analfabet ima slabšalni podpomen. V korpusu se v večini uporablja slabšalno. 
18

 Beseda analizator ima 2 pomena. Upoštevala sem samo prvega, ker ustreza kategoriji živosti in podkategoriji človeškost +. 
19

 Beseda anarhist ima ekspresivni podpomen. 



  

 

med. zdravnik 
specialist za 
anesteziologijo, 
reanimatologijo, 
intenzivno medicino in 
lajšanje bolečine po 
operaciji 

med. zdravnica 
specialistka za 
anesteziologijo, 
reanimatologijo, 
intenzivno medicino in 
lajšanje bolečine po 
operaciji 

119 
anestezist 
kdor daje anestezijo, 
med. anesteziolog 

 299 

anestezistka 
ženska, ki daje 
anestezijo, med. 
anesteziologinja 

anestezistka 
ženska oblika od 
anestezist 

 83 A, Č/I 

120 
angiolog 
zdravnik specialist za 
angiologijo 

 42 / /  / D/I 

121 
anglikanec 
pripadnik 
anglikanizma 

anglikanec 230 / / anglikanka 2 B, Č/I 

122 
anglist 
strokovnjak za 
anglistiko 

anglist 119 
anglistka 
strokovnjakinja za 
anglistiko 

anglistka 
strokovnjakinja za 
anglistiko 

anglistka 102 A, Č/I 

123 

anglofil 
kdor se navdušuje za 
angleško politiko ali 
kulturo 

anglofil 73 / / anglofilka 2 B, Č/I 

124 

anglofob 
kdor je nasproten 
angleški politiki ali 
kulturi 

anglofob 2 / / anglofobinja 0 B, Č/I 

125 

angloman 
kdor se pretirano 
navdušuje za vse, kar 
je angleško 

angloman 6 / / anglomanka 0 B, Č/I 

126 
animalist 
1. kdor zagovarja 

animalist 196 / / animalistka 4 B, Č/I 



  

 

pravice živali in se bori 
zanje 
2. umetnik, ki 
upodablja živali 

127 

animator 
kdor animira // kdor 
animira otroke na 
oratoriju, zlasti mlajša 
oseba 
♦ film. risar 
pomembnejših pozicij 
figur v risanem filmu; 
gled. oseba, ki lutko 
samo premika, a ne 
govori zanjo, vodič 

animator 4329 

animatorka 
ženska, ki animira 
♦ film. risarka 
pomembnejših pozicij 
figur v risanem filmu; 
gled. ženska, ki lutko 
samo premika, a ne 
govori zanjo 

/ animatorka 734 A, Č/I 

128 / animirec 0 
animirka 
uslužbenka v nočnem 
lokalu, ki zabava goste 

animirka 
v zahodnih deželah 
uslužbenka v nočnem 
lokalu, ki zabava 
goste 

animirka 17 D/II
20

 

129 
animist 
pripadnik animizma 

animist 81 / / animistka 2 B, Č/I 

130 
anketar 
kdor anketira 

anketar 926 / / anketarica 6 C, Č/I 

131 
anketar 
kdor anketira 

anketar 926 
anketarka 
ženska, ki anketira 

/ / 21 A, Č/I 

132 
anketiranec 
kdor je anketiran 

anketiranec 9161 
anketiranka 
ženska, ki je 
anketirana 

anketiranka 
ženska oblika od 
anketiranec 

anketiranka 287 A, Č/I 

133 
anonim

21
 

knjiž. anonimen pisec 
anonim 111 / / / / D/I 

                                                           
20

 Ker moške oblike SSKJ2 ni, sem žensko obliko uvrstila v podskupino D/II. Zdi se, da je v SP 2001 tokrat prisiljeno narejena moška oblika. 
21

 Beseda anonim ima podpomen, ki označuje neživo. V korpusu ta prevladuje. 



  

 

134 
anonimnik 
anonimen človek 

 2 / /  / D/I 

135 
anoreksik 
kdor ima anoreksijo 

 33 
anoreksičarka 
ženska, ki ima 
anoreksijo 

/  31 A, Č/I 

136 
anorektik 
anoreksik 

 10 
anorektičarka 
anoreksičarka 

/  1 C, Č/I 

137 

antagonist
22

 
1. kdor komu 
nasprotuje zaradi 
različnih idej, koristi; 
nasprotnik, tekmec 
♦ gled. nosilec 
nasprotne igre v drami, 
protiigralec 

antagonist 521 / / antagonistka 17 C, Č/I 

138 
antialkoholik 
kdor je proti uživanju 
alkoholnih pijač 

 26 / /  / D/I 

139 
antifašist 
kdor je proti fašizmu 

antifašist 686 
antifašistka 
ženska, ki je proti 
fašizmu 

antifašistka 
ženska oblika od 
antifašist 

antifašistka 24 A, Č/I 

140 
antifeminist 
pristaš antifeminizma 

antifeminist 9 / / / /
23

 D/I 

141 
antiglobalist 
kdor je proti 
globalizmu 

 532 / /  /
24

 D/I 

142 
antiimperialist 
kdor je proti 
imperializmu 

antiimperialist 14 / / antiimperialistka 0 B, Č/I 

143 antiklerikalec  50 / /  /
25

 D/I 

                                                           
22

 Beseda antagonist ima dva pomena. Drugi pomen je spojina v farmaciji. 
23

 V korpusu najdem 4 zadetke pod geslom »antifeministka«. 
24

 V korpusu najdem 16 zadetkov pod geslom »antiglobalistka«. 



  

 

pristaš antiklerikalizma 

144 
antikomunist 
kdor je proti 
komunizmu 

antikomunist 627 / / antikomunistka 5 C, Č/I 

145 

antikvar 
trgovec s predmeti 
starinske vrednosti, 
zlasti s knjigami, 
starinar 

antikvar 139 / / antikvarka 50 A, Č/I 

146 
antimilitarist 
kdor je proti 
militarizmu 

antimilitarist 25 / / antimilitaristka 1 B, Č/I 

147 
antinacist 
kdor je proti nacizmu 

antinacist 45 / / antinacistka 1 B, Č/I 

148 

antipod 
kdor je od koga po 
lastnostih, mišljenju 
popolnoma drugačen, 
nasprotje 
♦ geogr. prebivalec 
kraja, ki leži na 
popolnoma 
nasprotnem delu 
zemeljske oble 

antipod 650 / / / / D/I 

149 
antisemit 
pristaš antisemitizma 

antisemit 337 / / antisemitka 6 C, Č/I 

150 

antitrinitarec 
rel. pripadnik 
katerekoli verske 
ločine, ki je proti dogmi 
o sv. Trojici 

 1 / /  / D/I 

151 antropofag antropofag 7 / / / / D/I 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
25

 V korpusu najdem 5 zadetkov pod geslom »antiklerikalka«. 



  

 

knjiž. ljudožerec, 
kanibal 

152 
antropolog 
strokovnjak za 
antropologijo 

antropolog 2861 
antropologinja 
strokovnjakinja za 
antropologijo 

/ antropologinja 856 A, Č/I 

153 
antropozof 
pristaš antropozofije 

antropozof 43 / / antropozofinja 1 B, Č/I 

154 

aojd 
knjiž., pri starih 
Grkih ljudski pesnik in 
pevec 

aojd 10 / / / / D/I 

155 

apaš 
knjiž., zlasti v 
francoskem 
okolju velikomestni 
potepuh, slepar, 
razbojnik 

 5 / /  / D/I 

156 

apatrid 
človek brez domovine, 
državljanstva; 
brezdomovinec 

apatrid 167 / / apatridka 0 B, Č/I 

157 
apolid 
brezdomovinec 

apolid 5 / / apolidka 0 B, Č/I 

158 
apnar 
kdor žge ali prodaja 
apno 

apnar 101 / / apnarica 0 B, Č/I 

159 
apneničar 
kdor dela pri apnenici 

apneničar 6 / / / / D/I 

160 

apologet 
knjiž. kdor brani kako 
idejo; branilec, 
zagovornik 
♦ rel. cerkveni pisatelj 
v 2., 3. stoletju, ki je 

apologet 359 / / apologetka 0 B, Č/I 



  

 

branil krščanstvo 

161 

apoplektik 
med. kogar je zadela 
možganska kap ali 
kdor je nagnjen k njej 

apoplektik 1 / / apoplektičarka 0 B, Č/I 

162 
apostat 
rel. kdor odpade od 
vere, odpadnik 

apostat 33 / / / / D/I 

163 

apostol 
1. rel. vsak od 
dvanajsterih učencev 
Jezusa Kristusa // prvi 
oznanjevalec 
krščanstva 

apostol 5269 / / / / D/I 

164 
apostolik 
rel. papež 

apostolik 4 / / / / D/I 

165 
apotekar 
lekarnar 

apotekar 318 
apotekarica

26
 

1. farmacevtka 

apotekarica
27

 
// raba peša ženska 
oblika od apotekar 

apotekarica 12 C, Č/I 

166 
apreter 
kdor se poklicno 
ukvarja z apretiranjem 

apreter 11 / / apreterka 0 B, Č/I 

167 
apriorist 
pristaš apriorizma 

apriorist 2 / / aprioristka 0 B, Č/I 

168 
arabist 
strokovnjak za arabske 
jezike in kulturo 

arabist 28 / / arabistka 2 B, Č/I 

169 

aranžer 
1. kdor poklicno kaj 
ureja v skladno, 
estetsko celoto 

aranžer 1658 

aranžerka 
1. ženska, ki poklicno 
kaj ureja v skladno, 
estetsko celoto 

/ aranžerka 160 A, Č/I 

                                                           
26

 Star. »lekarnarjeva žena«. 
27

 Najprej zastar. »lekarnarjeva žena«, potem podpomen »ženska oblika od apotekar«. 



  

 

2. kdor pripravlja, 
organizira kako 
prireditev  
♦ glasb. prireditelj 
skladbe za drugačno 
instrumentalno ali 
vokalno zasedbo 

2. ženska, ki pripravlja, 
organizira kako 
prireditev: aranžerka 
porok  
♦ glasb. prirediteljica 
skladbe za drugačno 
instrumentalno ali 
vokalno zasedbo 

170 

arbiter 
1. pravn. razsodnik v 
nesodnih sporih, ki ga 
izbereta stranki 
2. knjiž. oseba, katere 
mišljenje o kulturnih, 
umetnostnih 
vprašanjih je 
odločujoče 

arbiter 3257 / / arbitrica 14 C, Č/I 

171 
arbitražer 
ekon. kdor se ukvarja z 
arbitražnimi posli 

 4 / /  / D/I 

172 

ardit 
v Italiji, med obema 
vojnama vojak 
napadalnih oddelkov, 
navadno fašist 

ardit 92 / / / / D/I 

173 
aretiranec 
kdor je aretiran, prijet 

aretiranec 145 / / aretiranka 6 C, Č/I 

174 

argonavt -a m (ȃ) 
v grški mitologiji 
mornar z ladje Argo, ki 
je plula na Kolhido po 
zlato runo 

argonavt 812 / / / / D/I 

175 
arheolog 
strokovnjak za 

arheolog 9750 
arheologinja 
strokovnjakinja za 

arheologinja 
strokovnjakinja za 

arheologinja 703 A, Č/I 



  

 

arheologijo arheologijo arheologijo 

176 

arhidiakon 
škofov namestnik, 
pooblaščen za 
arhidiakonat 

arhidiakon 226 / / / / D/I 

177 

arhiepiskop 
v vzhodni cerkvi 
predstojnik cerkvene 
pokrajine, ki obsega 
več škofij 

arhiepiskop 45 / / / / D/I 

178 
arhierej 
v vzhodni cerkvi naslov 
višjega duhovnika 

arhierej 11 / / / / D/I 

179 

arhimandrit 
v vzhodni cerkvi 
predstojnik večjega 
samostana ali več 
samostanov 

arhimandrit 22 / / / / D/I 

180 

arhiprezbiter 
rel. naslov za 
duhovnika, ki mu je 
poverjeno častno 
vodstvo cerkvene 
slovesnosti 

arhiprezbiter 2 / / / / D/I 

181 
arhitekt 
strokovnjak za 
arhitekturo 

arhitekt 48.457 
arhitektka 
strokovnjakinja za 
arhitekturo 

arhitektka 
strokovnjakinja za 
arhitekturo 

arhitektka 2928 A, Č/I 

182 

arhivar 
strokovni uslužbenec v 
arhivu  
♦ biblio. arhivski 
uslužbenec z visoko 
izobrazbo 

arhivar 803 
arhivarka 
strokovna uslužbenka v 
arhivu 

arhivarka 
ženska oblika od 
arhivar 

arhivarka 48 A, Č/I 

183 arhivist arhivist 196 / / arhivistka 42 A, Č/I 



  

 

kdor opravlja 
arhiviranje 

184 

arhont 
pri starih Grkih vsak od 
devetih najvišjih 
voljenih uradnikov v 
državi 

arhont 63 / / / / D/I 

185 
arijanec 
rel. pristaš arijanizma 

arijanec 49 / / arijanka 0 B, Č/I 

186 

arijec 
1. po nacistični 
ideologiji pripadnik 
(večvredne) arijske 
rase 
2. jezikosl., nekdaj kdor 
je govoril jezik, iz 
katerega so se razvili 
indoevropski jeziki 

arijec 310 

arijka 
po nacistični 
ideologiji pripadnica 
(večvredne) arijske 
rase 

arijka 
ženska oblika od 
arijec 

arijka 26 A, Č/I 

187 

ariman 
zgod. pripadnik 
svobodnega kmečko-
vojaškega sloja pri 
Langobardih, zlasti v 
obmejnem pasu 
Furlanije 

ariman 47 / / / / D/I 

188 
aristarh 
knjiž. strog kritik, zlasti 
v jezikoslovju 

 110 / /  / D/I 

189 

aristokrat 
pripadnik aristokracije, 
plemič // pripadnik 
skupine ljudi, ki ima 
moč, veljavo zaradi 
položaja ali 

aristokrat 1276 
aristokratinja 
aristokratka 

aristokratinja 
aristokratka 

aristokratinja 159 A, Č/I 



  

 

premoženja 

190 

aristokrat 
pripadnik aristokracije, 
plemič // pripadnik 
skupine ljudi, ki ima 
moč, veljavo zaradi 
položaja ali 
premoženja 

aristokrat 1276 
aristokratka 
pripadnica 
aristokracije, plemkinja 

aristokratka 
pripadnica 
aristokracije, 
plemkinja 

aristokratka 98 A, Č/I 

191 

aristotelik 
filoz. pristaš filozofske 
smeri, ki temelji na 
osnovnih načelih 
Aristotelove filozofije 

aristotelik 13 / / / / D/I 

192 
aristotelovec 
filoz. aristotelik 

aristotelovec 10 / / aristotelovka 1 C, Č/I 

193 
aritmetik 
strokovnjak za 
aritmetiko 

aritmetik 113
28

 / / aritmetičarka 0 B, Č/I 

194 
arkebuzir 
nekdaj vojak, oborožen 
z arkebuzo 

arkebuzir 17 / / / / D/I 

195 
arktid 
antr. prebivalec Arktike 

arktid 6 / / arktidka 0 B, Č/I 

196 
arogantnež 
aroganten človek 

 170 / /  / D/I 

197 
arteriosklerotik 
kdor ima 
arteriosklerozo 

 4 / /  / D/I 

198 
artilerec 
artilerist 

artilerec 21 / / artilerka 0 B, Č/I 

199 
artilerist 
vojak artilerijske 

artilerist 18 / / artileristka 0 B, Č/I 

                                                           
28

 Gigafida vrne varljive zadetke, upošteva tudi aritmetiko kot vedo. Gre za t. i. šum. 



  

 

enote, topničar 

200 

artist
29

 
1. kdor nastopa v 
varieteju, kabaretu, 
cirkusu 

artist 2204 

artistka 
ženska, ki nastopa v 
varieteju, kabaretu, 
cirkusu 

artistka 
ženska, ki nastopa v 
varieteju, kabaretu, 
cirkusu 

artistka 397 A, Č/I 

201 
ascendent

1
 

pravn. sorodnik v ravni 
črti nazaj, prednik 

ascendent 881 / / ascendentka 0 B, Č/I 

202 
ascet 
gl. asket 

 0 / /  / D/I 

203 

asesor 
v nekaterih državah 
prisednik, član 
sodnega zbora 

asesor 34 / / asesorica 0 B, Č/I 

204 
asfalter 
delavec, ki asfaltira 

asfalter 152 / / / / D/I 

205 
asignant 
fin. kdor izda 
asignacijo 

asignant 19 / / asignantka 0 B, Č/I 

206 

asignat 
1. fin. kdor naj plača 
znesek, določen v 
asignaciji 

asignat 39 / / asignatka 3 B, Č/I 

207 

asignatar 
fin. oseba, v katere 
korist je asignacija 
izdana 

asignatar 11 / / asignatarka 1 C, Č/I 

208 
asimilat 
1. kdor se je asimiliral 

asimilat 71
30

 / / asimilatka 0 B, Č/I 

209 
asiriolog 
strokovnjak za 

 9 / /  / D/I 

                                                           
29

 Beseda artist ima dva pomena. Drugi pomen je ekspresivni. Ženska oblika nima ekspresivnega pomena. 
30

 Pri besedi asimilat v korpusu na prvi strani prevladuje drugi pomen, označen s terminološkim kvalifikatorjem biol., ki označuje organsko snov. 



  

 

asiriologijo 

210 

asistent 
strokovno usposobljen 
pomočnik, zlasti pri 
pomembnih opravilih 
// najnižji znanstveni 
sodelavec na visokih 
šolah, v znanstvenih 
ustanovah 

asistent 9068 

asistentka 
strokovno 
usposobljena 
pomočnica, zlasti pri 
pomembnih opravilih 
// najnižja znanstvena 
sodelavka na visokih 
šolah, v znanstvenih 
ustanovah 

asistentka 
ženska oblika od 
asistent 

asistentka 3877 A, Č/I 

211 

asket 
kdor se načelno strogo 
odreka užitkom, 
ugodnostim  
♦ rel. kdor skuša doseči 
krščansko popolnost 

asket 541 

asketka 
ženska, ki se načelno 
strogo odreka užitkom, 
ugodnostim 

asketka 
ženska oblika od 
asket 

/ 8 C, Č/I  

212 

asket 
kdor se načelno strogo 
odreka užitkom, 
ugodnostim  
♦ rel. kdor skuša doseči 
krščansko popolnost 

asket 541 / / asketinja 7 C, Č/I 

213 

askar 
za Evropejce, zlasti v 
kolonijah vojak redne 
vojske iz vrst 
domačinov 

 29 / /  / D/I 

214 

asocialnež 
kdor se noče ali ne 
more prilagoditi 
splošno veljavnim 
družbenim normam 

 20 / /  / D/I 

215 
aspirant 
knjiž. kdor si prizadeva, 

aspirant 98 
aspirantka 
knjiž. ženska ali 

aspirantka 
ženska oblika od 

aspirantka 21 A, Č/I 



  

 

se poteguje za kaj, 
navadno za službo ali 
naslov; kandidat, 
pripravnik // voj., 
nekdaj kdor je končal 
častniško šolo in se 
poteguje za častniški 
čin 

država, ustanova, ki si 
prizadeva, se poteguje 
za kaj, navadno za 
službo ali naslov; 
kandidatka, 
pripravnica 

aspirant 

216 
astenik 
med. asteničen človek 

astenik 37 / / asteničarka 1 B, Č/I 

217 
astmatik 
kdor ima astmo, 
nadušljivec 

astmatik 1396 
astmatičarka 
ženska, ki ima astmo 

astmatičarka 
ženska, ki ima astmo 

astmatičarka 14 C, Č/I 

218 
astrofizik 
strokovnjak za 
astrofiziko 

astrofizik 480 / / astrofizičarka 20 A, Č/I 

219 
astrolog 
kdor se ukvarja z 
astrologijo 

astrolog 2126 
astrologinja 
ženska, ki se ukvarja z 
astrologijo 

/ astrologinja 1123 A, Č/I 

220 

astronavt 
kdor je usposobljen za 
vesoljske polete, 
vesoljec 

astronavt 5116 

astronavtka 
ženska, ki je 
usposobljena za 
vesoljske polete 

/ astronavtka 395 A, Č/I 

221 

astronom 
strokovnjak za 
astronomijo; 
zvezdoslovec, 
zvezdoznanec 

astronom 6615 

astronomka 
strokovnjakinja za 
astronomijo; 
zvezdoslovka, 
zvezdoznanka 

astronomka 
strokovnjakinja za 
astronomijo; 
zvezdoslovka, 
zvezdoznanka 

astronomka 86 A, Č/I 

222 

asumpcionist 
rel. član na 
Francoskem nastalega 
reda, ki se ukvarja s 
šolstvom 

 0 / /  / D/I 



  

 

223 

aškenz
31

 
pripadnik judovske 
verske skupnosti, ki 
izvira iz srednje ali 
vzhodne Evrope 

/ 13 / / / / D/I 

224 

ataman
32

 
1. v carski 
Rusiji izvoljeni 
poveljnik kozaške 
vojske 

ataman 212 / / / / D/I 

225 

ataše 
član diplomatskega 
predstavništva kot 
strokovnjak za 
določeno področje 

ataše 1890 

atašejka 
članica diplomatskega 
predstavništva kot 
strokovnjakinja za 
določeno področje 

/ atašejka 153 A, Č/I 

226 

ateist 
kdor ne priznava boga, 
brezbožnik  
♦ filoz. pripadnik 
ateizma 

ateist 3870 
ateistka 
ženska, ki ne priznava 
boga, brezbožnica 

ateistka 
ženska oblika od 
ateist 

ateistka 175 A, Č/I 

227 
atentator 
kdor naredi atentat 

atentator 2170 
atentatorka 
ženska, ki naredi 
atentat 

atentatorka 
ženska, ki naredi 
atentat 

atentatorka 49 A, Č/I 

228 
atlet

33
 

športnik, ki se ukvarja z 
atletiko 

atlet 19.371 
atletinja 
športnica, ki se ukvarja 
z atletiko 

atletinja 
športnica, ki goji 
atletiko 

atletinja 10.497 A, Č/I 

229 
atlet 
športnik, ki se ukvarja z 
atletiko 

atlet 19.371 
atletka 
atletinja 

atletka 
atletinja 

atletka 18 C, Č/I 

230 atomist atomist 26 / / atomistka 0 B, Č/I 

                                                           
31

 SP 2001 ima za to poimenovanje lastno ime, zato ne upoštevam. 
32

 Pri besedi ataman je drugi pomen označen s kvalifikatorjem zastar., zato ne upoštevam. 
33

 Beseda atlet ima ekspresivni podpomen. 



  

 

pri starih 
Grkih začetnik, 
predstavnik atomizma 

231 
atonalist 
skladatelj atonalne 
glasbe 

atonalist 3 / / atonalistka 0 B, Č/I 

232 

au pair 
1. oseba, navadno 
mlajša, ki v tujini za 
začasno bivališče, 
hrano in žepnino 
pomaga pri 
gospodinjskih opravilih 
in varovanju otrok 

 76 / /  / D/I 

233 

avalist 
fin. porok, ki je 
podpisan na menici, 
menični porok 

avalist 21 / / avalistka 0 B, Č/I 

234 

avantgardist 
kdor si prizadeva za 
uveljavitev nove smeri, 
zlasti v umetnosti 

avantgardist 551 / / avantgardistka 12 C, Č/I 

235 
avanturist

34
 

kdor išče, ljubi 
avanture, pustolovec 

avanturist 1940 
avanturistka 
ženska, ki išče, ljubi 
avanture, pustolovka 

avanturistka 
ženska oblika od 
avanturist, 
pustolovka 

avanturistka 249 A, Č/I 

236 

avdiofil 
ljubitelj in zbiralec 
zvočnih posnetkov, 
naprav za reprodukcijo 
zvoka 

 241 / /  / D/I 

237 avditor avditor 48 / / avditorica 0 B, Č/I 

                                                           
34

 Beseda avanturist ima slabšalni podpomen, ženska ustreznica ga nima. 



  

 

cerkveni preiskovalni 
sodnik // v stari 
Avstriji vojaški 
preiskovalni sodnik 

238 

avgur 
pri starih 
Rimljanih svečenik, ki iz 
ptičjega leta 
napoveduje usodo 

avgur 31 / / / / D/I 

239 

avgúst
3
 

zgod. naslov za rimske 
vladarje od cesarja 
Oktavijana naprej 

avgúst
1
 162.815

35
 

avgústa 
zgod. naslov za ženo 
ali sorodnico rimskih 
vladarjev od cesarja 
Oktavijana naprej 

avgústa 
zgod. naslov za ženo 
ali sorodnico rimskih 
vladarjev od cesarja 
Oktavijana naprej 

/ 33 A, Č/I 

240 

avguštinec 
menih reda, 
imenovanega po sv. 
Avguštinu 

avguštinec 152 / / / / D/I 

241 

aviatik 
kdor je usposobljen za 
ravnanje z letalom; 
letalec // kdor je v 
letalski službi 

aviatik 48 / / / / D/I 

242 
avskultant 
nekdaj sodniški 
pripravnik 

avskultant 1 / / avskultantka 0 B, Č/I 

243 

avstrofil 
kdor se navdušuje za 
avstrijsko politiko ali 
kulturo 

avstrofil 16 / / / / D/I 

244 
avstromarksist 
pristaš 

avstromarksist 13 / / avstromarksistka 0 B, Č/I 

                                                           
35

 Beseda avgust ima še dva homonima, število zadetkov je zelo nezanesljivo. 



  

 

avstromarksizma 

245 
avstroslavist 
pristaš avstroslavizma 

avstroslavist 1 / / avstroslavistka 0 B, Č/I 

246 
avtist 
psiht. kdor ima 
avtizem 

avtist 375 / / avtistka 13 C, Č/I 

247 
avtobiograf 
kdor (na)piše 
avtobiografijo 

avtobiograf 28 / / avtobiografinja 4 C, Č/I 

248 

avtodidakt 
knjiž. kdor si pridobi 
(strokovno) znanje 
brez šol; samouk

1
 

avtodidakt 36 / / avtodidaktka 0 B, Č/I 

249 

avtodomar 
kdor biva v avtodomu, 
navadno na dopustu, 
oddihu 

 49 / /  / D/I 

250 

avtoelektričar 
kdor se poklicno 
ukvarja z električnimi 
napravami v 
avtomobilih 

avtoelektričar 124 / / / / D/I 

251 
avtograf

36
 

1. kdor avtografira 
avtograf 19 / / / / D/I 

252 

avtohton
1
 

knjiž. kdor je po izvoru 
od tam, kjer živi; 
domačin, 
praprebivalec 

avtohton
1
 4 / / avtohtonka 0 B, Č/I 

253 
avtoklepar 
kdor poklicno opravlja 
kleparska dela pri 

avtoklepar 641 / / avtokleparka 1 B, Č/I 

                                                           
36

 Beseda avtograf ima dva pomena. Drugi pomen označuje neživo: avtogram. 



  

 

avtomobilih 

254 

avto klepar 
kdor poklicno opravlja 
kleparska dela pri 
avtomobilih 

 1 / /  / D/I 

255 

avtokrat
37

 
oblastnik, ki ima 
neomejeno, 
samovoljno oblast, 
samodržec 

avtokrat 390 / / avtokratka 3 B, Č/I 

256 
avtoličar 
ličar avtomobilov 

avtoličar 682 / / avtoličarka 3 B, Č/I 

257 
avto ličar 
ličar avtomobilov 

 1 / /  / D/I 

258 

avtomehanik 
mehanik za 
popravljanje 
avtomobilov 

avtomehanik 5769 / / avtomehaničarka 21 A, Č/I 

259 
avtomobilist 
kdor vozi avtomobil, 
zlasti osebni 

avtomobilist 4633 

avtomobilistka 
ženska, ki vozi 
avtomobil, zlasti 
osebni 

avtomobilistka 
ženska oblika od 
avtomobilist 

avtomobilistka 62 A, Č/I 

260 
avtonomist 
pristaš avtonomizma 

avtonomist 134 / / avtonomistka 3 B, Č/I 

261 

avtoprevoznik 
kdor poklicno prevaža 
blago, navadno s 
tovornim avtomobilom 

avtoprevoznik 6292 / / avtoprevoznica 9 C, Č/I 

262 

avto prevoznik 
kdor poklicno prevaža 
blago, navadno s 
tovornim avtomobilom 

 6 / /  / D/I 

                                                           
37

 Beseda avtokrat ima ekspresivni podpomen. 



  

 

263 

avtor 
kdor ustvari umetniško 
ali znanstveno delo // 
kdor kaj izdela, izumi, 
zlasti na tehničnem 
področju 

avtor 202.581 

avtorica 
ženska, ki ustvari 
umetniško ali 
znanstveno delo // 
kdor kaj izdela, izumi, 
zlasti na tehničnem 
področju 

avtorica 
ženska oblika od 
avtor 

avtorica 33.853 A, Č/I 

264 

avtor 
kdor ustvari umetniško 
ali znanstveno delo // 
kdor kaj izdela, izumi, 
zlasti na tehničnem 
področju 

avtor 202.581 
avtorka 
avtorica 

avtorka 
avtorica 

/ 25 B
38

, Č/I 

265 
avtoritarec 
pristaš avtoritarizma 

avtoritarec 35 / / / / D/I 

266 
avtostopar 
kdor potuje z 
avtoštopom 

avtostopar 44 / / avtostoparica 1 B, Č/I 

267 
avtostopar 
kdor potuje z 
avtoštopom 

avtostopar 44 
avtostoparka 
ženska, ki potuje z 
avtoštopom 

avtostoparka 
ženska oblika od 
avtostopar 

/ 7 C, Č/I 

268 
avtoštopar 
kdor potuje z 
avtoštopom 

avtoštopar 326 / / avtoštoparica 0 B, Č/I 

269 
avtoštopar 
kdor potuje z 
avtoštopom 

avtoštopar 326 
avtoštoparka 
ženska, ki potuje z 
avtoštopom 

avtoštoparka 
ženska oblika od 
avtostopar 

/ 102 A, Č/I 

270 
azilant 
kdor prosi, dobi 
(politični) azil 

azilant 1748 / / azilantka 22 A, Č/I 

271 / / / babica
39

 babica babica 37.654 D/II 

                                                           
38

 Glede na moško obliko je število pojavitev v korpusu za žensko zelo majhno, zato sem jo uvrstila v skupino B. 
39

 Prvi pomen ima moško ustreznico ded, drugi pomen nima moške ustreznice. 



  

 

2. pomočnica pri 
porodih 

2. pomočnica pri 
porodih 

272 
bacilonosec 
med. kdor ima bacile in 
jih prenaša na druge 

bacilonosec 41 

bacilonoska 
med. ženska, ki ima 
bacile in jih prenaša na 
druge 

bacilonoska 
med. ženska, ki ima 
bacile in jih prenaša 
na druge 

bacilonoska 0 B, Č/I 

273 
badmintonist 
športnik, ki se ukvarja z 
badmintonom 

badmintonist 327 / / badmintonistka 94 A, Č/I 

274 
bagerist 
gl. bagrist 

bagerist 79 / / / /
40

 D/I 

275 
bagrist 
kdor dela z bagrom 

bagrist 20 / / bagristka 0 B, Č/I 

276 
bahač 
kdor se (rad) baha 

bahač 302 
bahačka 
ženska, ki se (rada) 
baha 

bahačka 
ženska, ki se (rada) 
baha 

bahačka 3 B, Č/I 

277 
bahajec 
pripadnik bahaizma 

 24 / /  / D/I 

278 
bahavec 
knjiž. bahač 

bahavec 4 / / bahavka 3 A, Č/I 

279 

bajaco 
na poseben način 
oblečen komedijant, 
burkež 

bajaco 0 / / / / D/I 

280 / / / 

bajadera
41

 
2. v indijskem 
okolju plesalka v 
templju ali v zabavišču 

bajadera 
v indijskem okolju 
plesalka v templju ali 
v zabavišču 

bajadera
1
 302

42
 D/II 

281 bajalec
43

 bajalec 0 bajalka bajalka bajalka 1 A, Č/II 

                                                           
40

 V korpusu najdem 1 zadetek pod »bageristka«. 
41

 Beseda bajedera ima dva pomena, mene zanima drugi pomen plesalke, ne bonboniera oziroma eden od njenih bonbonov hrvaške tovarne Kraš.  
42

 Število zadetkov je nezanesljivo, saj najdemo zadetke tudi za prvi pomen. 
43

 Beseda bajalec ima dva pomena, drugi je označen s kvalifikatorjem zastar. 



  

 

1. knjiž. ljudski 
pripovedovalec 

knjiž. ljudska 
pripovedovalka 

knjiž. ljudska 
pripovedovalka 

282 
bajaničar 
kdor zna ravnati z 
bajanico 

bajaničar 50 / / bajaničarka 3 B, Č/I 

283 
bajkar 
kdor pripoveduje ali 
ustvarja bajke 

 2 / /  / D/I 

284 
bajtar 
lastnik zelo majhnega 
kmečkega posestva 

bajtar 409 

bajtarica 
lastnica zelo majhnega 
kmečkega posestva ali 
bajtarjeva žena 

bajtarica 
lastnica zelo 
majhnega kmečkega 
posestva ali 
bajtarjeva žena 

bajtarica 7 C, Č/I 

285 
bajtar 
lastnik zelo majhnega 
kmečkega posestva 

bajtar 409 
bajtarka 
bajtarica ali bajtarjeva 
hči 

bajtarka 
bajtarica ali 
bajtarjeva hči 

/ 0 B, Č/I 

286 

bajazzo 
na poseben način 
oblečen komedijant, 
burkež 

bajazzo 0 / / / / D/I 

287 

bakalaver 
naslov človeka z 
najnižjo stopnjo 
akademske izobrazbe 

bakalaver 2 / / / / D/I 

288 
bakant 
gl. bakhant 

bakant 2 

bakantka 
pri starih 
Grkih udeleženka 
sprevoda na čast boga 
Bakha 

bakantka 
pri starih 
Grkih udeleženka 
sprevoda na čast 
boga Bakha 

/ 1 A, Č/I 

289 
bakhant 
pri starih 
Grkih udeleženec 

bakhant 4 
bakhantka 
pri starih 
Grkih udeleženka 

bakhantka 
pri starih 
Grkih udeleženka 

bakhantka 304
44

 A, Č/II 

                                                           
44

 Ni zanesljiva številka, gre tudi za poimenovanja plesnih skupin ipd. 



  

 

sprevoda na čast boga 
Bakha 

sprevoda na čast boga 
Bakha 

sprevoda na čast 
boga Bakha 

290 
bakant 
gl. bakhant 

bakant 2 

bakantinja 
pri starih Grkih 
bakhantka // knjiž. 
strastna, razuzdana 
ženska 

bakantinja 
pri starih Grkih 
bakhantka // knjiž. 
strastna, razuzdana 
ženska 

/ 3 A, Č/II 

291 

bakhant 
pri starih 
Grkih udeleženec 
sprevoda na čast boga 
Bakha 

bakhant 4 

bakhantinja 
pri starih Grkih 
bakhantka: // 
knjiž. strastna, 
razuzdana ženska 

bakhantinja 
pri starih Grkih 
bakhantka: // 
knjiž. strastna, 
razuzdana ženska 

/ 3 A, Č/I 

292 
baklonosec 
kdor nese baklo 

baklonosec 38 / / baklonoska 0 B, Č/I 

293 

bakrar 
delavec v proizvodnji 
bakra ali bakrenih 
izdelkov 

bakrar 9 / / bakrarka 0 B, Č/I 

294 
bakropisec 
bakrorezec 

 3 / /  / D/I 

295 
bakrorezec 
kdor dela bakroreze 

bakrorezec 92 / / bakrorezka 0 B, Č/I 

296 
bakrotiskar 
kdor se poklicno 
ukvarja z bakrotiskom 

bakrotiskar 3 / / bakrotiskarka 0 B, Č/I 

297 
bakteriolog 
strokovnjak za 
bakteriologijo 

bakteriolog 198 / / bakteriologinja 3 B, Č/I 

298 

bakuninec 
privrženec ruskega 
revolucionarja 
Bakunina 

bakuninec 0 / / bakuninka 0 B 

299 
baladar 
knjiž., zastar. pesnik 

baladar 11 / / / / D/I 



  

 

balad 

300 
baladik 
knjiž. pesnik balad 

 0 / /  / D/I 

301 
baladnik 
knjiž. pesnik balad 

baladnik 8 / / baladnica 1 C, Č/I 

302 
balalajkar 
kdor igra na balalajko 

 1 / /  / D/I 

303 
balanser 
kdor balansira 

balanser 26 / / balanserka 0 B, Č/I 

304 
balar

1
 

kdor vozi nevestino 
balo 

balar 7 / / / / D/I 

305 / / / 
balerina 
baletna plesalka, 
baletka 

balerina 
baletna plesalka, 
baletka 

balerina 2380 D/II 

306 
baletnik 
baletni plesalec 

baletnik 2173 
baletka

45
 

1. baletna plesalka 
baletka 
1. baletna plesalka 

baletka 1210 A, Č/I 

307 
baletnik 
baletni plesalec 

baletnik 2173 / / baletnica 39 A, Č/I 

308 

balinar 
1. kdor balina // 
igralec pri balinanju 
2. športnik, ki se 
ukvarja z balinanjem 

balinar 1606 

balinarka 
1. ženska, ki balina 
2. športnica, ki se 
ukvarja z balinanjem 

/ balinarka 186 A, Č/I 

309 
balist 
strokovnjak za 
balistiko 

balist 0 / / / / D/I 

310 
balistik 
strokovnjak za 
balistiko 

balistik 58 / / / / D/I 

311 
balkanolog 
strokovnjak za jezike in 

balkanolog 30 / / / / D/I 

                                                           
45

 Drugi pomen je za baletne čeveljčke, navadno v množini. 



  

 

kulturo balkanskih 
narodov 

312 
balneolog 
strokovnjak za 
balneologijo 

balneolog 32 / / / / D/I 

313 
balonar 
športnik, ki leta z 
balonom 

balonar
1
 1114 / / balonarica 25 A, Č/I 

314 
baltid 
antr. pripadnik baltske 
rase 

baltid 3 / / baltidka 0 B, Č/I 

315 

ban 
v stari Jugoslaviji 
predstojnik banovine  
♦ zgod. vladar 
srednjeveške Bosne; od 
vladarja imenovani šef 
avtonomne vlade 
Hrvaške in Slavonije v 
okviru Avstro-Ogrske 

ban 1508 
banica 
banova žena 

banica 
banova žena 

banica 69
46

 A, Č/I 

316 

bančnik 
1. (vodilni) bančni 
uslužbenec 
2. bankir 

bančnik 4979 
bančnica 
(vodilna) bančna 
uslužbenka 

/ bančnica 202 A, Č/I 

317 

bankir 
lastnik banke // kdor 
se poklicno ukvarja z 
bančništvom 

bankir 6995 

bankirka 
1. ženska, ki se 
poklicno ukvarja z 
bančništvom 
2. bankirjeva žena 

bankirka 
v nekaterih deželah 
bankirjeva žena 

bankirka 550 A, Č/I 

318 
bandažist 
izdelovalec bandaž 

bandažist 0 / / bandažistka 0 B 

319 banderiljero banderiljero 0 / / / / D/I 

                                                           
46

 Število pojavitev ni zanesljivo. Veliko je zadetkov za nepravilno napisano banjico. 



  

 

zlasti v španskem 
okolju bikoborec, 
oborožen z banderiljo 

320 

banderilero 
zlasti v španskem 
okolju bikoborec, 
oborožen z banderiljo 

 0 / /  / D/I 

321 
bandoneonist 
kdor igra (na) 
bandoneon 

 11 / /  / D/I 

322 
bandurist 
kdor igra na banduro 

 1 / /  / D/I 

323 
bankroter 
kdor bankrotira 

bankroter 1 / / bankroterka 0 B, Č/I 

324 
bankrotiranec 
kdor bankrotira 

bankrotiranec 58 / / bankrotiranka 0 B, Č/I 

325 

bantuid 
antr. pripadnik 
črnskega plemena 
Bantu 

bantuid 1 / / bantuidka 0 B, Č/I 

326 

baptist 
pripadnik 
protestantske verske 
skupnosti, ki zahteva 
krst odraslih 

baptist 1772 

baptistinja 
pripadnica 
protestantske verske 
skupnosti, ki zahteva 
krst odraslih 

baptistinja 
pripadnica 
protestantske verske 
skupnosti, ki zahteva 
krst odraslih 

baptistinja 0 B, Č/I 

327 

baptist 
pripadnik 
protestantske verske 
skupnosti, ki zahteva 
krst odraslih 

baptist 1772 / / baptistka 10 C, Č/I 

328 
barakar 
kdor stanuje v baraki 

barakar 58 / / barakarica 0 B, Č/I 

329 
barba 
navt. žarg. kapitan // 

barba 4 / / / / D/I 



  

 

pristavek k moškemu 
imenu, zlasti v 
dalmatinskem okolju 
stric 

330 

barbar
47

 
1. za stare Grke in 
Rimljane pripadnik 
neciviliziranih ljudstev 

barbar 4017 

barbarka
48

 
1. za stare Grke in 
Rimljane pripadnica 
neciviliziranih ljudstev 

barbarka 
ženska oblika od 
barbar 

barbarka 26 A, Č/I 

331 
bard

49
 

pri Keltih ljudski pesnik 
in pevec 

bard 994 / / / / D/I 

332 
barin 
v carski Rusiji zemljiški 
gospod 

barin 0 / / / / D/I 

333 

barist 
gost. strokovnjak za 
pripravo mešanih pijač 
v baru; barman 

barist 67 

baristka 
gost. strokovnjakinja 
za pripravo mešanih 
pijač v baru 

baristka 
gost. strokovnjakinja 
za pripravo mešanih 
pijač v baru 

baristka 2 B, Č/I 

334 
baritonist 
kdor poje bariton 

baritonist 1894 / / / / D/I 

335 
barjan 
kdor živi na barju ali je 
doma z barja 

barjan 6 / / barjanka 120 A, Č/II 

336 

barman 
gost. strokovnjak za 
pripravo mešanih pijač 
v baru 

barman 1591 / / barmanka 75 A, Č/I 

337 
barnabit 
rel. menih reda, 
imenovanega po sv. 

barnabit 1 / / / / D/I 

                                                           
47

 Drugi pomen je slabšalni. 
48

 Drugi pomen je slabšalni. 
49

 Ekspresivni podpomen. 



  

 

Barnabu 

338 
barokist 
umetnik baročne dobe 

barokist 17 / / barokistka 0 B, Č/I 

339 

baron
50

 
1. plemič, za stopnjo 
nižji od grofa 
2. gospodarski 
mogotec 

baron 8748 
baronica 
baronova žena // 
baronova hči 

baronica 
baronova žena // 
baronova hči 

baronica 1044 A, Č/I 

340 
baronet 
v Angliji plemič, za 
stopnjo nižji od barona 

baronet 41 / / / / D/I 

341 
barvanec 
človek barvne polti 

barvanec 0 / / barvanka 0 B 

342 
barvar

51
 

1. kdor se poklicno 
ukvarja z barvanjem 

barvar 262 / / barvarka 6 C, Č/I 

343 
barvnokožec 
človek barvne kože 

barvnokožec 1 / / / / D/I 

344 
bas 
1. // basist 

bas 9116
52

 / / / / D/I 

345 
basač 
nekdaj kdor nabija 
topove 

 10 / /  / D/I 

346 
basbaritonist 
kdor poje basbariton 

 301 / /  / D/I 

347 
baseballist 
športnik, ki se ukvarja z 
bejzbolom 

 72 / /  / D/I 

348 
basist 
kdor poje bas // kdor 

basist 6080 
basistka 
ženska, ki igra (na) bas 

/ / 195 A, Č/I 

                                                           
50

 Beseda baron ima tri pomene, tretji je ironični. 
51

 Beseda barvar ima dva pomena, drugi označuje lovskega psa. 
52

 Zelo malo verjetno, da je za človeka toliko zadetkov, ker je beseda večpomenska. 



  

 

igra (na) bas 

349 
baskitarist 
kdor igra na baskitaro 

 190 / /  /
53

 D/I 

350 
bas kitarist 
kdor igra na baskitaro 

 278 / /  / D/I 

351 
basnopisec 
pisec basni 

basnopisec 107 / / basnopiska 0 B, Č/I 

352 
basnoslovec 
// knjiž. basnopisec 

basnoslovec 1 / / basnoslovka 0 B, Č/I 

353 
bašibozuk 
v fevdalni Turčiji vojak 
neregularne vojske 

 0 / /  / D/I 

354 
batler 
gl. butler 

 26 / /  / D/I 

355 
bazilej 
v bizantinski državi 
vladar, cesar 

bazilej 2 

bazilisa 
v bizantinski 
državi vladarjeva žena, 
cesarica 

bazilisa 
v bizantinski 
državi vladarjeva 
žena, cesarica 

bazilisa 0 B, Č/I 

356 
bazilijanec 
rel. menih reda sv. 
Bazilija 

bazilijanec 0 / / / / D/I 

357 

beatnik 
pripadnik mlajše 
generacije, katerega 
način življenja se kaže 
v nepodrejanju 
veljavnim družbenim 
normam in v 
sproščenem uživanju 

beatnik 99 / / / / D/I 

358 
bebec

54
 

2. nekdaj duševno 
bebec 1617 

bebka 
nekdaj duševno 

bebka 
redko duševno 

bebka 9 C, Č/I 

                                                           
53

 V Gigafidi sem našla 12 zadetkov pod besedo baskitaristka. 
54

 Ima slabšalni in ekspresivni pomen. 



  

 

nerazvit, slaboumen 
človek 

nerazvita, slaboumna 
ženska 

nerazvita, slaboumna 
ženska 

359 
bebljavec 
kdor beblja 

 0 / /  / D/I 

360 
beduin 
arabski nomad v 
severni Afriki 

beduin 812 
beduinka 
arabska nomadka v 
severni Afriki 

beduinka 
ženska oblika od 
beduin 

beduinka 24 A, Č/I 

361 

beg
2
 

zlasti v fevdalni 
Turčiji višji civilni ali 
vojaški oblastnik 

beg
2
 16.674

55
 

begica 
v fevdalni Turčiji 
begovica 

begica 
v fevdalni Turčiji 
begovica 

begica 0
56

 B, Č/I 

362 

beg
2
 

zlasti v fevdalni 
Turčiji višji civilni ali 
vojaški oblastnik 

beg
2
 16.674

57
 

begovica 
v fevdalni 
Turčiji begova žena 

begovica 
v fevdalni 
Turčiji begova žena 

/ 0 B, Č/I 

363 

bej 
1. zlasti v fevdalni 
Turčiji višji civilni ali 
vojaški oblastnik; beg

2
 

2. nekdaj vladar Tunisa 

bej 16 / / / / D/I 

364 

begavec 
otrok, mladostnik, ki 
večkrat pobegne od 
doma ali iz vzgojnega 
zavoda 

begavec 42 / / begavka 22 A, Č/I 

365 / / / 

begina 
v Belgiji in v 
Holandiji članica 
ženskim redovnim 

begina 
v Belgiji in v 
Holandiji članica 
ženskim redovnim 

begina 138
58

 D/II 

                                                           
55

 Zelo nezanesljiv podatek. Upošteva tudi glagole, čeprav sem označila samo samostalnike. 
56

 Vsi zadetki, ki jih najde Gigafida, označujejo priimek košarkarja. 
57

 Zelo nezanesljiv podatek. Upošteva tudi glagole, čeprav sem označila samo samostalnike. 
58

 Ni zanesljiv podatek. 



  

 

družbam podobne 
skupnosti 

družbam podobne 
skupnosti 

366 

begunec 
kdor (z)beži pred 
nevarnostjo ali 
neprijetnostjo // kdor 
se izseli v tujino iz 
političnih vzrokov; 
emigrant 

begunec 34.434 

begunka 
ženska, ki (z)beži pred 
nevarnostjo ali 
neprijetnostjo // 
ženska, ki se izseli v 
tujino iz političnih 
vzrokov; emigrantka 

begunka 
ženska oblika od 
begunec 

begunka 774 A, Č/I 

367 
behaviorist 
pristaš behaviorizma 

behaviorist 120 / / behavioristka 1 B, Č/I 

368 
bejzbolist 
športnik, ki se ukvarja z 
bejzbolom 

 86 / /  / D/I 

369 

bek 
šport. žarg. obrambni 
igralec pri nekaterih 
igrah z žogo; branilec 

bek 0 / / bekovka 0 B 

370 
belcebub 
rel. poglavar hudobnih 
duhov 

belcebub 42 / / / / D/I 

371 
belec

59
 

1. človek bele rase 
belec 6021 

belka
60

 
1. ženska bele rase 

belka 
1. ženska bele rase 

belka 1076 A, Č/I 

372 
beletrist 
pisec beletrističnih del, 
leposlovec 

beletrist 8 / / beletristka 0 B, Č/I 

373 
beličar 
rib. ribič, ki lovi belice 

beličar 33 / / beličarica 0 B, Č/I 

374 
beličnik

61
 

1. biol. človek ali žival, 
beličnik 132 

beličnica 
biol. albinka 

beličnica 
biol. albinka 

beličnica 0 B, Č/I 

                                                           
59

 Beseda belec je večpomenska. Drugi pomen označuje žival, 3. pomen je slabšalni. 
60

 Ni slabšalnega pomena. 
61

 Drugi pomen označuje neživo – jabolko. 



  

 

ki mu primanjkuje 
pigmenta; albin 

375 
belilec 
gl. belivec 

belilec 18
62

 / / belilka 1 B, Č/I 

376 
belivec 
kdor beli 

belivec 2 / / belivka 0 B, Č/I 

377 

belogardist 
med 
narodnoosvobodilnim 
bojem pripadnik bele 
garde v Sloveniji // 
med državljansko 
vojno po oktobrski 
revoluciji pripadnik 
bele garde 

belogardist 1562 / / / / D/I 

378 
belokožec 
človek bele rase; belec 

belokožec 24 / / / / D/I 

379 
belolasec 
kdor ima bele, svetle 
lase 

belolasec 4 
belolaska 
ženska, ki ima bele, 
svetle lase 

belolaska 
ženska, ki ima bele, 
svetle lase 

belolaska 3 A, Č/I 

380 
benediktinec

63
 

1. menih reda sv. 
Benedikta 

benediktinec 424 
benediktinka

64
 

1. redovnica reda sv. 
Benedikta 

benediktinka 
1. redovnica reda sv. 
Benedikta 

benediktinka 52 A, Č/I 

381 
beneficiat 
rel. uživalec beneficija 

beneficiat
1
 31 / / / / D/I 

382 
berač

1
 
65

 
1. kdor prosi, pobira 
miloščino 

berač 4203 
beračica

66
 

1. ženska, ki prosi, 
pobira miloščino 

beračica 
ženska oblika od 
berač

1
 

beračica 191 A, Č/I 

                                                           
62

 Korpus vrne tudi zadetke, ki označujejo neživo. 
63

 Drugi pomen označuje neživo – liker. 
64

 Drugi pomen označuje neživo – nar. zdravilna rastlina: kopriva 
65

 Drugi pomen je ekspresivni. 
66

 Drugi pomen je ekspresivin. 



  

 

383 

bernardinec
67

 
1. menih reda, 
imenovanega po sv. 
Bernardu 

 558
68

 / /  / D/I 

384 

bernsteinovec 
privrženec nemškega 
politika in filozofa 
Bernsteina 

bernsteinovec 0 / / / / D/I 

385 

bersaljer 
v Italiji vojak posebne 
pehotne enote, s 
perjem na klobuku 

bersaljer 53 / / / / D/I 

386 

besedilopisec 
kdor piše besedila za 
različne glasbene 
izvajalce 

 112 

besedilopiska 
ženska, ki piše besedila 
za različne glasbene 
izvajalce 

/  31 A, Č/I 

387 

besednik
69

 
knjiž. 1. kdor govori 
komu v korist; 
zagovornik 
♦ pravn. besednik v 
fevdalizmu nepoklicni 
zastopnik stranke na 
sodišču 
2. govornik  
3. kdor javno izraža, 
razširja kako idejo, 
nazor 

besednik 29 

besednica 
knjiž. ženska, ki govori 
komu v korist; 
zagovornica 

besednica 
ženska oblika od 
besednik 

besednica 198 A, Č/II 

388 
besedovalec 
knjiž. govornik 

besedovalec 16 / / besedovalka 0 B, Č/I 

                                                           
67

 Drugi pomen označuje psa (živo +, človeško –). 
68

 Veliko zadetkov je za žival. 
69

 Pri obeh je varljivo, saj je zelo malo zadetkov za podkategorijo človeško +. 



  

 

389 
besnež 
kdor besni 

besnež 15 / / / / D/I 

390 
betežnik 
betežen človek 

betežnik 5 
betežnica 
betežna ženska 

betežnica 
ženska oblika od 
betežnik 

betežnica 2 A, Č/I 

391 
betonar 
betoner 

betonar 23 / / / / D/I 

392 
betoner 
delavec, ki betonira 

betoner 26 / / / / D/I 

393 
biatlonec 
šport. športnik, ki se 
ukvarja z biatlonom 

biatlonec 5387 
biatlonka 
šport. športnica, ki se 
ukvarja z biatlonom 

/ biatlonka 2749 A, Č/I 

394 
biblicist 
strokovnjak za biblična 
vprašanja 

biblicist 112 / / biblicistka 2 B, Č/I 

395 

bibliofil 
ljubitelj in zbiralec 
knjig, zlasti starih in 
dragocenih 

bibliofil 167 / / bibliofilka 2 B, Č/I 

396 
bibliograf 
kdor sestavlja 
bibliografijo 

bibliograf 72 / / bibliografinja 0 B, Č/I 

397 
bibliograf 
kdor sestavlja 
bibliografijo 

bibliograf 72 
bibliografka 
ženska, ki sestavlja 
bibliografijo 

bibliografka 
ženska oblika od 
bibliograf 

/ 1 B, Č/I 

398 
biblioman 
strasten zbiralec knjig 

 7 / /  / D/I 

399 

bibliotekar 
strokovni uslužbenec v 
knjižnici; knjižničar 
♦ biblio. knjižničarski 
uslužbenec z visoko 
izobrazbo 

bibliotekar 720 
bibliotekarka 
strokovna uslužbenka v 
knjižnici; knjižničarka 

bibliotekarka 
strokovna uslužbenka 
v knjižnici; 
knjižničarka 

bibliotekarka 310 A, Č/I 



  

 

400 
biciklist

70
 

1. kdor se vozi s 
kolesom; kolesar 

biciklist 282 
biciklistka 
kolesarka 

biciklistka 
kolesarka 

biciklistka 5 C, Č/I 

401 

bičar 
1. pripadnik 
srednjeveške verske 
ločine, ki propagira 
bičanje samega sebe 
2. izdelovalec bičev 

bičar 64 

bičarka 
pripadnica 
srednjeveške verske 
ločine, ki propagira 
bičanje samega sebe 

bičarka 
ženska oblika od bičar 

bičarka 9 C, Č/I 

402 
bigamist 
kdor živi v bigamiji, 
dvoženec 

bigamist 89 / / / / D/I 

403 
bikar 
pastir, skrbnik bikov 

bikar 0 / / / / D/I 

404 

bikoborec 
zlasti v španskem 
okolju kdor se javno v 
areni bori z bikom 

bikoborec 450 / / bikoborka 22 A, Č/I 

405 
bikorejec 
kdor vzreja plemenske 
bike 

bikorejec 1 / / bikorejka 0 B, Č/I 

406 
bilancist 
uslužbenec, ki dela, 
sestavlja bilanco 

bilancist 14 / / bilancistka 1 C, Č/I 

407 

bilingvist 
kdor zna in redno 
uporablja dva jezika, 
dvojezičnik 

 9 / /  / D/I 

408 
biljardist 
kdor igra biljard 

biljardist 34 / / biljardistka 7 C, Č/I 

409 
biljeter 
kdor pregleduje 

biljeter 115 
biljeterka 
ženska, ki pregleduje 

biljeterka 
ženska oblika od 

biljeterka 74 A, Č/I 
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 Drugi pomen je pogovorni in slabšalni. 



  

 

vstopnice pri vhodu v 
dvorano 

vstopnice pri vhodu v 
dvorano 

biljeter 

410 
binkoštnik 
pripadnik Binkoštne 
cerkve 

binkoštnik 49 / / binkoštnica 0 B, Č/I 

411 
bioenergetik 
kdor zdravi z 
bioenergijo 

bioenergetik 1284 
bioenergetičarka 
ženska, ki zdravi z 
bioenergijo 

/ bioenergetičarka 94 A, Č/I 

412 
bioetik 
kdor se zavzema za 
bioetična načela 

 21 / /  / D/I 

413 
biofizik 
strokovnjak za 
biofiziko 

 83 / /  / D/I 

414 

biograf 
kdor (na)piše 
biografijo, 
življenjepisec 

biograf 1027 / / biografinja 68 A, Č/I 

415 
biokemik 
strokovnjak za 
biokemijo 

 521 / / / / D/I 

416 

biokmet 
kmet, ki se ukvarja z 
ekološkim 
kmetovanjem 

 36 / /  / D/I 

417 

bio kmet 
kmet, ki se ukvarja z 
ekološkim 
kmetovanjem 

 27 / /  / D/I 

418 

biokmetovalec 
kdor se ukvarja z 
ekološkim 
kmetovanjem 

 23 / /  / D/I 

419 bio kmetovalec  3 / /  / D/I 



  

 

kdor se ukvarja z 
ekološkim 
kmetovanjem 

420 
biolog

71
 

strokovnjak za 
biologijo 

biolog 4863 
biologinja 
strokovnjakinja za 
biologijo 

biologinja 
strokovnjakinja za 
biologijo 

biologinja 916 A, Č/I 

421 

biometeorolog 
strokovnjak, ki 
proučuje vpliv 
vremena, podnebja na 
žive organizme, zlasti 
na človeka 

biometeorolog 18 / / biometeorologinja 21 A, Č/II 

422 

biopridelovalec 
kdor kaj prideluje 
samo z naravnimi in 
naravi prijaznimi 
postopki in materiali 

 10 / /  / D/I 

423 
biopsiholog 
strokovnjak za 
biopsihologijo 

 6 / /  / D/I 

424 
biotehnolog 
strokovnjak za 
biotehnologijo 

 82 / /  / D/I 

425 
bioterapevt 
strokovnjak za 
bioterapijo 

bioterapevt 175 / / bioterapevtka 18 C, Č/I 

426 
bioterorist 
terorist, ki uporablja 
biološko orožje 

 35 / /  / D/I 

427 
biovrtnar 
kdor vrtnari samo z 
naravnimi in naravi 

biovrtnar 11 / / biovrtnarka 2 B, Č/I 
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 Pogovorno so mišljeni tudi študentje biologije. 



  

 

prijaznimi postopki in 
materiali 

428 

bio vrtnar 
kdor vrtnari samo z 
naravnimi in naravi 
prijaznimi postopki in 
materiali 

 1 / /  / D/I 

429 

birič
72

 
1. nekdaj nižji 
uslužbenec, izvrševalec 
odločb sodne ali 
zemljiške oblasti 

birič 528 / / / / D/I 

430 

birmanec 
rel. kdor je bil birman 
ali se pripravlja na 
birmo // birman človek 
v odnosu do svojega 
botra 

birmanec 431 

birmanka 
rel. ženska, ki je bila 
birmana ali se 
pripravlja na birmo // 
birmana ženska v 
odnosu do svojega 
botra 

birmanka 
ženska oblika 
od birmanec 

birmanka 72 A, Č/I 

431 

birokrat
73

 
2. nekdaj pripadnik 
visokega uradniškega 
sloja 

 5473 / /  / D/I 

432 

biseksualec 
kdor čuti spolno 
nagnjenje do oseb 
moškega in ženskega 
spola 

 536 

biseksualka 
ženska, ki čuti spolno 
nagnjenje do oseb 
moškega in ženskega 
spola 

/  200 A, Č/I 

433 
biseromašnik 
rel. duhovnik, ki je 
dosegel šestdeset let 

biseromašnik 80 / / / / D/I 
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 Drugi pomen ekspresiven. 
73

 Prvi pomen je slogovno nezaznamovan. V SP 2001 je pomen, ki je v SSKJ2 slabšalen. V SP 2001 je tudi ženska oblika. Ker ne upoštevam določenih kvalifikatorjev, opustim. 



  

 

mašništva 

434 
bistrovidec 
kdor bistro vidi, 
presoja 

bistrovidec 0 / / bistrovidka 1 A, Č/II 

435 
bitnik 
gl. beatnik 

bitnik 55 / / bitnica 1 B, Č/I 

436 
bivolar 
pastir bivolov 

bivolar 1 / / / / D/I 

437 
bizantolog 
strokovnjak za 
bizantologijo 

 9 / / / / D/I 

438 

blagajnik 
uslužbenec, ki vodi 
blagajniške posle // 
kdor vodi v društvu, 
organizaciji 
blagajniške posle 

blagajnik 2169 

blagajničarka 
uslužbenka, ki vodi 
blagajniške posle // 
ženska, ki vodi v 
društvu, organizaciji 
blagajniške posle 

blagajničarka 
uslužbenka, ki vodi 
blagajniške posle // 
ženska, ki vodi v 
društvu, organizaciji 
blagajniške posle 

blagajničarka 2169 A, Č/I 

439 
blagopokojnik 
v osmrtnicah pokojnik 

 1 
blagopokojnica 
v osmrtnicah pokojnica 

blagopokojnica 
v osmrtnicah 
pokojnica 

 1 A 

440 
blagoslovljenec 
blagoslovljen človek 

blagoslovljenec 1 / / blagoslovljenka 1 A 

441 

blagovestnik 
1. knjiž. prvi 
oznanjevalec 
krščanstva; apostol 
2. vznes., s 
prilastkom goreč 
glasnik ideje 

blagovestnik 37 / / / / D/I 

442 
blankist 
pristaš blankizma 

blankist 1 / / blankistka 0 B, Č/I 

443 blaznež blaznež 675 / / blaznica 137
74

 A, Č/I 
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 Ni zanesljiv podatek. 



  

 

duševno bolan, moten 
človek 

444 
blaznik 
knjiž. blaznež 

 25 / /  / D/I 

445 
bledičnik 
bledičnež 

 2 / /  / D/I 

446 

bleiweisovec 
pristaš Bleiweisovih 
kulturnih in političnih 
nazorov 

bleiweisovec 5 / / / / D/I 

447 

blodnež
75

 
1. knjiž. kdor blodi, 
tava: brezdomen 
blodnež 

blodnež 9 / / / / D/I 

448 
blodník 
1. knjiž. kdor blodi, 
tava 

blodnik 30 
blodnica 
knjiž. vlačuga, 
prostitutka 

blodnica 
knjiž. vlačuga, 
prostitutka 

blodnica 10 A, Č/I 

449 
bloger 
kdor piše blog 

 2434 
blogerka 
ženska, ki piše blog 

/  433 A, Č/I 

450 

blokač 
knjiž. vodja, starešina 
bloka v 
koncentracijskem 
taborišču 

 2 / /  / D/I 

451 

bloker 
šport. igralec, zlasti pri 
odbojki, ki preprečuje 
napad nasprotnih 
igralcev 

 1757 

blokerka 
šport. igralka, zlasti pri 
odbojki, ki preprečuje 
napad nasprotnih 
igralk 

/  388 A, Č/I 

452 
blokfirer 
med drugo svetovno 
vojno vodja najnižje 

blokfirer 1 / / / / D/I 
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 Drugi pomen je starinski. 



  

 

enote nemške 
raznarodovalne 
organizacije na 
okupiranem ozemlju 

453 
blokovnik 
žel. uslužbenec pri 
bloku na železnici 

 0 / /  / D/I 

454 
blondin 
knjiž. blondinec, 
plavolasec 

 1 / /  / D/I 

455 
blondinec 
kdor ima svetle lase, 
plavolasec 

blondinec 488 
blondinka 
ženska, ki ima svetle 
lase, plavolaska 

blondinka 
ženska, ki ima svetle 
lase, plavolaska 

blondinka 8641 A, Č/II 

456 
bobnar 
kdor udarja, igra (na) 
boben 

bobnar 4007 
bobnarka 
ženska, ki udarja, igra 
(na) boben 

/ bobnarka 280 A, Č/I 

457 

bodibilder 
kdor si načrtno krepi 
mišice z ustreznimi 
vajami in posebno 
prehrano 

bodibilder 289 / / bodibilderka 69 A, Č/I 

458 

bodybuilder 
kdor si načrtno krepi 
mišice z ustreznimi 
vajami in posebno 
prehrano 

bodybuilder 178 / / / /
76

 D/I 

459 

boem 
kdor živi neurejeno, ne 
oziraje se na družbene 
norme, navadno 
umetnik 

boem 907 / / boemka 32 A, Č/I 

460 bohem  235 / /  /
77

 D/I 
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 Ženska oblika bodybuilderka ima v korpusu 39 zadetkov. 



  

 

kdor živi neurejeno, ne 
oziraje se na družbene 
norme, navadno 
umetnik 

461 
bogataš 
zelo bogat človek 

bogataš 9459 
bogatašinja 
zelo bogata ženska 

bogatašinja 
zelo bogata ženska 

bogatašinja 820 A, Č/I 

462 
bogataš 
zelo bogat človek 

bogataš 9459 
bogataška 
bogatašinja 

bogataška 
redko bogatašinja 

bogataška 0 B, Č/I 

463 

bogoiskatelj 
knjiž. komur je iskanje 
boga življenjski cilj // 
filoz. pripadnik 
religiozno-filozofske 
smeri med ruskim 
izobraženstvom v 
začetku 20. stoletja 

bogoiskatelj 14 / / bogoiskateljica 2 C, Č/I 

464 
bogokletnež 
kdor preklinja, sramoti 
boga 

 24 / /  / D/I 

465 
bogokletnik 
kdor preklinja, sramoti 
boga 

 36 / /  / D/I 

466 
bogoljub 
knjiž. kdor ljubi boga 

bogoljub 78
78

 / / bogoljubka 0 B, Č/I 

467 
bogomil 
pripadnik bogomilstva 

bogomil 104 / / bogomilka 0 B, Č/I 

468 
bogonosec 
knjiž. kdor nosi, 
razširja idejo o bogu 

bogonosec 0 / / / / D/I 

469 
bogoskrunec 
rel. kdor oskruni, 

bogoskrunec 4 / / bogoskrunka 0 B, Č/I 
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 Ženska oblika bohemka ima 4 zadetke. 
78

 Prvih dvajset zadetkov označuje moško osebno lastno ime. 



  

 

onečasti, kar je bogu 
posvečeno 

470 

bogoslovec 
slušatelj bogoslovja // 
strokovnjak za 
bogoslovje 

bogoslovec 1003 / / bogoslovka 0 B, Č/I 

471 
boy 
hotelski uslužbenec, ki 
opravlja manjše posle 

boy 81
79

 / / / / D/I 

472 

bojar 
v carski Rusiji in v 
Romuniji visok plemič, 
plemiški veleposestnik 

bojar 81 

bojarinja 
v carski Rusiji in v 
Romuniji visoka 
plemkinja, plemiška 
veleposestnica 

bojarinja 
ženska oblika od bojar 

bojarinja 1 B, Č/I 

473 

bojevnik 
knjiž. borec, vojak 
♦ zgod. član 
organizacije slovenskih 
vojakov iz prve 
svetovne vojne 

bojevnik 10.856 
bojevnica 
knjiž. vojakinja 

bojevnica 
ženska oblika od 
bojevnik 

bojevnica 1473 A, Č/I 

474 

bojkotist 
polit. pristaš smeri v 
ruski 
socialnodemokratski 
stranki po letu 1905, ki 
se je zavzemala za 
odpoklic poslancev 
stranke iz dume 

 0 / /  / D/I 

475 
boksač 
športnik, ki se ukvarja z 
boksom; boksar 

boksač 5 / / / / D/I 

476 boksar
80

 boksar
1
 8009 boksarka / boksarka 274 A, Č/I 
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 Nezanesljiva številka. 



  

 

1. športnik, ki se 
ukvarja z boksom 
♦ zgod. pripadnik 
kitajskega političnega 
gibanja proti tujcem ali 
udeleženec vstaje v 
začetku 20. stoletja 

športnica, ki se ukvarja 
z boksom 

477 
bolehnež 
bolehen človek 

bolehnež 5 / / bolehnica 0 B, Č/I 

478 
bolestnež 
knjiž. bolezensko 
neuravnovešen človek 

 4 / /  / D/I 

479 

boljševik
81

 
1. v začetku 20. 
stoletja pripadnik 
levega krila Ruske 
socialnodemokratske 
delavske stranke ali 
član Ruske 
socialnodemokratske 
delavske stranke 
(boljševikov) 

boljševik 1569 / / boljševikinja 2 B, Č/I 

480 

bollandist 
v Franciji in Belgiji član 
skupine jezuitov, ki se 
ukvarja s pisanjem 
življenjepisov svetnikov 

 2 / /  / D/I 

481 
bolničar 
kdor poklicno streže 
bolnikom 

bolničar 2152 
bolničarka 
ženska, ki poklicno 
streže bolnikom 

bolničarka 
ženska, ki poklicno 
streže bolnikom 

bolničarka 975 A, Č/I 

482 bolnik bolnik 149.443 bolnica
2
 bolnica bolnica 16.364 A, Č/I 
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 Drugi pomen označuje neživo – orožje. 
81

 Ima ekspresivni podpomen prvega pomena in drugi pomen, ki je tudi ekspresiven. 



  

 

bolan človek bolna ženska bolna ženska 

483 

bombaš 
voj. žarg. vojak, ki 
napada z ročnimi 
bombami 

bombaš 947 / / / / D/I 

484 
bombolog 
publ. pirotehnik 

 26 / /  / D/I 

485 
bonapartist 
pristaš bonapartizma 

bonapartist 9 / / bonapartistka 0 B, Č/I 

486 
bonec

82
 

1. v budističnem okolju 
menih 

bonec 59
83

 / / / / D/I 

487 

bonvivan 
knjiž. kdor (rad) dobro, 
uživaško, brezskrbno 
živi, dobroživec 

bonvivan 98 / / bonvivanka 0 B, Č/I 

488 

bonvivant 
knjiž. kdor (rad) dobro, 
uživaško, brezskrbno 
živi, dobroživec 

 30 / /  / D/I 

489 

borec 
1. udeleženec 
oboroženega spopada, 
vojak // udeleženec 
jugoslovanskega 
narodnoosvobodilnega 
boja 

borec 38.199 

borka
1
 

1. udeleženka 
jugoslovanskega 
narodnoosvobodilnega 
boja 
2. ženska, ki si zelo 
prizadeva za kaj 

borka
 

1. udeleženka 
jugoslovanskega 
narodnoosvobodilneg
a boja 
2. ženska, ki si zelo 
prizadeva za kaj 

borka 3160 A, Č/I 

490 
borzijanec 
kdor se ukvarja z 
borznimi posli 

borzijanec 23 / / borzijanka 0 B, Č/I 

491 borznik borznik 2029 / / borznica 14 C, Č/I 
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 Drugi pomen je slabšalni. 
83

 Nezanesljiv podatek. 



  

 

kdor se ukvarja z 
borznimi posli 

492 
bos

1
 

v ameriškem okolju 
šef

1
, vodja

1
 

bos
1
 29 / / / / D/I 

493 
boss 
v ameriškem okolju 
šef

1
, vodja

1
 

boss 165 / / / / D/I 

494 

bosjak 
2. knjiž., zlasti v 
ruskem okolju, nekdaj 
revež, brezdomec, 
potepuh 

bosjak 14 / / bosjakinja 0 B, Č/I 

495 
botanik 
strokovnjak za 
botaniko 

botanik 1811 
botaničarka 
strokovnjakinja za 
botaniko 

botaničarka 
strokovnjakinja za 
botaniko 

botaničarka 51 A, Č/I 

496 

boter 
1. zastopnik otroka pri 
krstu ali priča pri birmi 
// navadno kot 
nagovor starejši znan 
moški; stric 
2. nekdaj častni 
zastopnik otroka pri 
vpisu osebnega imena 
v rojstno matično 
knjigo 
3. kdor tujemu otroku, 
znanemu ali 
neznanemu, gmotno 
pomaga, zlasti pri 
šolanju 

boter 9954 

botra 
1. rel. zastopnica 
otroka pri krstu ali 
priča pri birmi // 
navadno kot 
nagovor starejša 
znana ženska; teta 
2. častna zastopnica 
otroka pri vpisu 
osebnega imena v 
rojstno matično knjigo 

botra 
1. rel. zastopnica 
otroka pri krstu ali 
priča pri birmi // 
navadno kot nagovor 
starejša znana 
ženska; teta 
2. častna zastopnica 
otroka pri vpisu 
osebnega imena v 
rojstno matično 
knjigo 

botra 2513 A, Č/I 

497 
botrovanec 
otrok v odnosu do 

 4 / /  / D/I 



  

 

botra, človeka, ki mu 
gmotno pomaga, zlasti 
pri šolanju 

498 
božjastnež 
kdor ima božjast 

božjastnež 4 / / / / D/I 

499 
božjastnik 
kdor ima božjast 

božjastnik 22 
božjastnica 
ženska, ki ima božjast 

božjastnica 
ženska, ki ima božjast 

božjastnica 12 A, Č/I 

500 
božjepotnik 
romar 

božjepotnik 102 / / božjepotnica 0 B, Č/I 

501 
božjeropnik 
rel. kdor naredi božji 
rop 

 0 / /  / D/I 

502 

brahman 
v Indiji pripadnik 
najvišje kaste, 
navadno duhovnik 

brahman 294 / / / / D/I 

503 
brahmin 
brahman 

 41 / /  / D/I 

504 
brakadar 
lov. lovec, ki se udeleži 
brakade 

brakadar 1 / / / / D/I 

505 
brakir 
lov. kdor pri brakadi 
izganja divjad z braki 

brakir 7 / / / / D/I 

506 
bralec 
kdor bere 

bralec 108.525 

bralka 
ženska, ki bere // 
nekdaj ženska, ki 
glasno bere drugim 

bralka 
ženska, ki bere // 
nekdaj ženska, ki 
glasno bere drugim 

bralka 16.539 A, Č/I 

507 
braman 
gl. brahman 

braman 9 / / / / D/I 

508 
brambovec

84
 

nekdaj vojak, vpoklican 
brambovec 349 / / / / D/I 
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 Starinski podpomen. 



  

 

le ob veliki vojni 
nevarnosti 
♦ zgod. pripadnik 
prostovoljnih 
avstrijskih vojaških 
enot za časa francoske 
okupacije 

509 
bramin 
gl. brahmin 

 52 / /  / D/I 

510 

branilec 
1. kdor odvrača napad 
// kdor varuje, ščiti 
2. publ. kdor zmaga na 
prejšnjem tekmovanju 
in se ponovno bori za 
naslov 
3. odvetnik, ki brani, 
zagovarja obtoženca 
4. šport. obrambni 
igralec pri nekaterih 
igrah z žogo 

branilec 39.316 

branilka 
1. ženska, ki odvrača 
napad // ženska, ki 
varuje, ščiti 
2. publ. posameznica 
ali moštvo, ki zmaga 
na prejšnjem 
tekmovanju in se 
ponovno bori za naslov 
3. odvetnica, ki brani, 
zagovarja obtoženca 
4. šport. obrambna 
igralka pri nekaterih 
igrah z žogo 

branilka 
ženska oblika od 
branilec 

branilka 2088 A, Č/I 

511 
branitelj 
branilec 

branitelj 1225 
braniteljica 
branilka 

braniteljica 
ženska oblika od 
branitelj 

braniteljica 54 A, Č/I 

512 

branjevec 
kdor prodaja na 
živilskem trgu // 
trgovec z drobnim, 
cenenim blagom 

branjevec 426 
branjevka 
ženska, ki prodaja na 
živilskem trgu 

branjevka 
ženska, ki prodaja na 
živilskem trgu 

branjevka 2192 A, Č/II 

513 bratomorilec
85

 bratomorilec 12 / / bratomorilka 1 C, Č/I 

                                                           
85

 Ekspresivni podpomen. 



  

 

kdor umori brata 

514 
breakdancer 
kdor pleše breakdance 

 79 / /  / D/I 

515 
brejkdenser 
kdor pleše breakdance 

 17 / /  / D/I 

516 
brenkač 
kdor igra na brenkalo 

brenkač 39 / / / / D/I 

517 
brentač

86
 

1. kdor nosi brento 
brentač 91 / / / / D/I 

518 

brentar 
kdor nosi brento; 
brentač // izdelovalec 
brent 

brentar 19 / / / / D/I 

519 
brezbožec 
brezbožnik 

 37 / /  / D/I 

520 
brezbožnež 
brezbožnik 

brezbožnež 69 / / / / D/I 

521 
brezbožnik 
kdor ne priznava boga 

brezbožnik 164 
brezbožnica 
ženska, ki ne priznava 
boga 

brezbožnica 
ženska oblika od 
brezbožnik 

brezbožnica 9 C, Č/I 

522 
brezbrižnik 
knjiž. brezbrižen človek 

 3 / /  / D/I 

523 
brezčastnež 
knjiž. človek brez časti, 
poštenosti 

 0 / /  / D/I 

524 
brezčutnež 
brezčuten, neusmiljen 
človek 

brezčutnež 35 / / brezčutnica 1 B, Č/I 

525 
brezdelec 
knjiž. brezdelnež 

brezdelec 0 / / brezdelka 0 B 

526 
brezdelnež 
brezdelen človek 

brezdelnež 509 / / brezdelnica 11 C, Č/I 

                                                           
86

 Drugi pomen je označen s kvalifikatorjem nar., označuje neživo. 



  

 

527 
brezdomec 
človek brez doma 

brezdomec 10.008 
brezdomka 
ženska brez doma 

brezdomka 
ženska brez doma 

brezdomka 335 A, Č/I 

528 

brezdomovinec 
človek brez domovine, 
državljanstva // 
knjiž. kdor ne ljubi 
domovine 

brezdomovinec 16 / / brezdomovinka 0 B, Č/I 

529 
brezdušnež 
brezdušen človek 

 9 / /  / D/I 

530 
brezimec 
brezimen človek 

 3 / /  / D/I 

531 

brezimenec 
knjiž. človek, čigar ime 
je neznano, 
nepomembno 

 0 / /  / D/I 

532 
brezimnik 
brezimen človek 

brezimnik 4 / / / / D/I 

533 
brezkonfesionalec 
brezkonfesionalen 
človek 

 1 / /  / D/I 

534 
brezposelnež 
knjiž. brezposeln 
človek, brezposelni 

 129 / /  / D/I 

535 
brezposelnik 
knjiž. brezposeln 
človek, brezposelni 

brezposelnik 3 / / brezposelnica 0 B, Č/I 

536 
brezsrčnež 
brezsrčen človek 

 56 
brezsrčnica 
brezsrčna ženska 

brezsrčnica 
brezsrčna ženska 

 5 C, Č/I 

537 
brezumnež 
knjiž. brezumen človek 

 63 
brezumnica 
knjiž. brezumna ženska 

brezumnica 
knjiž. brezumna 
ženska 

 1 B, Č/I 

538 
brezupnež 
knjiž. človek brez 
upanja 

 6 / /  / D/I 



  

 

539 
brezverec 
nevernik

2
 

brezverec 206 
brezverka 
nevernica 

brezverka 
brezverna ženska 

brezverka 4 B, Č/I 

540 
brezzemljak 
knjiž. kmetijski delavec 
brez zemlje 

brezzemljak 0 / / / / D/I 

541 
brezzemljaš 
publ. kmetijski delavec 
brez zemlje 

brezzemljaš 4 / / / / D/I 

542 
brežan 
kdor živi na bregu 

brežan 0 
brežanka

87
 

1. ženska, ki živi na 
bregu 

brežanka 
1. ženska oblika od 
brežan 

brežanka 0 B 

543 

brigadir 
1. najvišji častniški čin 
v Slovenski vojski ali 
nosilec tega čina 
2. nekdaj kdor dela v 
brigadi

2
 // vodja take 

skupine 
3. v italijanskem 
okolju poveljnik enote 
karabinjerjev 
4. v nekaterih 
državah poveljnik 
brigade

1
 

brigadir 3537 

brigadirka 
1. nosilka najvišjega 
častniškega čina v 
Slovenski vojski 
2. nekdaj ženska, ki 
dela v brigadi

2
 

3. v nekaterih 
državah poveljnica 
brigade

1
 

brigadirka 
ženska oblika od 
brigadir 

brigadirka 96 A, Č/I 

544 
brigadnik 
nekdaj kdor dela v 
brigadi

2
; brigadir 

 1 / /  / D/I 

545 

brigant 
v italijanskem 
okolju cestni ali 
pomorski ropar, 
razbojnik 

brigant 2 / / / / D/I 

                                                           
87

 Drugi pomen označuje neživo – vino. 



  

 

546 
brinet 
knjiž. kdor ima rjave 
lase, rjavolasec 

brinet
1
 7 

brinetka 
ženska, ki ima rjave 
lase, rjavolaska 

brinetka 
ženska, ki ima rjave 
lase, rjavolaska 

brinetka 66 A, Č/II 

547 
brinet 
knjiž. kdor ima rjave 
lase, rjavolasec 

brinet
1
 7 

brineta 
knjiž. brinetka, 
rjavolaska 

brineta 
knjiž. brinetka, 
rjavolaska 

brineta 11 A, Č/II 

548 

brivec 
kdor se poklicno 
ukvarja z britjem in 
striženjem las 

brivec 1710 

brivka 
ženska, ki se poklicno 
ukvarja z britjem in 
striženjem las 

brivka 
ženska, ki se poklicno 
ukvarja z britjem in 
striženjem las 

brivka 4 B, Č/I 

549 

brodar
88

 
1. kdor kaj prevaža z 
brodom; brodnik 
 

brodar 478
89

 / / brodarka 2 B, Č/I 

550 

brodnik
90

 
1. kdor kaj prevaža z 
brodom // nekdaj kdor 
prevaža tovore po reki 

brodnik 119 
brodnica 
ženska, ki kaj prevaža z 
brodom 

brodnica 
ženska oblika od 
brodnik 

brodnica 3 B, Č/I 

551 
brodolomec 
kdor doživi brodolom 

 874 / /  /
91

 D/I 

552 

broker 
ekon. žarg. kdor 
opravlja borzne posle 
po nalogu komitenta; 
borzni posrednik // 
posrednik 

broker 1484 / / brokerka 0 B, Č/I 

553 
bronolivar 
livar, ki uliva bron 

bronolivar 0 / / / / D/I 

554 brskalec  24 / /  / D/I 

                                                           
88

 Beseda brodar je večpomenska. 
89

 Nezanesljiv podatek. 
90

 Večpomenska beseda. 
91

 Ženska oblika brodolomka ima 19 zadetkov. 



  

 

kdor pregleduje strani 
na svetovnem spletu 

555 
bruc 
slušatelj prvega letnika 
na univerzi 

bruc 2374
92

 
brucka 
slušateljica prvega 
letnika na univerzi 

brucka 
žarg. slušateljica 
prvega letnika na 
univerzi 

brucka 787 A, Č/I 

556 

brucmajor 
šol. žarg. študent 
višjega letnika, ki pri 
brucovanju spremlja, 
vodi bruce 

brucmajor 8 / / / / D/I 

557 
brunet 
gl. brinet  

 0 / /  / D/I 

558 

brusač 
1. obrtnik, ki brusi 
rezila 
2. delavec, ki z brusom 
obdeluje predmete; 
brusilec 

brusač 174 
brusačka 
obrtnica, ki brusi rezila 

brusačka 
ženska oblika od 
brusač 

brusačka 0 B, Č/I 

559 
brusar 
kdor izdeluje ali 
prodaja bruse 

brusar 5 / / / / D/I 

560 

brusilec 
1. delavec, ki z brusom 
obdeluje predmete 
2. delavec, obrtnik, ki 
brusi rezila 

brusilec 444 / / brusilka 784
93

 B, Č/I 

561 
brzopisec

94
 

1. v starem in 
srednjem veku pisar, ki 

 0 / /  / D/I 

                                                           
92

 Nezanesljiv podatek. 
93

 Zelo nezanesljiv podatek, ker označuje stroj za brušenje. 
94

 Drugi pomen je označen s kvalifikatorjem zastar. 



  

 

uporablja tahigrafijo 

562 
brzostrelec 
vojak, ki strelja z 
brzostrelnim orožjem 

brzostrelec 0 / / brzostrelkinja 0 B 

563 
budilec 
buditelj 

budilec 23 / / budilka 3395
95

 B, Č/I 

564 

buditelj 
kdor si prizadeva za 
nacionalni, politični in 
kulturni dvig naroda 

buditelj 626 / / buditeljica 20 A, Č/I 

565 
budist 
pripadnik budizma 

budist 1685 / / budistka 98 A, Č/I 

566 
budnik 
knjiž. buditelj 

 24 / /  / D/I 

567 

bukinist 
v francoskem in 
ruskem okolju trgovec 
s starimi knjigami 

bukinist 14 / / bukinistka 0 B, Č/I 

568 
bukolik 
lit. pesnik bukoličnih 
pesmi 

 0 / / / / D/I 

569 

bukovnik 
v 18. in 19. stoletju 
nešolan literarno 
delujoč človek 

bukovnik 0 / / / / D/I 

570 / / / 

bula
3
 

v muslimanskem 
okolju, nekdaj 
poročena ženska 

bula
3
 

v muslimanskem 
okolju, nekdaj 
poročena ženska 

bula
3
 2246

96
 D/II 

571 
buldožerist 
kdor dela z 

 22 / /  / D/I 

                                                           
95

 Zelo nezanesljiv podatek, ker v večini označuje neživo. 
96

 Zelo nezanesljiv podatek. 



  

 

buldožerjem 

572 
bulimik 
kdor ima bulimijo 

 8 
bulimičarka 
ženska, ki ima bulimijo 

/  5 A, Č/I 

573 

burkež 
kdor (rad) uganja 
burke // kdor poklicno 
zabava gledalce z 
burkami 

burkež 336 / / burkežinja 0 B, Č/I 

574 

burš 
1. nekdaj član 
nemškega 
visokošolskega društva 
2. v stari Avstriji vojak, 
dodeljen častniku za 
pomoč na domu 

burš 5 / / / / D/I 

575 
buržoa 
knjiž. buržuj 

buržoa 1 / / / / D/I 

576 
buržuj

97
 

pripadnik buržoazije 
buržuj 430 

buržujka
98

 
pripadnica buržoazije 

buržujka 
ženska oblika od 
buržuj 

buržujka 29 A, Č/I 

577 

butler 
zlasti v angleškem 
okolju služabnik, 
strežnik v ugledni, 
premožni hiši 

butler 3289
99

 / / / / D/I 

578 
byronist 
predstavnik byronizma 

byronist 1 / / byronistka 0 B, Č/I 

                                                           
97

 Slabšalni podpomen. 
98

 Slabšalni podpomen. 
99

 Veliko je zadetkov za priimek Butler. 
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literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
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