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NASLOV 

Oblikoslovno pregibanje in razvrščanje samostalnikov II. moške sklanjatve v 

slovenskem jezikoslovju 

IZVLEČEK 

Večina jezikoslovnih priročnikov pri opisu lastnosti samostalnikov II. moške sklanjatve ne 

loči podrazredov, ampak govori o enotni oblikoslovni kategoriji. Ob zgledih kot npr. vodja, ki 

spadajo v II. moško sklanjatev, ti priročniki pravijo, da se lahko samostalniki II. moške 

sklanjatve sklanjajo tudi po I. moški. Ker ne govorijo o podrazredih, sklepamo, da to velja za 

vse sam. II. moške sklanjatve. Ker ni niti pri posameznih samostalnikih tega razreda niti pri 

rabi teh samostalnikov kot celote nikjer omenjeno, da bi bila izbira kakorkoli uravnavana, 

lahko uporabnik sklepa samo, da naj bi bila arbitrarna.  

V nalogi predstavljamo te samostalnike v jezikoslovnih priročnikih (tako slovničnih kot 

slovarskih) zadnjih 120 let in ugotavljamo, da zlasti jezikoslovna dela slovarskega značaja, 

torej tista, ki so obvestilna glede posameznih leksemskih enot, samostalnike II. moške 

sklanjatve obravnavajo precej različno. Slovar slovenskega knjiţnega jezika 1970–1991 in 

Slovenski pravopis 2001 tako v slovarskem delu izpričujeta šest kategorij, ki jih deloma 

potrjuje tudi korpusno gradivo. Opazili smo, da so med kategorijami očitne vsaj pogostnostne 

razlike. Pri nekaterih samostalnikih pa je mogoče opaziti tudi mešanje obeh paradigem. V 

zadnjem delu naloge so samostalniki II. moške sklanjatve razvrščeni in obravnavani tudi 

glede na pomenske sorodnosti (npr. samostalniki s slabšalnim pomenom – neroda, budala, 

baraba ...; samostalniki, ki pomenijo ţivali – ara, čivava, činčila, panda ...; starejši 

samostalniki – sluga, oproda, vojvoda ...). 
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II. moška sklanjatev, kategorizacija samostalnikov, jezikoslovni priročniki, oblikoslovje 
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nd

 masculine declension in 
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ABSTRACT 

The majority of language reference works do not distinguish between subclasses in presenting 

the characteristics of the 2
nd

 masculine nominal declension, instead treating it as a unified 

morphological category. It ensues from these works that examples such as vodja, which form 

part of the 2
nd

 masculine nominal declension, can also receive the case inflections of the 1
st
 

masculine nominal declension. Due to the fact that no mention is made of subclasses, we 

assume that this is the rule for all nouns of the 2
nd

 masculine nominal declension. 

Furthermore, it would appear to the user that no regulation rule applies, either with individual 

nouns or with the noun group as a whole, so the conclusion can be reached that selection 

between the two is arbitrary. 

In the present thesis, we present the treatment of the 2
nd

 masculine nominal declension 

category in prominent language reference sources (both grammars and dictionaries) of the last 

120 years. We come to the conclusion that dictionary-type works, i.e., those that provide 

information on individual lexical units, differ considerably in the ways in which they treat 

nouns of the 2
nd

 masculine declension category. Both the current Dictionary of Standard 

Slovene (SSKJ) and the Normative Style Guide (SP) 2001 (in its dictionary section) 

distinguish between as many as six groups of the 2
nd

 masculine nominal declension category, 

groups that are also partially confirmed by text corpus material. There are obvious differences 

between the categories, primarily in terms of frequency, while both paradigms can be 

observed in some nouns. In the concluding section of the thesis, nouns of the 2
nd

 masculine 

declension are categorised and treated with respect to their semantic similarities (e.g., nouns 

with pejorative meaning – neroda, budala, baraba ...; nouns denoting animals – ara, čivava, 

činčila, panda ...; obsolete nouns – sluga, oproda, vojvoda ...). 
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1 UVOD 

 

V slovenskem jeziku se samostalniki razvrščajo v sklanjatvene vzorce na podlagi spola; tako 

poznamo tri skupine sklanjatev – moške, ţenske in srednje, znotraj teh skupin pa se ločijo 

podskupine na podlagi značilnih končnic v rodilniku ednine, pri nekaterih sklanjatvah pa tudi 

glede na končnice v drugih številih, npr. samostalniki IV. ţenske sklanjatve (deţurna -e) se 

razlikujejo od samostalnikov I. ţenske sklanjatve (lipa -e) v dvojinskih in mnoţinskih 

končnicah (gl. Toporišič, 2000). 

 MOŠKI SPOL ŢENSKI SPOL SREDNJI SPOL 

I. korak -a lipa -e jabolko -a 

II. vojvoda -e perut -i / 

III. a -- mami -- doma -- 

IV. deţurni -ega deţurna -e Krško -ega 

Preglednica 1: Pregled sklanjatev po Slovenski slovnici 2000. 

 

Naša pozornost je namenjena skupini samostalnikov moškega spola, ki se končujejo s 

končnico -a (izjema so samostalniki, naglašeni na zadnjem zlogu, samostalniki z ničto 

končnico in nesklonljivi samostalniki) in ki so v slovničnih priročnikih in razpravah 

opredeljeni kot samostalniki II. moške sklanjatve. Ta je glede na pregibanje identična s I. 

ţensko sklanjatvijo. Osnovna paradigma teh samostalnikov po klasifikaciji v Toporišič (2000) 

je: vojvoda, vojvode, vojvodi, vojvodo, (o) vojvodi, (z) vojvodo.  

Za to skupino samostalnikov Toporišičeva Slovenska slovnica (1976, 
4
2000) in Slovenski 

pravopis 2001 (v pravilih) navajata, da se lahko sklanjajo tudi po I. moški sklanjatvi, nobeden 

od priročnikov pa tega dejstva ne opiše podrobneje. Ker v aktualnih jezikoslovnih priročnikih 

torej ni omenjeno nič več kot to, lahko upravičeno pričakujemo, da bo uporabnik sklenil, da 

sta sklanjatveni moţnosti enakovredni in odločitev za eno od njiju arbitrarna. V dejanski rabi, 

kakor jo izpričujejo jezikovni priročniki, ki izhajajo iz referenčnega gradiva (npr. Slovar 

slovenskega knjiţnega jezika, 1970–1991), in korpusno gradivo, pa so med vzorcema očitne 

vsaj pogostnostne razlike. Pri nekaterih samostalnikih pa je mogoče opaziti tudi mešanje obeh 

paradigem.  
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Večina jezikoslovnih priročnikov 20. stoletja pri predstavljanju II. moške sklanjatve oziroma 

oblikoslovne podobe samostalnikov moškega spola na -a ne loči podrazredov, ampak govori o 

homogeni oblikoslovni kategoriji. Toda, ali je res tako? Tudi pritrdilen odgovor zahteva v 

priročnikih posvetovalnega značaja vsaj omembo te moţnosti, saj jezikovni uporabniki 

oblikoslovno pestrost pogosto dojemajo kot problematično, mešanje sklanjatvenih tipov pa jih 

mnogokrat bega, kar potrjujejo tudi vprašanja uporabnikov, ki jih zastavljajo na raznih 

spletnih svetovalnicah (glej poglavje 3.5). 
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2 PREDSTAVITEV IN UTEMELJITEV PRISTOPA 

 

Obravnava samostalnikov moškega spola, ki se končajo s končnico -a, je zasnovana kot 

kronološki prikaz stanja v jezikovnih priročnikih in razpravah od konca 19. stoletja do danes. 

Prikaz sprememb v jezikovnosistemskih oblikoslovnih obravnavah namreč dovolj nazorno 

priča o precej obstranski obravnavi samostalnikov II. moške sklanjatve, ki pa uporabnikom 

danes ne povzročajo tako malo teţav, da bi to vprašanje lahko kar prezrli. Kronološki prikaz 

je kljub različni naravi priročnikov, ki so izhajali v obdobju zadnjih 120 let, verjetno 

najustreznejši, saj gre za ozek segment oblikoslovja. Na ta način je dobro prikazano, da se je v 

jezikoslovju II. moški sklanjatvi namenjalo zelo malo pozornosti oziroma se je prikaz stanja v 

rabi posodobil redkeje, kot bi pričakovali na osnovi pregleda jezikovne rabe. Obravnavano 

obdobje sem razdelila na pet podobdobij: 

I. Konec 19. stoletja 

II. Breznikovo obdobje 

III. Povojno obdobje  

IV. Toporišičevo obdobje 

V. Začetek 21. stoletja 

Za tako razdelitev sem se odločila predvsem na osnovi okoliščin, ki so vplivale na orientacijo 

slovenskih jezikoslovnih priročnikov. Medtem ko je obdobje na prelomu 19. in 20. stoletja 

čas ustaljevanja našega jezikovnega sistema in čas njegove prve uradne kodifikacije (izid 

prvega slovenskega pravopisa leta 1899, katerega avtor je Fran Levec), je obdobje, v katerem 

je deloval Anton Breznik, čas stroţje norme in narodne emancipacije (Pogorelec, 2011). Med 

posebnostmi obdobja med obema vojnama je treba omeniti skrb za jezikovno »čistost« in 

puristične pristope, ki so ţeleli omejiti jezikovno variantnost. Povojno obdobje pa je čas 

funkcijskega razmaha jezika, ki je prinesel tudi novo izrazje − Breznikova jezikoslovna 

izhodišča zato ne zadoščajo več za sistematično obravnavo novosti v jezikovnem sistemu; 

razcep med govorom in knjiţnim jezikom je vse večji (Dobrovoljc, 2004). S poimenovanjem 

»Toporišičevo obdobje« je označen čas strukturalne obravnave jezikovnih enot in razmerij: v 

skladu s spoznanji, predstavljenimi prvič v Toporišičevi kritiki slovnice štirih avtorjev iz l. 

1964 (Toporišič, 1965), sta v tem obdobju izšli dve temeljni deli slovenističnega jezikoslovja 

druge polovice 20. stoletja: Toporišičeva Slovenska slovnica (1976; dalje SS 1976) in 

Slovenski pravopis – Pravila (1990), pozneje pa izide še Slovenski pravopis (2001; dalje SP 
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2001), ki poleg pravil vsebuje tudi slovarski del. To je tudi obdobje izida doslej edinega 

slovenskega enojezičnega pomenskorazlagalnega slovarja, tj. Slovarja slovenskega knjiţnega 

jezika (1970−1991; dalje SSKJ), ki si vzame na eni strani za izhodišče omejeni referenčni 

korpus listkovnega gradiva, na drugi strani pa sledi jezikovnosistemski oblikoslovni ureditvi, 

kakršno predstavlja v Uvodu (1970, § 191 id.). Čas nove dobe, ki nam ponuja tudi druge vire 

podatkov o slovenskem jeziku, ki se nahajajo v digitalnem okolju, je poimenovan »Začetek 

21. stoletja«. S tem mislimo predvsem na obdobje elektronskih besedilnih korpusov, ki 

predstavljajo aktualen gradivski vir in osnovo za jezikovne priročnike, utemeljene na boljšem 

poznavanju jezikovne rabe. 

V nadaljevanju naloge bom poskušala pojasniti razlike pri sklanjanju samostalnikov moškega 

spola na -a in ugotoviti, kakšne podskupine teh samostalnikov lahko prepoznamo. Pri tem se 

skušam ţe v začetni fazi »omejiti« od tistih samostalnikov, ki so naglašeni na končnem zlogu, 

to so npr. abonma, angaţma, apartma, plasma, saj se ti navadno sklanjajo po I. moški 

sklanjatvi: abonma abonmaja. Prav tako sem ţe v začetni fazi izločila nesklonljive 

samostalnike, kratice in simbole. Pozornost bom usmerila k tistim moškim samostalnikom, ki 

jih normativni priročniki uvrščajo v II. moško sklanjatev in se tako – vsaj glede na napisano v 

jezikovnih priročnikih – sklanjajo bodisi po tej bodisi po I. moški sklanjatvi.  

Sledil bo pregled različnih jezikoslovnih, tudi priročniških obravnav ter primerjava z dejansko 

rabo samostalnikov II. moške sklanjatve v pisnih korpusih Gigafida in Nova beseda. Na 

podlagi pregledanega bodo oblikovani različni podrazredi obravnavanih samostalnikov. 

Ker pa so jezikoslovne informacije različnega značaja, bo v nadaljevanju nekaj pozornosti 

najprej namenjeno ovrednotenju različnih vrst jezikoslovnih podatkov, ki so bili uporabljeni v 

diplomski nalogi. 

 

2.1 Razlikovanje med različnimi jezikoslovnimi informacijami 

Informacije o knjiţnem jeziku so uporabnikom jezika dostopne v različnih oblikah in prek 

različnih jezikovnih priročnikov. Obseg njihove obvestilnosti glede posameznih vprašanj in 

pa sistematičnost njihovega prikaza je odvisna od narave priročnika. Medtem ko podajajo 

različne znanstvene razprave in članki poglobljene, pogosto empirično podkrepljene izsledke 

tematsko omejenih raziskav, so podatki, dobljeni v slovnicah, navadno bolj posplošeni. 
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Najpodrobnejše in obsegovno najobseţnejše informacije o jezikovnih pojavih dajejo slovarji, 

ki konkretno predstavljajo sisteme vzorcev v nekem jeziku.
1
 

Če jezikovnega uporabnika zanima, kako v slovenščini sklanjamo samostalnik oproda, se 

lahko zateče k obema tipoma priročnikov: 

- V prvih so lastnosti skupin besed opisane v besedilu, ki je razčlenjeno na vsebinska 

poglavja. Temu tipu ustreza tudi Toporišičeva definicija slovnice, ki govori o 

»jezikovnem priročniku z obvestili o oblikoslovni (oblikoslovje) in skladenjski 

(skladnja) ravnini jezikovne zgradbe kakega jezika (ali njegove socialne zvrsti)« 

(Toporišič, 1992a, str. 288). To so t. i. vsebinski priročniki, v katerih so jezikovni 

pojavi opisani s pravili in zgledi. Mednje uvrščamo Slovensko slovnico 2000, 

Slovenski pravopis 2001 (1. del, ki vsebuje pravila) idr. 

- V drugih so besede opisane po vnaprej določenem konceptu – ta se seveda razlikuje 

glede na koncept slovarja. Slovarji lahko vsebujejo podatke o pisavi, izgovoru, 

pomenu in izvoru posameznih besed. Danes je večina slovarjev dostopna v elektronski 

obliki, vse pogosteje tudi prek spleta. Za slovenščino imamo danes na voljo več takih 

priročnikov, npr. Slovenski pravopis 2001 (2., slovarski del), Slovar slovenskega 

knjiţnega jezika (1970–1991), Veliki slovar tujk (2002), Snojev Slovenski etimološki 

slovar (1997) idr. 

Na Slovenskem ima posebno vlogo tudi pravopis, ki velja za normativni jezikovni priročnik, 

ki je navadno sestavljen iz dveh delov, tj. iz teoretičnega dela oziroma pravopisnih pravil o 

pisanju besed in slovarskega dela. V oţjem pomenu gre za »jezikovni priročnik, v katerem se 

uporabniki na najhitrejši in najbolj nedvoumen način poučijo o zapisu, izreki, pregibanju, 

skladenjski rabi in pogosto tudi stilnih napotilih …« (Spletna stran Pravopis, poglej: 

<http://www.pravopis.si/Zgodovina/tabid/82/Default.aspx>). Pravopis naj bi se do 

soobstajajočih jezikovnih pojavov tudi vrednotenjsko opredelil, saj ima predpisovalno 

veljavnost − v pravilih podaja sistemski opis zapisovalnih sredstev, v slovarju pa ta pravila 

konkretizira ob izbranem naboru besedja (Dobrovoljc in Jakop, 2011). Trenutno še vedno 

aktualni pravopisni priročnik je SP 2001, kjer so skupaj objavljena pravopisna pravila in 

pravopisni slovar.  

                                                 
1
 Ţe l. 1933 je Bloomfield (1933, str. 274) zapisal, da razlikuje med slovnico in slovarjem kot dvema obrazoma  

jezikovnega opisa: »slovar je priloga slovnice, je seznam osnovnih odklonov«. (Prev. K. P.) 

http://www.pravopis.si/Zgodovina/tabid/82/Default.aspx
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V obdobju zadnjih desetih let se je z razmahom interneta razvil poseben način spletnega 

jezikovnega svetovanja, kjer jezikovni uporabnik lahko dobi odgovor na vprašanje, 

povezano z jezikom, prek klasičnih svetovalnic, kjer jezikoslovci odgovarjajo na zastavljena 

vprašanja uporabnikov; v ta tip jezikovnih svetovalnic uvrščamo npr. Vprašanja o pravopisu 

in rabi jezika <http://www.eknjiga.si/>, ŠUSS <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/>, 

Jezikovno svetovanje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU <http://isjfr.zrc-

sazu.si/svetovalnica#v>. Uporabnik pa se lahko obrne tudi na forumske jezikovne 

svetovalnice, npr. Al’ prav se piše ...? <http://med.over.net/forum5/list.php?125.>, Vprašajte 

slovenista <http://www.centerslo.net/slvnforum/messages.asp?FID=4.>. Pri slednjih ne vemo, 

ali so tisti, ki prispevajo odgovore, jezikoslovno izobraţeni oziroma specializirani ali ne. 

V prvi vrsti kot vir gradiva, sicer pa tudi kot dopolnilo jezikovnim priročnikom, v katerih je 

jezik ţe dobro opisan, je kot nosilce jezikovnih informacij mogoče obravnavati tudi 

elektronske besedilne korpuse. Gre za obseţne zbirke jezikovnega gradiva, ki je izbrano tako, 

da predstavlja vzorec določene zvrsti jezika. To so elektronsko obdelana besedila, ki nam 

omogočajo, da jih raziskujemo ter obdelujemo z raznovrstnimi programskimi orodji (Arhar, 

2007). 

»Da bi bili korpusi čim bolj koristni za lingvistično raziskovanje, se v njih pogosto pojavlja 

jezikoslovno označevanje, h kateremu prištevamo lematizacijo (postopek pripisovanja leme oziroma 

osnovne oblike besede pojavnicam v korpusu), oblikoskladenjsko označevanje, skladenjsko 

označevanje in še nekatere druge tipe označevanja« (Spletna stran Arhivske spletne strani študentov, 

poglej: <http://student.pfmb.uni-mb.si/~nbratovscak/s4.htm>). 

Za jezikoslovce je navadno najbolj nepogrešljiv referenčni korpus, saj »predstavlja celovito 

podobo nekega jezika« (Gorjanc, 2005, str. 8). Krek pravi, da gre za obseţno 

»zbirko sodobnih besedil, ki odraţa stanje v določenem jeziku glede na različne jezikovne zvrsti. Z 

iskanjem po referenčnem korpusu je mogoče spremljati jezikovno delovanje določene jezikovne 

skupnosti in na podlagi tega sprejemati lastne jezikovne odločitve« (Krek, 2003, str. 36). 

Besedilni korpusi so tako postali nepogrešljiv vir za jezikoslovne raziskave in za oblikovanje 

slovnic, slovarjev ter pravopisnih priročnikov. V slovenskem prostoru so trenutno na voljo 

naslednji korpusi slovenskega jezika: Fida, Fidaplus, Nova beseda in Gigafida, GOS (korpus 

govorjene slovenščine).  

Pri analizi gradiva v diplomski nalogi so bili uporabljeni oziroma pregledani vsi zgoraj 

navedeni jezikovni priročniki in viri. 

http://www.eknjiga.si/
http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/
http://isjfr.zrc-sazu.si/svetovalnica#v
http://isjfr.zrc-sazu.si/svetovalnica#v
http://med.over.net/forum5/list.php?125
http://www.centerslo.net/slvnforum/messages.asp?FID=4.
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lematizacijo&action=edit&redlink=1
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3 PREGLED JEZIKOSLOVNIH OBRAVNAV SAMOSTALNIKOV II. MOŠKE 

SKLANJATVE 

 

Iz skladenjske rabe moških samostalnikov s končnico -a je razvidno, da se ti ne vedejo enako; 

v slovarskih priročnikih, ki smo jih opazovali, pa je očitno tudi, da so njihovi oblikoslovni 

vzorci različni. Te vzorce so v večji ali manjši meri opazili tudi jezikoslovci, ki so se ukvarjali 

s slovničnim (oblikoslovnim) opisom, kljub temu pa je v slovnicah kot priročnikih to dejstvo 

pogosto ostalo neopaţeno oz. neomenjeno. 

 

3.1 Konec 19. stoletja 

Pregled šolskih slovnic iz obdobja pred letom 1900 ne daje podrobnih informacijo o tej 

oblikoslovni posebnosti. Anton Janeţič je v 6. izdaji svoje Slovenske slovnice za srednje 

šole
2
 (1889) ugotovil, da se razen ţenskih samostalnikov na -a po sklanjatvi riba (današnji I. 

ţenski sklanjatvi) pogosto ravnajo tudi moški samostalniki s končnico -a (Janeţič, 1889). To 

trditev je podkrepil z naslednjimi primeri: starešina, vodja, vojvoda, sluga, oproda, vladika, 

glavina, npr.: Vsak vojak ma svojga slugo. Glej ga no glavino! 

Za razliko od Janeţiča in Končnika (1898), ki je v Slovenski slovnici za obče ljudske šole 

prišel do enakih ugotovitev, pa je Stanislav Škrabec nekaj let pozneje v časopisu Cvetje z 

vertov sv. Frančiška (Jezikoslovna dela 2, str. 237) zagovarjal trditev, da se samostalniki, kot 

so starešina, vojvoda, vodja, tudi sluga, »sklanjajo kakor t. i. debla na -o«, torej rodilnik 

starešina, dajalnik starešinu, toţilnik starešina itd., torej se sklanjajo po današnji I. moški 

sklanjatvi. 

Škrabec v opombah navaja tudi prekmurskega pisca Küzmiča, pri katerem je opazil sklanjanje 

samostalnika sluga v rodilniku in toţilniku kot slugo, kar pa je očitna posebnost, na kar tudi 

opozori. V nadaljevanju navede Škrabec nekaj primerov, ki jih prekmurski pisec in prevajalec 

sklanja po II. moški paradigmi, torej: toţilnik slugo (Luk.
3
 1,54: slugo svojega; 2,29: slugo 

tvojega) in tako tudi v rodilniku (Luk. 1,69: vu hiţi Davidoj slugo svojega: 7 (naslov) … od 

stotnikovoga slugo; Apoc. 15,3: I spevali so pesen Mošešovo slugo Boţega).  

                                                 
2
 Slovnica je doţivela deset izdaj; Janeţič sam je oskrbel prve štiri (poslednjih pet je priredil Jakob Sket) in se je 

rabila v šolah celih 62 let. 
3
 Gre za svetopisemska besedila. Danes se v aktualnem Svetem pismu vsi moški samostalniki na -a sklanjajo 

izključno po I. moški paradigmi. 
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Na tem mestu Škrabec omenja tudi Dalmatina, ki naj bi samostalnik starešina sklanjal ne 

samo po a-deblu, ampak celo v ţenskem spolu, čeprav »pomeni le moţa« (Jezikoslovna dela 

2, str. 237). 

Škrabec torej meni, da je treba sklanjatev moških samostalnikov s končnico -a prilagoditi 

spolu referenta, osebe, na katero se nanaša. Sklanjanje po zgledu ţenskega spola se mu zdi 

precej tuje.  

V letih 1894–1895 je izšel Slovensko-nemški slovar Maksa Pleteršnika, ki ga jezikoslovci 

označujejo kot »klasično delo slovenskega slovaropisja« (Spletna stran ZRC SAZU, poglej: 

<http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/publikacije/slovenskonemski-slovar-18941895#v>).Vključuje 

veliko količino besedja od Trubarja dalje in je, zlasti zaradi rokopisnih zbirk slovenskih 

jezikoslovcev starejšega obdobja, naš najobseţnejši slovar in edini tezavrus slovenskega 

jezika, saj ob knjiţnem besedišču 19. stoletja zajema tudi narečni besedni font. 

Pleteršnik v teoretičnem delu Slovensko-nemškega slovarja moških samostalnikov s končnico 

-a ne omenja, vendar pa je informativno zato toliko bolj bogat slovarski del. Če pregledamo 

vse v slovar vključene primere samostalnikov moškega spola s končnico -a, se nam pokaţe 

Pleteršnikova klasifikacija teh samostalnikov. Večini izmed njih je pripisal moški spol, npr.: 

četovo ̨̑ dja, * -e, m. = četovodnik, Nov.; der Rädelsführer, nk. 

kolēga, * m. tovariš v šoli, uradu itd., der College, nk. 

starẹjšína, m. 1) der Älteste, der Senior (der als solcher ein Amt ausübt), Mur., Cig., Jan.; der 

Senator, Cig., Jan., nk.; — der Vorsteher, der Vorgesetzte (ohne Rücksicht auf das Alter), 

Levst. (Nauk); cerkveni s., der Kirchenpropst, Mur., Cig., Jan., Štrek.; s. ceha, der 

Zunftvorsteher, Cig.; — 2) der Ordner und Leiter einer Hochzeit; — der Zeuge des 

Bräutigams, C., vzhŠt. 

Iz slovarskih pojasnil je razvidno, da je tudi pomenska razlaga ob zgornjih samostalnikih 

povezana izključno z osebami moškega spola. Pri danes precej manj znanih in v rabi skorajda 

izginulih samostalnikih je Pleteršnik očitno omahoval, saj oblikoslovne oznake (m et. f, m in f, 

m, f, m (f)) in nemški ustrezniki (npr. der Bettpisser, die Bettpisserin) izkazujejo, da je tem 

samostalnikom pripisal dvojen slovnični spol, npr.: 

http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/publikacije/slovenskonemski-slovar-18941895#v
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- moški ali ţenski slovnični spol:
4
 

bogomo ̨̑ lja, f. 1) das Bethaus, Jan., C., Bes., Cv.; 

der Andachtsraum, das Oratorium, C., 

Levst. (Pril.); — 2) m. et f. der Frömmler, die 

Frömmlerin, BlKr. 

danes: poboţnjakar, poboţnjakarica 

poscaníga, m. in f. 1) der Bettpisser, die 

Bettpisserin, C.; — 2) f. = poščaglja, tomaţek, 

eine Art Frosch, vzhŠt.- C. 

danes: kdor moči v posteljo, poscanè, poscanka 

spanjúga, m. et f. der Langschläfer, die 

Langschläferin, Cig., C. 

danes: kdor dolgo spi, zaspanè, zaspanka 

gnána, m., f. der Namensvetter, C., vzhŠt., 

Trst. (Let.); — prim. stvn. ginamno, srvn. genane, 

C. 

danes: soimenjak 

pijaníga, m. (f.) der Säufer (die Säuferin), Fr.- 

C., vzhŠt. 

danes: pijanec, pijanka 

 

- ţenski ali moški slovnični spol: 

cengúlja, f. m. das Schöllkraut (chelidonium 

maius), Št. 

danes: rastlina, krvavi mlečnik 

krebánja, f. (m.) kdor se krebanji, C., Z. danes: kdor se kremţi, pači 

krslipa, f. (m.) eine triefäugige Person, ogr.- C.; 

(nam. krslupa?) 

danes: kdor moči solze, hlipavec 

 

Z izjemo rastline, tj. krvavega mlečnika, in soimenjaka se navedeni samostalniki nanašajo na 

človeške lastnosti, ki navadno označujejo slabše lastnosti neke osebe (kdor dolgo spi, kdor 

moči v posteljo, kdor se kremţi ipd.), pri čemer se izraz pogosto lahko nanaša na osebe obeh 

spolov. To je s svojim načinom označevanja in prevodnimi ustreznicami pokazal tudi 

Pleteršnik.  

Samostalnikov moškega spola na -a je pri Pleteršniku kar nekaj in, kot je bilo videti ţe zgoraj, 

danes skorajda niso več v rabi ali pa je v slovar vključena le pisna različica, ki je danes ne 

poznamo. Tako še:  

apa, baraša, brzikavka, brzovoznina, cepidlaka, glasonoša, glasovodja, glavonoša, gnana, 

godbovodja, hempa, izdajica, japa, japica, kleča, knezovladika, kozopaša, krebanja, krslipa, 

krvopija, kuhta, lenušina, mladoţenja, modriha, nasleda, očika, svoboda (baron), svrţika, 

                                                 
4
 Današnje ustreznike sem poiskala v Nemško-slovenskem slovarju (Debenjak, 2001). 
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šklandrina, šurja, švaba, ubojica, vajda, vedovina, vevoda, vodopija, zadrcljivica, zdruţba, 

zmladleta.  

Po drugi strani pa je v prvem slovensko-nemškem slovarju kar nekaj izrazov, ki so starejšega 

izvora in so še danes pogosto v rabi, npr:  

aga, ata, četovodja, delovodja, gazda, knjigovodja, kolega, kolovodja, kuţa (pri Pleteršniku ţ. 

sp.), nadvojvoda, očka, oproda, paša, pavliha, pevovodja, pismonoša, poslovodja, 

računovodja, sluga, starešina (starejšina), starosta, strojevodja, vladika, vlakovodja, 

zastavonoša. 

Izidu Pleteršnikovega slovarja je sledil Levčev Slovenski pravopis 1899, normativni jezikovni 

priročnik, ki je bil tudi uradno potrjen šolski priročnik. Tudi Fran Levec se je dotaknil moških 

samostalnikov na -a. Pravi, da se po t. i. ţenskih a-deblih sklanjajo navadno moški 

samostalniki na -a, npr. glavina, oproda, paša, sluga, starejšina, vladika, vodja, vojvoda 

(Levec, 1899). Levec sklanjanje po ţenskem zgledu pojmuje kot »prisiljeno«, zato bralce 

napoti na pravilo 159, kjer priporoči upoštevanje v rabi ţe uveljavljene zakonitosti, torej 

sklanjanje oproda rod. oproda, vodja rod. vodja, vojvoda rod. vojvoda (Levec, 1899). Hkrati 

pa pojasni, da »samo naravnost iz hrvaščine sprejeti samostalniki, kakor npr. aga, vladika … 

se sklanjajo vedno po a-deblih« (Levec, 1899, str. 24, § 150). Zanimivo je, da Levec poveţe 

to oblikoslovno posebnost s hrvaškim jezikom,
5
 kjer je sklanjanje po ţenski sklanjatvi 

običajno, hkrati pa je ugotovil izjeme (npr. sluga in starešina), ki se po obrazilih za prvo 

ţensko sklanjatev pregibajo tudi danes.  

Zanimiva je tudi Levčeva ugotovitev, da se moška osebna imena na -a ne ravnajo po zgledu 

sluga, temveč travnik; Levec izpiše naslednji primer: Trdina Trdina Trdinu Trdina pri Trdinu 

s Trdinom (Levec, 1899). Po tem sklanjatvenem vzorcu naj bi se sklanjali tudi lastnoimenski 

zgledi kot npr. Robida, Slovša, Pelopida, Leonida. »Prisiljeno je takšna imena sklanjati po 

zgledu riba« (Levec, 1899, str. 31, § 201). V nadaljevanju Levec pove, da moška lastna imena 

na -a, kot so npr. Dobida, Jerina, Robida, Smolka, Trdina, tvorijo svojilne pridevnike le z 

moškim obrazilom -ov ter navaja naslednje zglede: Dobidov konj, Jerinov malin, Robidov vrt, 

Smolkov govor, Trdinova pisava … Levec torej ne dovoljuje tvorjenja svojilnih pridevnikov 

iz samostalnikov II. moške sklanjatve z obrazilom -in in opozori na pogoste napake, npr. 

Dobidin iz Dobida, Jerinin iz Jerina, Robidin iz Robida. Pravi, da so taki pridevniki, »ki se 

                                                 
5
 Hrvaška slovnica pozna za moške samostalnike na -a samo en način sklanjanja – pregibajo se tako kot ţenski 

samostalniki na -a, in sicer po naslednjem zgledu: 

im. ed: sluga, rod. ed: sluge, daj. ed: slugi/sluzi, toţ. ed: slugu, mest. ed: slugi/sluzi, or. ed: slugom, zval. ed: 

slugo.  

im. mn: sluge, rod. mn: sluga, daj. mn: slugama, toţ. mn: sluge, mest. mn: slugama, or. mn: slugama, zval. mn: 

sluge (Barić in drugi, 1997).  
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časih bero po slovenskih spisih« prisiljeni (Levec, 1899, str. 57, § 430). Pove tudi, da tudi 

ostali moški samostalniki na -a tvorijo svojilne pridevnike le s končnico -ov: vojvoda: 

vojvodov, starejšina: starejšinov, sluga: slugov …  

Levec je tako prvi, ki se temeljiteje opredeli do sklanjanja samostalnikov II. moške 

paradigme, saj ugotavlja, da se drugače vedejo iz hrvaškega jezika sprejeti moški samostalniki 

na -a, ki se sklanjajo po II. moški sklanjatvi, medtem ko se – glede na Levčeva opaţanja – 

preostali samostalniki sklanjajo izključno po I. moški sklanjatvi. Pri njem tako ţe zaznamo 

prve delitve znotraj na videz enotne oblikoslovne kategorije. 

 

3.2 Breznikovo obdobje 

V prvi polovici dvajsetega stoletja je bil med najvidnejšimi slovenskimi jezikoslovci Anton 

Breznik, avtor več slovnic in treh pravopisnih slovarjev (1920, skupaj s Franom Ramovšem 

1935 in 1937). Breznikov pristop k sklanjanju samostalnikov moškega spola na -a je v 

primerjavi z Levčevim verjetno bliţe dejanski jezikovni rabi. V svoji prvi slovnici, tj. 

Slovenski slovnici iz leta 1916 namreč pravi:  

»Po ţenskih a-deblih se morejo sklanjati tudi moški samostalniki na -a, npr. glavina, oproda, paša, 

sluga, starejšina, vladika, vodja, vojvoda. Enako velja tudi za lastna imena: Robida, Trdina, Doletela; 

Matija, Ceharija, Tobija. Po a-deblih se sme v ednini sklanjati tudi oča (=oče) npr. oča, oče, oči, očo, 

pri oči, z očo. Navadneje je očeta očetu. Iz rod. oče se je naredila oblika očeta očetu itd.« (Breznik, 

1916, str. 107, § 70). 

Breznik torej meni, da se samostalniki moškega spola na -a lahko sklanjajo po obeh 

paradigmah, vendar je – kot je razvidno iz navedka – današnja II. moška sklanjatev omenjena 

le kot moţnost. 

V svojem naslednjem njegovem delu iz leta 1920, tj. Slovenskem pravopisu, samostalnikom 

II. moške sklanjatve ni namenjal posebnega poglavja v pravilih oziroma nanje sploh ni 

opozoril. Ravno tako tudi v slovarskem delu ne zasledimo posebnih pripomb pri teh 

samostalnikih. 

Leta 1935 je Breznik skupaj s Franom Ramovšem izdal nov Slovenski pravopis (dalje SP 

1935) ter leta 1937 (dalje SP 1937) še njegovo malo izdajo. V obeh se samostalniki moškega 

spola na -a pregibajo bodisi po I. moški sklanjatvi bodisi po II. moški sklanjatvi, vendar je na 

prvo mesto je postavljena I. moška paradigma. Zanimivo je, da sta se Breznik in Ramovš pri 

nekaj samostalnikih moškega spola na -a, npr. kolega, vodja, vojvoda, v mali izdaji pravopisa, 
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tj. v popravljeni izdaji SP leta 1937 odločila za brisanje moţnosti pregibanja po II. moški 

sklanjatvi; ravno tako pa sta pri nekaterih drugih samostalnikih, npr. paša, izločila I. moško 

paradigmo. 

Čeprav se zdi, da sta ţelela deloma umetno uvesti razlikovanje po spolu z izbiro druge 

leksikalne moţnosti (feminativ, tvorjen z obrazilom, npr. koleginja), se to ni »obneslo« pri 

vseh tovrstnih samostalnikih (npr. starešinka = »ţena starešine«; vojvodinja = »vojvodova 

ţena ali ţena vojvode«). V spodnji preglednici so jasno vidne razlike med izdajama 1935 in 

1937: 

SP 1935 SP 1937 

koléga, 2. -ga in -ge m.; prid. kolégov, -a, -o, tovariš, 

drug; koléginja ţ.; kolegiálen, -lna, -o; kolegiálnost, -

i ţ. 

kolega, 2. -ga tovariš, drug; prid. kolegov, -a, -o; 

koleginja ţ.; kolegialen, -lna, -o; kolegialnost, -i ţ. 

páša, rod. páše in páša m.; daj. páši in pášu; prid. 

pášin in pášov; Kémal paša, Ali paša, rod. Kémal 

paše, Ali paše itd. 

paša, rod. paše m.; daj. paši; prid. pašin; Kemal paša, 

Ali paša, rod. Kemal paše, Ali paše itd. 

pavlíha, -e m.; pavlúha pavliha, -a m.; pavluha 

slúga, -a in -e; -u in -i, m.; prid. slúgov, -a, -o; 

slúginja ţ 

sluga, -a in -e m.; prid. slugov, -a, -o 

starešína, -e m.; starešínka ţ. (ţena starešine); 

starešínstvo s.; starešínski, -a, -o; starešíniti, -im, biti 

za starešino na svatbi 

starešina, -e m.; starešinka ţ. (ţena starešine); 

starešinstvo s.; starešinski, -a, -o; starešiniti, -im, biti 

za starešino na svatbi 

vódja, rod. -ja in -je m.; prid. vódjev, -a, -o vodja, rod. -ja m.; prid. vodjev, -a, -o 

vójvoda, rod. vójvoda in -e, daj. -du in -di; prid. 

(osebno) vójvodov, -a, -o; (splošno) vójvodski, -a, -o; 

vójvodstvo s. = vójvodina ţ.; vójvodinja ţ. 

(vojvodova ţena ali ţenska v činu vojvode) 

vojvoda, rod. vojvoda daj. -du; prid. (osebno) 

vojvodov, -a, -o; (splošno) vojvodski, -a, -o; 

vojvodstvo s. = vojvodina ţ.; vojvodinja ţ. 

(vojvodova ţena ali ţenska v činu vojvode) 

Matíja m., rod. Matíja in Matíje; daj. Matíju in 

Matíji; prid. Matíjev, -a, -o; Matíjec, Matíjca; 

Matíjče, -eta m. 

/ 

Búddha, -e m.; prid. Buddhov, -a, -o; Budhovo 

svetišče; budízem, -zma m.; budíst, -a m.; budístičen, 

-čna, -o 

Buddha, -e m.; prid. Buddhov, -a, -o; Budhovo 

svetišče; budizem, -zma m.; budist, -a m.; budističen, 

-čna, -o 

Jáma (osebno lastno ime), 2. Jama in Jame, 3. Jamu 

in Jami; prid. Jámov, -a, -o 

/ 

Némanja, -e m.; svoj. prid. Némanjin, -ina, -o; 

Némanjiči, -ev mnoţ. 

Nemanja, -e m.; Nemanjin, -ina, -o 

Détela, -a, -u m.; Dételov, -a, -o Detela, -a, -u m.; Detelov, -a, -o 

Petrarca (petrárka), 2. 4. -ca; 3. 5. -cu; 6. -om; svoj. 

prid Petrárcov (-koṷ), -a, -o 

Petrarca (izg.: petrárka), 2. -ce; svoj. prid Petrárcov -

a, -o 

Trdína; rod. Trdína in Trdíne; svoj. prid Trdínov, -a, 

-o; Jánez Trdínova ulica 

/ 

Preglednica 2: Primerjava obravnave samostalnikov II. moške sklanjatve pri obeh Breznik-Ramovševih 

pravopisih (1935 in 1937). 

 

Pri sklanjanju osebnih lastnih imen sta bila Breznik in Ramovš precej demokratična, to 

pomeni, da sta dovolila različne moţnosti sklanjanja pri posameznih imenih in priimkih. Tako 
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se npr. Matija, Jama, Trdina, lahko sklanjajo po obeh sklanjatvenih moţnostih, nekatera 

lastna imena, npr. Buddha, Nemanja, le po II. moški sklanjatvi, medtem ko je pravilno 

sklanjati, npr. Detela in Petrarca, po I. moški sklanjatvi. Kot je razvidno tudi iz preglednice, 

pri osebnih lastnih imenih glede sklanjanja med izdajama 1935 in 1937 ni razlik; je pa res, da 

je veliko osebnih lastnih imen v izdaji iz leta 1937 odstranjenih. 

Pri tvorjenju pridevnikov sta Breznik in Ramovš v SP 1935 in 1937 ţelela ohraniti pravilo, da 

samostalniki moškega spola tvorijo pridevnike le z obrazilom -ov/-ev (slugov, vodjev, 

vojvodov, Jamov, Trdinov), vendar pa sta dopustila odstopanja pri imenih iz srbskega in 

hrvaškega okolja: Ahmetpašin (pri Ahmet), pašin (pri paša), Čengićagin (pri aga), Jehovin 

(pri Jahve) (prim. Dobrovoljc, 2004). Dobrovoljc pravi, da je Breznik na Koštialove očitke o 

neenotni obravnavi primerov v okviru posamezne kategorije odgovoril z argumentom, da je 

omenjeno pravilo utemeljeno z dejansko rabo, ki priča o ţivosti priponskega obrazila -in pri 

srbskih oziroma hrvaških imenih (Dobrovoljc, 2004).  

Prvi enojezični razlagalni slovar, ki je hkrati tudi zadnje individualno delo tega tipa pri nas, je 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1936) Joţe Glonarja. V njem se pri obravnavani 

kategoriji za razliko od Breznika in Ramovša Glonar bolj nagiba k II. moški sklanjatvi. To je 

razvidno tako pri sklanjanju osebnih lastnih imen kot tudi iz občnih imen. Dejstvo pa je, da 

pri vseh geslih niso razvidne oblikoslovne lastnosti besede, Glonarja sta namreč bolj zanimala 

pomen in raba določene besede: 

- oproda: vitezov sluga, ki mu nosi oroţje; 

- pismonoša: raznaša pisma po hišah; 

- starešina: starejši človek, ki kaj vodi; biti za starešino pri poroki in na gostiji; cerkveni, 

občinski, uradni starešina; – starešinstvo; 

- stariha: starec z izrazitimi znaki starčevstva; 

- vojvoda: moţ, ki vodi kak voj; romarski vojvoda: kaţe romarjem pot in jim naprej moli in 

poje; plemič iz neposredne bliţine vladarja; vojvode iz rodu Babenbergov; Kranjski vojvoda: 

lastnik vojvodine Kranjske – vojvodinja. 

Zanimivo je, da je Glonar ţe ločil med npr. paradigmama samostalnikov sluga in kolega: 

- sluga, sluge; zvest sluga; slugova obleka, plača; – sluţkinja; 

- kolega, mojega kolega, mojemu kolegu, z mojim kolegom; koleginja; kolegij; kolegijalen; 

kolegijalnost (+kolegijaliteta); kolegnina. 
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Osebna imena je Glonar pregibal le po II. moški sklanjatvi, kar je razvidno iz naslednjih 

primerov: 

- Jakša; Jakše, Jakšič, osebna imena, posneta po »Jakobu« ali pomenjajoča posebno »jakega« 

človeka; 

- Jurša, Jurše, Juršek, osebna imena, posneta po »Juriju«; 

- Luka, moško ime; Luke (Luka), Luki (Luku), Luko (Luka), pri Luki (Luku) z Luko (Lukom); 

Lukov (Lukin +); 

- Matija, kakor Luka. 

 

3.3 Povojno obdobje 

Kmalu po II. svetovni vojni, leta 1947, je izšla nova Slovenska slovnica (dalje SS 1947). 

Slovnica loči štiri sklanjatve: 

I. samostalniki z obrazilom -a, npr. lípa, gôra, stezà; 

II. samostalniki ţenskega spola brez obrazila, npr. nìt, mísel, brítev, kóst; 

III. samostalniki moškega spola brez obrazila, npr. ràk, móst, stebèr, dèţ, dan; 

IV. samostalniki z obrazilom -o ali -e, npr. mésto, poljé, dnò. 

Za samostalnike moškega spola z obrazilom -a SS 1947 (str. 68) pravi, da »se sklanjajo po I. 

ali po III. sklanjatvi, po spolu ali po obrazilu«. Hkrati pa za samostalnike na -a, ki so po 

naravi moškega spola, npr. sluga, vojvoda, oproda, starešina, vodja, Trdina, Detela itd., 

predlaga dvojno moţnost sklanjanja: 

 
Ednina Dvojina Mnoţina 

Imenovalnik sluga/sluga slugi/sluga sluge/slugi  

Rodilnik sluge/sluga slug/slugov slug/slugov 

Dajalnik slugi/slugu slugama/slugoma slugam/slugom 

Toţilnik slugo/sluga slugi/sluga sluge/sluge 

Mestnik pri slugi/slugu pri slugah/(slugih) pri slugah/(slugih) 

Orodnik s slugo/slugom s slugama/slugoma s slugami/(slugi) 

Preglednica 3: Sklanjatvena vzorca za samostalnik sluga po Slovenski slovnici 1947. 
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V nadaljevanju slovnica uporabnika obvesti o pogostem mešanju obeh paradigem, saj pravi, 

da je v nekaterih sklonih pogosteje rabljena ena, v drugih pa druga sklanjatev. Kot vzorčne 

primere navede samostalnike starešina, oproda, vodja, ki jih v mestniku in orodniku mnoţine 

sklanjamo s starešinami, z oprodami, z vodjami, pri starešinah, pri oprodah, pri vodjah, 

nikoli pa ne s starešini, z oprodi, pri starešinih, pri oprodih, pri vodjih, medtem ko 

samostalnik vojvoda sklanjamo tudi z vojvodi, pri vojvodih.  

Slovnica opozarja tudi na t. i. »ljudske oblike«, kot sta npr. samostalnik oča ali osebno ime 

Joţa, ki se sklanjajo po naslednjem vzorcu: oča oča oču oča pri oči z očem. Tako se sklanjajo 

tudi Joţa, Matija, Luka, Jaka itd., vendar pa na tem mestu slovnica dodaja še, da »mnoţinske 

in dvojinske oblike niso v rabi« (SS 1947, str. 68).  

Tudi v naslednji slovnici štirih avtorjev (Bajec, Kolarič, Rupel in Šolar), tj. Slovenski slovnici 

1956, so povzete enake ugotovitve kot v SS 1947. Avtorji se s samostalniki II. moške 

sklanjatve niso posebej ukvarjali oz. so se zgledovali kar po prvi povojni slovnici. 

Malce drugače pa so stvar zastavili sestavljavci obeh povojnih pravopisov. V tako 

imenovanem Ţupančičevem Slovenskem pravopisu iz l. 1950 (dalje SP 1950) je za moška 

imena in priimke na -a predvideno pregibanje po I. moški sklanjatvi, dovoljuje pa se tudi 

uporaba II. moške sklanjatve. Opozorjeno je, da svojilne pridevnike iz takih imen ali priimkov 

lahko tvorimo samo z moškim obrazilom, tj. -ov ali -ev. SP 1950 v pravilih navaja naslednje 

zglede (str. 19):  

Miha, Miha (ali Mihe), Mihu (ali Mihi), Mihov 

-a, -o 

Luka -a, (-e), Lukov 

Jaka -a, (-e), Jakov 

Joţa -a, (-e), Joţev  

Doletela -a, (-e), Doletelov 

Trdina -a, (-e), Trdinov 

Andrejka -a, (-e), Andrejkov 

Bratina -a, (-e), Bratinov 

Legiša -a, (-e), Legišev 

Golja -a, (-e), Goljev 

Misja -a, (-e), Misjev 

Godina -a, (-e), Godinov

Podobno razlaga tudi Slovenski pravopis iz leta 1962 (dalje SP 1962), vendar pa – v 

primerjavi s SP 1950 – ţe izenačuje rabo moške in ţenske oblike:  

»Imena in priimke za moške, ki se končujejo na -a, lahko sklanjamo ali po moški ali pa po ţenski 

sklanjatvi, npr. Miha -a ali -e; tako tudi Jaka, Matija, Luka, Legiša, Colja, Godina, Rustja, Bratina, 

Ovca, Muha, Suša« (SP 1962, str. 47, § 51). 

Izbira ustrezne paradigme je prepuščena uporabniku, kljub temu je na prvo mesto še vedno 

postavljena I. moška sklanjatev. 
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Izbrana gesla iz slovarskega dela SP 1950 in SP 1962: 

SP 1950 SP 1962 

koléga -a in -e m stanovski tovariš, kolégov -a, -o, 

kolégica -e ţ = koléginja -e ţ, kolegiálen -lna -o [-ln-

], kolegiálnost -i [-ln-] ţ tovarištvo 

koléga -a in -e m stanovski tovariš, kolégov -a, -o, 

kolégica -e ţ = koléginja -e ţ, kolegiálen -lna -o [-ln-

]tovariški: ~ do koga, s kom, kolegiálnost -i [-ln-] ţ 

tovarištvo 

opróda -a in -e m opródov -a –o opróda -a in -e m opródov -a -o 

starešína -a in -e m, starešínka, -e ţ starešinova ţena, 

starešínstvo -a s, starešínski -a -o; starešíniti -im za 

starešino biti na svatbi, starešínjenje -a s; 

starešinováti -ujem, starešinovàl -ála -o 

starešinovánje -a s (+starejš) 

starešína -a in -e m: vaški, občinski, cerkveni, sobni 

~, ~ na svatbi, starešínski -a -o: ~i svet, starešínstvo -

a s: mestno ~, starešíniti -im za starešino biti na 

svatbi, starešínjenje -a s 

vójvoda -a in -e m; vójvodov -a -o (osebno), 

vójvodski -a -o (splošno); vójvodstvo -a s = 

vójvodina -e ţ (deţela, čast); vojvodínja -e ţ (oseba) 

vójvoda -a in -e m; vójvodov -a -o, vójvodski -a -o: 

~i prestol; vójvodstvo -a s |deţela, čast|, vójvodina -e 

ţ |deţela|, Vójvodina -e ţ, vójvodinski -a -o; 

vojvodínja -e ţ |oseba|, vójvodič -a m 

pavlíha -a in -e m norčav, smešen človek, têpček = 

pavlúha -a in -e m; pavlíhov = pavlúhov -a -o, 

pavlíhast -a -o; Pavlíha -a in -e m list, Pavlíhov -a -o 

pavlíha -a in -e m norčav, smešen človek, tepček = 

pavlúha -a in -e m; pavlíhov = pavlúhov -a -o, 

pavlíhast -a -o, pavlíhovstvo -a s; Pavlíha -a in -e m 

|list|, Pavlíhov -a -o 

slúga -a in -e m, slúgov -a -o, slúginja -e ţ, slúginjin -

a -o, slugováti -újem, slugovánje -a s 

slúga -a in -e m: šolski, občinski, pisarniški ~, slúgov 

-a -o, ( ̊slúgin), slúginja -e ţ, slúginjin -a -o 

Lúka -a in -e m os. i., Lúkov -a -o, Lúkeţ -a m, 

Lúkeţev -a -o, Lúkec -kca m Lúkčev -a -o 

Lúka -a in -e m os. i., Lúkov -a -o, Lúkeţ -a m, 

Lúkeţev -a -o, Lúkec -kca m Lúkčev -a -o; lúkovščak 

-a m oktober 

Matíja -a in -e, -u in -i m os. i. Matíjev -a -o; Matíjec 

-jca m, Matíjčev -a -o; Matíjče -ta m, Matíjčetov -a -

o; Matíček -čka m, Matíčkov -a -o; Matíc -a m, 

Matícov in Matíčev -a -o; Mátjaţ -a m, Matjáţev -a -

o: Kralj Mátjaţ, Kralj Matjáţeva vojska; matíja -a, in 

-e m vrsta pajkov, matijev -a -o: ~e dolge noge 

Matíja -a in -e, -u in -i m os. i. Matíjev -a -o; Matíjec 

-jca m, Matíjčev -a -o; Matíjče -ta m, Matíjčetov -a -

o; Matíček -čka m, Matíčkov -a -o; Matíc -a m, 

Matícov -a -o in Matíčev -a -o 

/ Jánša -a in -e m |sl. čebelar|, Jánšev -a -o 

Trdína -a in -e m os. i. slov. pisatelja, Trdínov -a -o: 

~i spisi, spisi Janeza Trdina 

Trdína -a in -e m |sl. pisatelj|, Trdínov -a -o: ~i spisi 

Preglednica 4: Prikaz gesel iz SP 1950 in SP 1962. 

 

Oba pravopisa torej dopuščata dvojno moţnost sklanjanja, SP 1950 izrecno opozarja na večjo 

ustreznost I. moške paradigme. Tudi pri tvorbi svojilnih pridevnikov nedvoumno določa, da 

jih tvorimo samo z moškim obrazilom (-ov ali -ev), vendar še vedno zasledimo izjeme, zlasti 

pri imenih oziroma besedah iz srbohrvaškega okolja, npr. Čengićagin, agin, Šenoin.
6
 

SP 1962 ne daje prednosti nobeni od mogočih paradigem, vendar pa v slovničnem prikazu na 

prvem mestu tradicionalno ohranja moško obliko. Tako kot tudi ţe SP 1950 navaja, da se 

                                                 
6
 Na te primere svojilnih pridevnikov je opozorila ţe Dobrovoljc v delu Pravopisje na Slovenskem (2004, str. 

265), in sicer kot dediščino predvojnih Breznik-Ramovševih pravopisov iz let 1935 in 1937. Mentorica me je 

ustno opozorila na teţave pri prevzemanju nekaterih sodobnih imen iz srbohrvaškega govornega področja, kjer 

se lastno ime glasi npr. Alipašino polje (del Sarajeva), v slovenščino pa jo prevzemamo različno: slovenjeno 

Alipaševo (redkeje, npr. nekaj zadetkov v Googlu, v korpusu Gigafida pa nič) ali kot v izvirniku Alipašino polje 

(pogosteje, npr. v Gigafidi 21 zadetkov (stanje z dne 20. jun. 2012)). 
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tvori svojilni pridevnik z moško pripono in v »SP 1962 je bilo pravilo o dosledni povezanosti 

moških osnov in moških obrazil uresničeno brezizjemno« (Dobrovoljc, 2004, str. 265). Oba 

pravopisa pa izpustita pojasnila o mešanju obeh paradigem, ki jih je mogoče zaslediti v 

slovnici iz leta 1947. 

Fran Ramovš je v teoretično-sintetičnem delu Morfologija slovenskega jezika,
7
 izdanem leta 

1952, na oblikoslovne spremembe v razvoju slovenskega jezika skušal pogledati tudi z vidika 

različnih jezikovnih razvojnih in druţbenih dejavnikov, pri čemer je ugotovil, da je spol en od 

novejših dejavnikov sklanjatvenih ureditev in da postaja vse pomembneje upoštevati tudi 

analogijo (prim. Oroţen, 1994). Ramovš navaja, da je bil pri samostalnikih moškega spola s 

končnico -a tvorjen vršilec dejanja (nomina agentis), npr. sluga. V nadaljevanju pove, da 

kljub temu, da je beseda po pomenu moškega spola, ima končnico -a, ter navede še naslednje 

zglede: vojevoda, vladika, starosta ipd. (Ramovš, 1952). 

 »Pri teh besedah je izraţena socialna funkcija: končnica -a sprva ni označevala osebe, marveč funkcijo. 

Beseda sluga je pomenilo postreţba. Najprej je pomenilo proces, šele nato osebo, ki funkcijo izvršuje 

(nosilca funkcije)« (Ramovš, 1952, str. 13). 

V nadaljevanju se Ramovš dotakne tudi osebnih imen. Pravi, da so imena na -a ţenskega 

spola, z izjemo hipokoristikov (Saša, Aljoša)
8
 in samostalnikov vojvoda, sluga, »kjer 

prevladuje naravni spol (prvotno abstraktni samostalniki, ki označujejo lastnost, dejavnost, 

kasneje pa nosilca lastnosti …)« (Ramovš, 1952, str. 30).  

 

3.4 Toporišičevo obdobje 

Kot Toporišičevo smo poimenovali obdobje od l. 1965, ko je bila objavljena kritika Slovenske 

slovnice 1964, tj. članek Popravljena slovenska slovnica (1965), v kateri je predstavljen 

sinhroni pogled na oblikoslovje, saj besede niso obravnavane več glede na to, ali so domače 

ali tuje, tj. etimološko izvorno slovenske ali iz grško-rimskega sveta, temveč je bilo 

»predlagano poenotenje domačega in tujega« (Dobrovoljc, 2004, str. 251). Ta pristop dobro 

ponazarja znana izjava: »Vsa sklonljiva ţenska imena gredo v I. sklanjatev: vseeno je, ali gre 

za Julko ali Klio, za Melpomeno ali Lenčko« (Toporišič, 1965, str. 210). 

                                                 
7
 To delo so za tisk pripravili njegovi tedanji učenci po predavanjih v letih 1947/48 in 1948/49. 

8
 Tudi danes pogostejša imena tega tipa Luka, Miha, Matija, Jaka so izvorno manjšalne različice imen Lucas, 

Mihael, Matias, Jakob (prim. Keber 1996, str. 250, 314, 344, 351). 
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Toporišičev pristop se razlikuje od prejšnjih, predstavil ga je v svoji slovnici, ki je edina 

slovenska avtorska slovnica. Iz njegovih ugotovitev in opisov izhaja normativni pravopis, 

tako pravila kot slovar. 

Prva Toporišičeva omemba samostalnikov II. moške sklanjatve se nanaša na objavo M. Ivić,
9
 

v kateri avtorica trdi, da nekateri samostalniki s končnico -a, ki lahko označujejo tudi moške 

osebe kot npr. trapa, mevţa, prismoda, neroda, reva, baraba navadno izraţajo nek slabšalen, 

zaničljiv pomen. Ob tem je opozoril »na primer dobričina, ki ga SP 1962 določa kot 

samostalnik moškega ali ţenskega spola (čisto navadno je namreč reči, da je kdo velika 

dobričina), pa zagotovo ne razodeva pejorativnosti« (Toporišič, 1969, 343–354). 

Deset let kasneje je izšla Toporišičeva Slovenska slovnica (1976), »ki predstavlja do tedaj 

najsodobnejši in najustreznejši prikaz zgradbe slovenskega knjiţnega jezika« (Dobrovoljc, 

2004, str. 87). Slovenska slovnica glede samostalnikov II. moške sklanjatve pravi, da 

vključuje »samostalnike moškega spola, ki zaznamujejo moške osebe in imajo v 

imenovalniku ednine končnico -a, v rodilniku pa -e« (Toporišič, 1976, str. 223). Sprememba 

glede na dotedanje priročnike je zlasti v zamenjavi zaporedja dvojnične moţnosti v 

paradigmah: SS 1976 (in vse nadaljnje izdaje) namreč opisuje, da se vsi ti samostalniki lahko 

sklanjajo »tudi« po I. moški sklanjatvi, torej vojvoda -a, -u, vendar pa dodaja, da je 

prednostna II. moška sklanjatev. Zanimivo pa je, da SS 1976 samostalnike, ki pripadajo II. 

moški sklanjatvi, navede tudi pri opisu I. moške sklanjatve, in sicer pri razdelku Premene 

končnic, kjer pravi:  

»Nekaj sam., ki pomenijo moške osebe, ima namesto končnice -Ø končnico -a: sluga -a -a. V drugih 

sklonih imajo običajne končnice (ali pa se sklanjajo po zgledu lipa, in torej gredo v II. moško 

sklanjatev)« (Toporišič, 1976, str. 217).  

Čeprav tako kot ostali jezikoslovci tudi Toporišič v SS 1976 ni ločil posameznih podrazredov 

II. moške sklanjatve, je zanimiva njegova opomba v učbeniku Slovenski knjižni jezik 1 (1979, 

str. 166), kjer je vendarle zapisal, da »pri nekaterih samostalnikih menjava paradigem ni 

poljubna«, torej se je zavedal tudi, da se vseh samostalnikov moškega spola s končnico -a ne 

da pregibati po obeh sklanjatvah, ampak se pojavljajo tudi izjeme.
10

 

                                                 
9
 Obeleţevanje imeničkog roda u (standardnom) slovenačkom jeziku uporeĎeno s odgovarajućom 

srpskohrvatskom situacijom. Zbornik za filologiju i lingvistiku, XI 1968 (Novi sad), str. 49‒55. 
10

 Toporišič v Slovenski slovnici (1976, str. 223) ugotavlja, da imajo nekateri samostalniki namesto končnice -a 

končnico -e, npr. Pijade (Pijade, Pijadi itd.), toda Viktor Majdič (1985, str. 58) to trditev ovrţe. Pravi namreč, da 

jezikovna raba dokazuje, da se ta priimek pregiba enako kot vse ostale neslovenske priimke na -e, torej tako, da 

se osnova daljša z -j: Pijade, Pijadeja, Pijadeju. V poznejših izdajah Toporišič zraven tega primera doda še 

kamikaze. Ta izjema je navedena tudi v SP 2001 (str. 93, § 801). 
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Toporišič v slovnici kot prvi omenja, da v nasprotju s samostalniki I. moške sklanjatve, 

samostalniki II. sklanjatve ne izkazujejo ţivosti oblikoslovno, temveč skladenjsko, tj. samo s 

prilastkom ali povedkovim prilastkom in pristavkom: imeli so slavnega vojvodo; Vojvodo sem 

videl nesrečnega; Junaka, našega vojvodo (Toporišič, 1976). Tudi v SP 2001 je prikazana 

specifika pri sklanjanju teh samostalnikov v neimenovalniških needninskih sklonih le v 

ţenskih sklanjatvenih oblikah, slovnične lastnosti, ki jih ţelijo prikazati, pa veljajo le za 

moški spol:  

»Rodilnik in toţilnik ednine se sicer razlikujeta, vendar se kategorija ţivosti kaţe v ustreznem prilastku 

takega samostalnika: pokličite našega delovodjo/pošljite delovodjo raznašalca; videti delovodjo 

zadovoljnega« (SP 2001, § 802). 

Tako SS 1976 (
4
2000) kot tudi Slovenski pravopis 2001 omenjata še, da pride pri nekaterih 

samostalnikih v osnovi rod. dvojine in mnoţine do vrivanja t. i. neobstojnega samoglasnika -i, 

torej premene po zgledu delovodja – delovodij.  

Kasneje so Toporišičeve omembe te problematike povezane z jezikovnosvetovalnimi oziroma 

kotičkarskimi objavami: v prispevku K tvorbi svojilnih pridevnikov na -ov/-ev in -in tako 

opaţa, da prihaja pri tvorjenju svojilnih pridevnikov na -ov/-ev in -in do napačnega dodajanja 

obrazila -in samostalniškim podstavam moške a-jevske sklanjatve, tj. samostalnikom, kakor je 

npr. Janša Janše Janš -in -a -o, kar je treba pripisati vplivu srbohrvaščine, in je »zato v 

slovenskem knjiţnem jeziku prepovedana« (Toporišič, 1992b, str. 18). 

 

3.4.1 Zadnje četrtletje 20. stoletja 

Vzporedno s Toporišičevimi razpravami spremljamo tudi obravnavo Slovarja slovenskega 

knjiţnega jezika (1970−1991) in po slovnici orientiranega Slovenskega pravopisa (2001) ter 

Herrityjeve slovnice Slovene, a comprehensive grammar (2000). 

Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki je izhajal od leta 1970 pa vse do leta 1991, je 

enojezični slovar srednjega obsega. V njem je prikazanih okoli 110.000 slovarskih gesel s 

podgesli, ki vsebujejo podatke o zapisu besede, naglasu, besednovrstnosti, skladenjski rabi in 

pomenu. Avtorji so slovar opredelili kot informativno-normativen, »to pomeni, da je v njem 

knjiţni jezik predstavljen tako, da je ţe iz spremnih opozoril vidna pomembnost in vrednost 

obravnavanih jezikovnih prvin« (Bajec, 1970, str. 139). Za obravnavo te skupine 

samostalnikov je pomembno, da so sestavljavci SSKJ izhajali iz konkretnega gradiva, kar 

govori o referenčnosti oblikoslovnih podatkov. S SSKJ se prvič oblikujejo nekakšni 
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podrazredi moških samostalnikov s končnico -a, in sicer na osnovi listkovnega gradiva.
11

 Na 

osnovi slovarske določitve oblikoslovnih podatkov je mogoče samostalnike moškega spola s 

končnico -a umestiti najprej v dve skupini, tj.: 

I. Tiste, ki se sklanjajo prednostno po II. moški sklanjatvi (teh je 79). To pomeni, da 

smo za zapis -e in -a iz SSKJ interpretirali prednostno pregibanje po II. moški 

sklanjatvi. Tako interpretacijo privzemamo zaradi opisa kvalifikatorja »in« v Uvodu v 

SSKJ, iz katerega je razvidno, da kvalifikator »in« sicer stoji pred enakovredno 

dvojnico, vendar pa je zraven dodano še, da »na prvem mestu stoji ali v knjiţnem 

jeziku doslej veljavna in še precej ţiva oblika ali pa novejša oblika, ki močno spodriva 

starejšo« (SSKJ, § 117). Tudi za kvalifikator »tudi« SSKJ uporabnike obvesti, da stoji 

pred »manj navadno dvojnico, ki se v knjiţnem jeziku ali umika ali uveljavlja« (SSKJ, 

§ 120). Tako so v to skupino uvrščeni moški samostalniki, ob katerih je v SSKJ 

pripisano: -e tudi -a, -e, -e in -a. 

II. Tiste, ki se sklanjajo prednostno po I. moški sklanjatvi (teh je 20). V to skupino 

sodijo samostalniki, ob katerih je v SSKJ pripisano -a, -a tudi -e, -a in -e. 

Nobene od osnovnih skupin samostalnikov tipsko sicer ne moremo opredeliti, vendar pa je v 

prvi skupini (I.) precej zloţenk s samostalnikom vodja (knjigovodja, kolovodja, pevovodja, 

računovodja, vojskovodja, zborovodja). V tej skupini so tudi starejši samostalniki oproda, 

sluga, vojvoda, pa tudi precej izposojenk iz juţnoslovanskih jezikov (aga, čiča, efendija, 

harambaša, hodţa, kadija, paša, spahija ipd.). 

Prednostno I. moško paradigmo (II. skupina) lahko opazujemo pri t. i. domačih samostalnikih 

z moškim nanosnikom (oča, tata, kolega, kuţa, očka, papa).  

Če pregledamo oblikoslovne podatke teh samostalnikov v SSKJ podrobneje, lahko opazimo 

kar 6 podskupin samostalnikov, ki se sicer uvrščajo v t. i. II. moško sklanjatev: 

1. Najštevilčnejši so samostalniki, ki se prednostno sklanjajo po II. moški sklanjatvi, mogoča 

pa je tudi I. moška sklanjatev. 

2. Samostalniki, ki se pregibajo samo po II. moški sklanjatvi. 

                                                 
11

 Zgled te kartoteke z imenom Slovensko besedišče je predstavljen na spletnem naslovu 

<http://www.arzenal.si/sobe/arhiv/slovensko-besedisce>. 



21 

 

3. Samostalniki, ki se sklanjajo tako po II. kot tudi po I. moški sklanjatvi, pri čemer je na 

prvem mestu predlagana II. moška sklanjatev. 

4. Samostalniki, ki se sklanjajo samo po I. moški sklanjatvi. 

5. Samostalniki, ki se prednostno sklanjajo po I. moški sklanjatvi, mogoča pa je tudi II. moška 

sklanjatev.  

6. Samostalniki, pri katerih je v SSKJ kot prva moţnost pregibanja navedena I. moška 

sklanjatev pred II. moško. 

Nakazana heterogenost je razvidna tudi iz spodnje preglednice. 
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I. skupina II. skupina 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

-e tudi -a -e -e in-a -a -a tudi -e -a in -e 

44 % 19 % 16 % 7 % 7 % 6 % 

aga barba ajatola akia ata jaka 

ara batjuška činčila ničprida (tudi 

neskl.) 

deda lukamatija 

četovodja čača delovodja očka fantina oča 

espada čiča espada panama (tudi 

neskl.) 

kolega ogleda 

harambaša čivčija gazda papa (na) kuţa parija 

hodţa dada izmenovodja pepita (tudi 

neskl.) 

ringaraja ulema 

knjigovodja dahija maharadţa poba tata  

kolovodja dalajlama nadvojvoda    

ladjevodja dobričina obratovodja    

listnonoša efendija pismonoša    

matija gorgonzola prota    

mesija junačina radţa    

motorovodja kadija sika    

moţina lama švigašvaga    

oddelkovodja mešina vodja    

oproda modrina zastavonoša    

panda mula     

paša poturica     

pavliha starina     

pevovodja      

poslovodja      

potovodja      

računovodja      

skupinovodja      

sluga      

spahija      

starešina      

stariha      

starosta      

stojevodja      

ščitonoša      

šerpa      

taborovodja      

tesla      

trdina      

vladika      

vlakovodja      

vodonoša      

vojskovodja      

vojvoda      

zaptija      

zborovodja      

ţagovodja      

ţerjavovodja      

Preglednica 5: Skupine samostalnikov II. moške sklanjatve v SSKJ. 
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Slovenski pravopis 2001 je bil konceptualno zasnovan kot kritika pravopisa iz leta 1962, 

pravila so izšla samostojno najprej leta 1991, skupaj s slovarjem pa še leta 2001, tehnično 

popravljena različica iz leta 2003 je izšla v elektronski obliki. Obsega 1800 strani, od tega kar 

1500 strani zajema slovarski del, ki ima več kot 130.000 iztočnic in podiztočnic. SP 2001 

»prinaša občnoimensko besedje, večinoma po gradivu za Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 

in lastnoimensko besedje: slovenske občine, pošte, ţupnije, 500 najpogostejših slovenskih 

priimkov, imena domačih in tujih znanih osebnosti, imena zemljepisnih danosti in stvarna 

imena« (Spletna stran ZRC SAZU, poglej: <www.zrc-sazu.si/pravopis/SP_spor_3A_G.doc>). 

V primerjavi s SSKJ je Slovenski pravopis 2001 izrecno normativen, kar pomeni, da so 

oblike, ki jih avtorji za knjiţni jezik ne priporočajo, označene kot neknjiţne, prepovedane ali 

odsvetovane. Kritike tega pravopisa so usmerjene zlasti v gradivsko neverodostojnost 

slovarja, ta je namreč večinoma povzet po SSKJ in ni zgrajen na aktualnem gradivu: 

»Naj na kratko povzamem: Slovenski pravopis s svojim slovarjem, ki ţeli prevzeti vlogo tudi zakonsko 

veljavnega (uzakonjenega) normativnega in stilističnega priročnika, je za sodobni, izjemno občutljiv 

čas, s svojim gradivom obrnjen nazaj, v zasnovi pa s predpisovalno ambicijo brez lastne gradivne 

podlage neverodostojen« (Vidovič Muha, 2003, str. 122). 

Slovar naj bi tudi zaradi svoje prevelike obvestilnosti in nespecializiranosti za pravopisne 

informacije onemogočal hitro posodabljanje, zato v njem ne najdemo aktualnega besedja 

(Logar in Verovnik, 2001). Prav očitana naslonitev na SSKJ je razlog, da so tudi v SP 2001 

oblikovane podobne podskupine samostalnikov II. moške paradigme kot v SSKJ, čeprav je v 

pravilih jasno določeno, da se samostalniki, ki imajo v rodilniku ednine končnico -e, npr. 

sluga sluge, »lahko sklanjajo tudi po I. moški sklanjatvi« (SP 2001, str. 88, § 759), kar kaţe 

na neskladje med pravili in slovarskim delom SP 2001. 

SSKJ je bil narejen referenčno, na podlagi listkovnega gradiva, kar pomeni, da glede vseh 

oblikoslovnih obravnav sledi uresničitvam v rabi, iz SSKJ nastali SP 2001 pa izhaja iz 

sistemskega pristopa. Kljub temu tudi rešitve v SP 2001 niso poenotene (kolega : sluga), zato 

je zanimivo spremljati razlike med obema slovarjema. 

V SP 2001 je nekaj besed, ki v SSKJ še niso vključene (akindţija, brkonja, čika, čivava, 

delibaša, mečţogica, pančenlama, starika), druge pa so v SP 2001 tudi izpustili (čivčija, deda, 

junačina, ladjevodja, listonoša, matija, mešina, modrina, motorovodja, ogleda, potovodja, 

sika, stariha, zaptija). Nekateri samostalniki so zapisani drugače: akiaakija. Gorgonzola je 

v SP normirana kot samostalnik ţenskega spola, medtem ko ga SSKJ določa kot samostalnik 

II. moške sklanjatve. 
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Kljub sicer opazni naslonitvi na SSKJ je ob primerjavi opaziti kar nekaj sprememb pri 

določitvi paradigme.  

- Nekateri samostalniki so zamenjali osnovno skupino, ki smo jih pri prikazu značilnosti 

v SSKJ poimenovali skupina I. in skupina II. To so: 

ringaraja -a tudi -e ringaraja -e 

jaka -a in -e jaka -e in -a 

lukamatija -a in -e lukamatija -e 

ulema -a in -e ulema -e in -a 

 

- Samostalniki, pri katerih se namesto dvojnične sklanjatvene moţnosti pojavlja le ena 

paradigma. Pojavljajo se v obeh skupinah. 

ara -e tudi -a ara -e 

kuţa -a tudi -e kuţa -a 

činčila -e in -a činčila-e 

 

- Samostalniki, kjer se namesto ene paradigme zdaj pojavljata dve paradigmi v različnih 

medsebojnih razmerjih: 

barba -e barba -e tudi -a 

čača -e čača -e tudi -a 

čiča -e čiča -e tudi -a 

dahija -e dahija -e tudi -a 

dalajlama -e dalajlama -e tudi -a 

efendija -e efendija -e tudi -a 

kadija -e kadija -e tudi -a 

mula -e mula -e in -a 

 

- Samostalniki, zraven katerih je namesto -e tudi -a sedaj pripisano -e in -a: 

četovodja -e tudi -a četovodja -e in -a 

panda -e tudi -a panda -e in -a 

pavliha -e tudi -a pavliha -e in -a 

tesla -e tudi -a tesla -e in -a 

 

- Samostalniki, zraven katerih je namesto -e in -a sedaj pripisano -e tudi -a: 

espada -e in -a espada -e tudi -a 
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I. skupina II. skupina 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

-e tudi-a -e -e in-a -a -a tudi -e -a in -e 

43 % 16 % 26 % 9 % 4 % 2 % 

aga ara ajatola akija ata oča 

barba batjuška akindţija kuţa fantina parija 

čača brkonja četovodja očka kolega  

čiča činčila delibaša panama  tata  

čika čivava delovodja papa    

dahija  dada gazda pepita   

dalajlama dobričina izmenovodja poba   

efendija lama jaka tainta   

espada lukamatija maharadţa    

harambaša mečţogica mula    

hodţa pančenlama nadvojvoda    

kadija poturica obratovodja    

knjigovodja ringaraja panda    

kolovodja starina pavliha    

mesija  pismonoša    

moţina  prota    

oddelkovodja  radţa    

oproda  šerpa    

paša  švigašvaga    

pevovodja  tesla    

poslovodja  ulema    

računovodja  vodja    

skupinovodja  zastavonoša    

sluga      

spahija      

starešina      

starika      

starosta      

strojevodja      

ščitonoša      

taborovodja      

trdina      

vladika      

vlakovodja      

vojskovodja      

vojvoda      

zborovodja      

ţagovodja      

ţerjavovodja      

Preglednica 6: Skupine samostalnikov II. moške sklanjatve v SP 2001. 
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Graf 1: Številčno spreminjanje in zastopanost posameznih podskupin II. moške sklanjatve v SSKJ in SP 

2001. 

 

V pregled obravnav zadnje četrtine 20. stoletja smo vključili tudi delo Slovene: A 

comprehensive Grammar (2000) Petra Herrityja.
12

 Herrity pravi, da se samostalniki s 

končnico -a, ki označujejo moške osebe, lahko sklanjajo po paradigmi načrt ali pa kot 

samostalniki ţenskega spola s končnico -a (Herrity, 2000). Paradigmo ima tudi izpisano: 

Imenovalnik računovodja/računovodja 

Rodilnik računovodja/računovodje 

Dajalnik računovodju/računovodji 

Toţilnik računovodja/računovodja 

Mestnik (pri) računovodju/računovodji 

Orodnik (z) računovodjem/računovodjo 

Preglednica 7: Sklanjatvena vzorca za samostalnik računovodja pri Herrityju. 

 

Herrity dodaja, da je v primeru pridevnikov oziroma deleţnikov na -l ob moškem 

samostalniku na -a, njihova oblika vedno moška, nikoli ţenska. Pravi tudi, da se v praksi 

nekatere oblike pojavljajo pogosteje kot druge. Kot primer navede samostalnik kolega, ki se 

navadno sklanja po I. moški sklanjatvi, npr. dajalnik ednine našemu kolegu, rodilnik mnoţine 

od naših kolegov, orodnik dvojine z dvema kolegoma. Po drugi strani pa se za starejše besede, 

                                                 
12

 (Prev. K. P.) 
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kot so na primer vojvoda, sluga, oproda, pogosteje rabi ţenska oblika, npr. o teh oprodah, s 

slugami, našemu vojvodi. 

Skupina zloţenih samostalnikov, katerih druga sestavina je -vodja, npr. knjigovodja, 

vlakovodja, delovodja, kolovodja, poslovodja, vodja, ţerjavovodja, teţi v nekaterih primerih k 

ţenski obliki, v drugih pa k moški, ugotavlja Herrity ter navaja naslednje zglede: 

Ţenske oblike 

toţilnik ednine: Imamo dobrega računovodjo. 

imenovalnik mnoţine: naši novi računovodje 

Moške oblike 

orodnik ednine: s tem računovodjem 

orodnik dvojine: z dvema računovodjema 

mestnik mnoţine: o teh (dveh) računovodjih 

orodnik mnoţine/dvojine: z računovodji 

V nadaljevanju Herrity opozarja, da se moški samostalniki na -a s slabšalnim pomenom, ki se 

lahko nanašajo na moške ali ţenske osebe, vedno sklanjajo po I. ţenski sklanjatvi (Herrity, 

2000). Tudi zaimki in pridevniki, ki se nanašajo na take samostalnike, se navadno sklanjajo 

po ţenski obliki, čeprav se lahko nanašajo tudi na moško osebo. Spol osebe je tako odvisen od 

konteksta. Kot zglede navaja naslednje samostalnike: baraba, čveka, mevţa, neroda, 

pijandura, prismoda, pokveka, lenoba, cmera, nadloga … Baraba, mevţa in pijandura se 

skoraj vedno nanašajo na moško osebo, medtem ko se drugi lahko nanašajo na ţensko ali 

moškega, ugotavlja Herrity in navaja naslednje zglede: 

On je velika mevža. 

Ta baraba mi še do danes ni vrnil denarja. 

Ta cmera je rekla, da bo to storila. 

V nadaljevanju Herrity pravi, da se tudi samostalnik priča lahko nanaša na ţensko ali 

moškega. Ujemanje s tem samostalnikom je v obeh primerih samo ţensko v vlogi opredelitve 

pridevnika in glagola. Vendar je pri uporabi lastnostnega pridevnika ujemanje s povedkovim 

določilom mogoče le po ţenskem spolu.  

bremenilna priča 

Priča je bila podkupljena. 

Priče so pripovedovale, kar so videle. 
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Samostalnik sirota se tudi lahko nanaša na moškega ali ţensko, saj je ujemanje s povedkovim 

določilom mogoče tako v ţenskem kot tudi v moškem spolu: 

Ta sirota mi je rekel, da… 

Ta sirota mi je rekla, da… 

Herrity je glede na preostale slovnične opise precej bolj pojasnjevalen, eksplicitneje nakaţe 

tudi spoznanje o heterogenosti te moške sklanjatve, kar je za tujca, učečega se slovenskega 

jezika, kateremu naj bi bila v prvi vrsti namenjena Herrityjeva slovnica, zagotovo dobrodošlo. 

 

3.5 Začetek 21. stoletja 

Po izidu SP 2001 in zatonu kritik na posamezne pravopisne rešitve v prvem desetletju ne 

zasledimo novih razprav. Desetletje kasneje Helena Dobrovoljc in Nataša Jakop v delu 

Sodobni Pravopisni priročnik med normo in predpisom, v katerem so podane utemeljitve za 

morebitne spremembe in dopolnitve pravopisnih pravil, spregovorita tudi o nekaterih 

posebnostih II. moške sklanjatve. 

Pravita, da so se nekateri samostalniki, ki so bili v slovenski jezik sprejeti v bliţnji preteklosti 

kot samostalniki moškega spola na -a, v rabi sčasoma uveljavili kot samostalniki ţenskega 

spola, kar pa je v aktualnem SP ţe evidentirano; kot primer navajata samostalnik gorgonzola 

(Dobrovoljc in Jakop 2011, str. 126, 127). V nadaljevanju trdita, da je sprememba spola 

opazna »pri nekaterih samostalnikih, večinoma prevzetih v zadnjih desetletjih, ki jih SSKJ 

sistemsko uvršča v II. moško sklanjatev z dvojno paradigmo, slovar SP 2001 pa prav tako v 

drugo moško sklanjatev, a le z eno moţnostjo sklanjanja« (Dobrovoljc in Jakop, 2011, str. 

127). Za ponazoritev navajata samostalnik činčila.  

Vendar dodajata tudi, da prehajanja med samostalnike ţenskega spola ne moremo 

posploševati ter da je oblikoslovno normiranje moških samostalnikov na -a mogoče le z 

upoštevanjem korpusnega gradiva, saj ta tudi ob navedenih primerih izkazuje nepredvidljive 

izjeme (Dobrovoljc in Jakop, 2011, str. 127). V nadaljevanju ugotavljata, da je lahko nadaljnji 

besedotvorni razvoj teh samostalnikov dodatno merilo za določanje njihovega spola, saj ob 

tvorbi pridevnika razvije le obrazilo za ţenski spol, npr. arin, činčilin, čivavin, redko za oba 

spola, npr. pandov, pandin. 

Kot drugo opozorita na mešanje sklanjatev, zlasti v dvojini in mnoţini: 
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»Nekateri občnoimenski samostalniki na -a, tj. samostalniki II. moške sklanjatve, se v ednini sklanjajo 

po II. ali I. moški sklanjatvi, v dvojini ali mnoţini pa le po eni od obeh. Tako je bilo ugotovljeno, da 

sklanjamo samostalnike tipa sluga (vojvoda, oproda) v dvojini in mnoţini po II. moški sklanjatvi. 

Nasprotno se samostalniki tipa kolega pregibajo v dvojini in mnoţini le po I. moški sklanjatvi« 

(Dobrovoljc in Jakop, 2011, str. 128). 

Dodajata, da bi na te posebnosti lahko opozorili uporabnike ţe v pravilih, tako da bi jih 

kategorizirali po dveh tipih (sluga : kolega). Ugotavljata tudi, da v pravilih med obema 

sklanjatvenima moţnostma ni nobenih razlik, medtem ko je v slovarju SP 2001 posredno 

nakazano razhajanje − sklanjatvi nista enakovredni, kar je razvidno tudi iz ugotovitev v tej 

diplomski nalogi, kjer je analizirana kategorizacija teh samostalnikov v SP 2001. Kot je bilo 

prikazano, je v SP 2001 podskupin te sklanjatve kar šest, če sledimo oblikam, kakor jih 

prikazuje slovar SP 2001. Dobrovoljc in Jakop opozorita tudi na razlike med lastnoimensko in 

občnoimensko problematiko, pa tudi na razločke med pregibanjem posameznih skupin lastnih 

imen, saj se moška imena na -a v pregibanju razlikujejo od občnih, med seboj pa so različna 

ţe v ednini, pri tem kot primer navajata osebni imeni Miha in Luka, ki naj bi se prednostno 

sklanjala po I. moški sklanjatvi, vendar pa naj bi se sklanjatvena vzorca mešala. To trditev 

smo v nadaljevanju diplomske naloge ovrgli, saj je bilo ugotovljeno, da se moška imena na -a, 

sklanjajo večinoma po II. moški sklanjatvi. Za priimke npr., Janša, Kafka, Golia, pa navajata, 

da jih sklanjamo pogosteje po II. moški sklanjatvi (Dobrovoljc in Jakop, 2011, str. 129). 

Razlogov za to avtorici ne navajata. 

V tem obdobju se pojavi nov način prikazovanja in razlage jezikovnih dejstev: spletne 

svetovalnice. Čeprav v forumih in svetovalnicah vprašanja o sklanjanju samostalnikov II. 

moške sklanjatve niso ravno pogosta, se vendar pojavlja dvoumje pri sklanjanju moških imen, 

ki se končajo na -a. Teţave se najpogosteje nanašajo na neskladje med slovničnim vedenjem 

besed in njihovo biološko obravnavo. 

Zanimive rezultate kaţe pregled dostopnih jezikovnih svetovalnic spletnega značaja, ki so vse 

samoiniciativne in neuradne, npr.: 

- ŠUSS: <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/>, 

- Vprašanja o pravopisu in rabi jezika: <http://www.eknjiga.si/.>, 

- Forum Al’ prav se piše ...?: <http://med.over.net/forum5/list.php?125.>, 

- Forum Vprašajte slovenista: 

<http://www.centerslo.net/slvnforum/messages.asp?FID=4.>, 

- Jezikovno svetovanje: <http://isjfr.zrc-sazu.si/svetovalnica#v>. 
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Spletne strani ŠUSS, Jezikovno svetovanje in Vprašanja o pravopisu in rabi jezika nimajo 

forumske, debatne narave, temveč gre za moderirani sistem odgovorov na vprašanja, ostala 

navedena »svetovalca« pa sta spletna foruma, kjer poteke debata na določeno temo in lahko 

na zastavljeno vprašanje odgovarja kdor koli. 

Tako se je tudi sklanjanje moških imen in priimkov na -a ter tvorjenje svojilnih pridevnikov iz 

le-teh znašlo med precej pogostimi vprašanji, ki so bila zastavljena na zgoraj omenjenih 

spletnih svetovalnicah. To kaţe na to, da jezikovne uporabnike bega izbira med obema 

paradigmama moških samostalnikov na -a. Za ponazoritev smo izpisali nekaj primerov 

vprašanj: 

- Mi lahko kdo razloţi, kako se pravilno sklanja ime Miha? Zadnje čase po poslušam, kako ljudje 

sklanjajo tako, kot je opisano v naslovu, meni pa nikakor ne gre v ušesa, saj sem vedno mislila, da je 

pravilno: Miha, Miha, Mihu ... In potem se sliši tudi sklanjatev Mihatu (komu ali čemu). Vedno sem 

bila prepričana, da je moja verzija edina pravilna, ker pa se to dogaja na televiziji, ne vem več, kako je 

prav. Moška ali ţenska oblika sklanjatve? Je mogoče prav celo oboje? Zelo teţko bi prebavila, da je 

ţenska oblika zares pravilna :) (Al’ prav se piše ...?, 20. maj 2007) 

 

- Pozdravljeni, upam, da sem se obrnil na pravi naslov, našel sem ga na www. Imam "problem" glede 

sklanjanja imena Miha (moj mali sin). Sploh me zanima ali rečemo: "Mihu smo dali za rojstni dan ... 

"ali" Mihi smo dali za rojstni dan ..." (ŠUSS, dec. 2005) 

 
- Pregledala sem vaš arhiv in našla tudi odgovore na vprašanja o sklanjanju moških imen s končnico -a. 

Kljub temu nisem prepričana, ali se moško ime Jaša sklanja zgolj po ţenski sklanjatvi (kot Vanja) ali pa 

lahko uporabljamo tako ţensko kot moško sklanjatev (kot Luka). Opazila sem, da je v različnih 

besedilih v rabi predvsem ţenska sklanjatev (Jaši Zlobcu ipd.). (ŠUSS) 

 

- Dalajlamov, kajne? (ni dalajlamin?) (Vprašajte slovenista, 15. maj 2011) 

 

- Kako se sklanja ime Jaša? Sklanjanje imena pri sinu nam včasih dela teţave, zato vas prosim za 

odgovor. (Vprašajte slovenista, 10. apr. 2010) 

 

Pregled odgovorov kaţe, da se dilema, ki smo jo opazili ţe v priročnikih, pojavlja tudi med 

jezikoslovci. Medtem ko so odgovori jezikoslovcev pri ŠUSS-u naravnani precej 

demokratično – zavedajo se spraševalčeve zadrege, nakaţejo obe moţnosti pregibanja in 

zraven navedejo še, zakaj je v danem primeru boljša ena oziroma druga moţnost – so 

odgovori ostalih jezikoslovcev oziroma tistih, ki odgovarjajo, izrazito enoznačni. Predstavijo 

sicer obe moţnosti sklanjanja za samostalnike II. moške sklanjatve, pri čemer se sklicujejo na 

SP 2001, vendar je iz odgovorov razvidno, da se ne zavedajo različne narave teh 

samostalnikov. 

Dober vpogled v stanje gradiva dajejo tudi elektronski besedilni korpusi. V slovenskem 

prostoru sta trenutno najbolj znana in aktualna elektronska besedilna korpusa pisne 
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slovenščine Nova beseda in Gigafida; oba sta enojezična in predstavljata bazo podatkov za 

sestavljanje slovnic in slovarjev. 

Korpus Nova beseda <http://bos.zrc-sazu.si/nova_beseda.html> obsega 240 milijonov besed; 

največji del zajemajo besede iz časopisa DELO, ostalo pa sestavljajo besede iz revij Monitor, 

Mladina, Viva, Jana ter starejšega in novejšega slovenskega leposlovja ter prevodne 

literature. Poleg tega, da korpus ni v celoti lematiziran (lematiziran je le njegov manjši del, 

dostopen preko povezave »Oblikoslovno označena besedila«), predstavlja eno izmed 

pomanjkljivosti tudi zvrstna neuravnoteţenost. Krek o tem pravi: »Dokončno sklepanje o 

jeziku večinoma na podlagi vsebine enega časopisa je jezikoslovno sporno in lahko privede 

do napačnih jezikovnih odločitev« (Krek, 2003, str. 38). Konkordančnik NEVA omogoča tudi 

iskanje po listi vseh besed, ki se pojavljajo v korpusu, pri čemer je mogoče iskati po frekvenci 

besed ter dolţini glede na število črk. So pa v Novo besedo vključena tudi novejša besedila – 

vse do leta 2011.  

Korpus Gigafida <http://demo.gigafida.net/> je nastal v okviru projekta Sporazumevanje v 

slovenskem jeziku in vsebuje pribliţno 1,15 milijarde besed. Korpus je v celoti lematiziran in 

namenjen raziskovanju jezika na več ravneh. Gigafida
13

 zajema objavljena pisna besedila 

različnih zvrsti, ki so javno dostopna; lahko so tiskana ali pa najdena na spletu (Spletna stran 

Gigafida, poglej: http: <//demo.gigafida.net/Support/About>). 

»Pri tisku gre za knjige ali pa časopise in revije. Pri internetu smo se omejili na besedila novičarskih 

portalov in predstavitvene strani podjetij ter drţavnih, pedagoških, raziskovalnih, kulturnih ipd. ustanov. 

Poskusno smo zbirali tudi podnapise in besedila, ki so na televiziji brana, nato smo obojim pridruţili še 

zapise sej Drţavnega zbora Republike Slovenije, ki so bili vključeni ţe v FidoPLUS« (Spletna stran 

Gigafida, poglej: http: <//demo.gigafida.net/Support/About>). 

Stanje v obeh aktualnih slovenskih korpusih potrjuje mešanje paradigem pri samostalnikih II. 

moške sklanjatve, hkrati pa poizvedbe po samostalnikih, ki so bili npr. v SP 2001 v različnih 

skupinah, dokazujejo to razdelitev. Iskanje po korpusu Gigafida omogoča pridobitev seznama 

najpogostnejših samostalnikov moškega spola II. moške sklanjatve, ki ga prikazujemo v 

preglednici 8: 

 

 

 

                                                 
13

 »V Gigafidi imajo več kot polovični deleţ časopisna besedila, tem nato sledijo z 22 % revije. To pomeni, da 

ima periodika v Gigafidi skupaj skoraj 80 % obseg oziroma vanjo prinaša 918.099.432 besed. Knjige imajo v 

Gigafidi 6,5 % deleţ oziroma vanjo prinašajo 74.551.057 besed, od tega je 2,1 % besed iz leposlovja, 4,4 % pa iz 

stvarnih besedil. Celotni tisk ima 87,1 % deleţ, preostalih 12,9 % pripada internetnim besedilom« (Spletna stran 

Gigafida, poglej: <http://demo.gigafida.net/Support/About>).  

http://bos.zrc-sazu.si/nova_beseda.html
http://demo.gigafida.net/
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Osnovna oblika Število pojavitev 

vodja 130.353 

kolega 24.714 

očka 15.899 

ata 8.640 

kuţa 3.744 

panda 3.394 

vojvoda 3.233 

dalajlama 2.345 

poslovodja 2.328 

ninja 2.320 

starosta 2.146 

zborovodja 2.050 

matija 1.640 

računovodja 1.399 

sluga 1.229 

vojskovodja 1.222 

strojevodja 1.207 

delovodja 1.046 

starešina 1.001 

lama 952 

nadvojvoda 670 

mula 658 

pismonoša 590 

ajatola 563 

aga 550 

čivava 531 

zastavonoša 473 

knjigovodja 420 

pavliha 406 

Preglednica 8: Najpogostejših 29 samostalnikov II. moške sklanjatve v Gigafidi (stanje z dne 9. jun. 2012). 

 

V drugi preglednici (9) pa prikazujemo razmerje med stanjem v Slovenskem pravopisu 2001 

in besedilnih korpusih Gigafida in Nova beseda pri določanju oblikoslovne podobe 

najpogostejših samostalnikih II. moške sklanjatve: 

 

 

 

 

 

 

 

http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=vodja
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=kolega
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=o%C4%8Dka
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=ata
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=ku%C5%BEa
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=panda
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=vojvoda
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=dalajlama
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=poslovodja
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=ninja
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=starosta
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=zborovodja
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=matija
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=ra%C4%8Dunovodja
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=sluga
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=vojskovodja
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=strojevodja
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=delovodja
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=stare%C5%A1ina
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=lama
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=nadvojvoda
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=mula
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=pismono%C5%A1a
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=ajatola
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=aga
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=%C4%8Divava
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=zastavono%C5%A1a
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=knjigovodja
http://demo.gigafida.net/Concordance/Search?mwl=pavliha
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Zap. št. Osnovna oblika Kategorija po 

SP 2001 

Stanje v 

Gigafidi 

Stanje v 

Novi besedi 

Skladnost 

kategorij 

1.  vodja I. 1. -e in -a -e tudi -a -e tudi -a - 

2.  kolega II. 5. -a tudi -e -a tudi -e -e tudi -a + 

3.  očka II. 6. -a -a  -a  + 

4.  ata II. 5. -a tudi -e -a -a - 

5.  kuţa II. 6. -a -a tudi -e -a tudi -e - 

6.  panda I. 1. -e in -a -e -e - 

7.  vojvoda I. 2. -e tudi -a -e tudi -a -e tudi -a + 

8.  dalajlama I. 2. -e tudi -a -e tudi -a -e tudi -a + 

9.  poslovodja I. 2. -e tudi -a -e tudi -a -e in -a + 

10.  ninja - -e  -e  

11.  starosta I. 2. -e tudi -a -e  -e + 

12.  zborovodja I. 2. -e tudi -a -e in -a -e in -a - 

13.  matija - (pajek) -e in -a -e  

14.  računovodja I. 2. -e tudi -a -e tudi -a -e tudi -a + 

15.  sluga I. 2. -e tudi -a -e tudi -a -e tudi -a + 

16.  vojskovodja I. 2. -e tudi -a -e tudi -a -e tudi -a + 

17.  strojevodja I. 2. -e tudi -a -e tudi -a -e tudi -a + 

18.  delovodja I. 1. -e in -a -e tudi -a -e tudi -a - 

19.  starešina I. 2. -e tudi -a -e tudi -a -e tudi -a + 

20.  lama I. 3. -e  -e tudi -a -e tudi -a - 

21.  nadvojvoda I. 1. -e in -a -e tudi -a -e tudi -a - 

22.  mula I. 1. -e in -a -e tudi -a -e tudi -a - 

23.  pismonoša I. 1. -e in -a -e tudi -a -e tudi -a - 

24.  ajatola I. 1. -e in -a -e tudi -a -e tudi -a - 

25.  aga I. 2. -e tudi -a -e tudi -a -e tudi -a + 

26.  čivava I. 3. -e -e -e + 

27.  zastavonoša I. 1. -e in -a -e tudi -a -e tudi -a - 

28.  knjigovodja I. 2. -e tudi -a -e tudi -a -e tudi -a + 

29.  pavliha I. 1. -e in -a -e tudi -a -e tudi -a - 

Preglednica 9: Razmerje med stanjem v SP 2001 in besedilnih korpusih Gigafida in Nova beseda (stanje z 

dne 9. jun. 2012) pri določanju oblikoslovne podobe najpogostejših samostalnikih II. moške sklanjatve. 

 

Med najpogosteje rabljenimi samostalniki je torej največ tistih, ki jih po SP 2001 sklanjamo 

prednostno kot ţenske samostalnike (skupina I, kategorija 2, rod. -e). Iz tretjega in četrtega 

stolpca preglednice 9 pa je razvidno, da smo preverili uvrstitev v kategorijo tudi po korpusu 

Gigafida, in sicer smo z moţnostjo iskanja po seznamih vsako od osnovnih oblik preverili s 

pomočjo ukaza »Prikaţi seznam besed v vseh oblikah«, ter ročno po korpusu Nova beseda. 

Pri oceni stanja v korpusih Gigafida in Nova beseda smo smatrali, da oznaka -e tudi -a 

pomeni, da je pojavnost II. moške sklanjatve večja kot pojavnost I. moške sklanjatve, in sicer 

najmanj v razmerju 2:1. To pomeni, da je pogostejša celotna II. moška paradigma (kot vsota 

vseh tovrstnih oblik) nasproti I. moški paradigmi (kot vsoti vseh tovrstnih oblik). Oznaka -e 

pomeni, da se več kot 80 % korpusnih zadetkov sklanja po II. moški sklanjatvi, oznaka -a pa 

naznanja, da se več kot 80 % korpusnih zadetkov sklanja po I. moški paradigmi. 
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Peti stolpec, ki smo ga poimenovali Skladnost kategorij, prikazuje razmerje med stanjem, 

ugotovljenim v korpusih, in stanjem v SP 2001; s plusom (+) je označeno, da je aktualni 

normativni predpis skladen z rabo, kot jo izpričujeta uporabljena pisna korpusa, in obratno. 

Kot kaţe, je vsaj pri polovici samostalnikov mogoče pričakovati modifikacijo aktualnega 

jezikovnega opisa. 

 

Slika 2: Prikaz seznama oblik leme panda v vseh oblikah v Gigafidi (stanje z dne 9. jun. 2012). 
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Slika 3: Konkordance oblike pande v korpusu Nova beseda (stanje z dne 9. jun. 2012). 

 

Iz prikaza prvih 17 oblik vsake od tridesetih najpogostejših lem v Gigafidi je bilo razvidno, 

oblike katere paradigme se pojavljajo pogosteje oziroma ali se pojavljajo enakovredno. Zaradi 

mešanja posameznih oblik (npr. im. ed. vodja, rod. ed. vodje/vodja) je bila njihova pogostnost 

ročno preverjena tudi s pomočjo moţnosti »Loči besede glede na oblikoslovne lastnosti«.  

 

Slika 4: Ločitev posameznih oblik glede na oblikoslovne lastnosti v Gigafidi: oblika panda (stanje z dne 9. 

jun. 2012). 
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Preverba konkordanc pa je pokazala, da je v fazi poskusnega delovanja korpusa številčnim 

podatkom v njem teţko popolnoma zaupati, saj priklic konkordanc, ki jim sledimo iz seznama 

oblik, ločenih po oblikoslovnih lastnostih, kaţe, da npr. število 121, ki naj bi označevalo 

število pojavitev oblike »pande« (v rod. ednine), ni točno (slika 3).
14

 Tovrstne podatke je 

treba preveriti v gradivu. 

 

Slika 5: Prikaz konkordanc pri obliki panda m. spol, ednina, rodilnik (stanje z dne 9. jun. 2012). 

 

Ko smo postopek izpeljali za vseh 29 najpogostnejših samostalnikov (preglednica 9 zgoraj), 

smo ugotovili, da se jezikovni uporabniki za sklanjanje po I. moški sklanjatvi odločajo 

večinoma pri tistih pogostih »domačih« samostalnikih, ki imajo le moškega nanosnika 

(kolega, očka, ata, kuţa), čeprav se pojavljajo pri nekaterih tudi bolj ali manj redke izjeme, 

npr.: 

Njegovega zvestega kužo Pazija je pritegnila sliva, ki so jo poznali ţe v pradavnini. (Novi glas 

2005) 

V Oxfordu je Anne spoznala kolego študenta. (Leposlovje, 2001) 

Pri vseh preostalih samostalnikih bi se bilo treba odločiti za ţensko sklanjatev, saj se moška 

oblika izkazuje občutno redkeje, le kot moţnost, a to najpogosteje v orodniku ednine: 

                                                 
14

 V obdobju pisanja diplomska naloge so se podatki v demo različici korpusa spreminjali. 
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Jörg Haider je z vodjem libijske revolucije stopil v stik na pobudo Saifa Islama Gadafija. 

(Večer, 2000) 

Prvi hip je bila Izabela z veseljem sprejela novico o zaroki kneţne z vojvodom Leopoldom. 

(Leposlovje, 2004) 

Kitajsko zunanje ministrstvo je resoluciji zavrnilo kot enostranski, k dialogu z dalajlamom pa 

je pozval tudi predsednik George Bush. (Delo, 2008) 

Sodeč po jezikoslovnih obravnavah je samostalnike moškega spola s končnico -a mogoče 

obravnavati kot heterogeno skupino, v okviru katere sta se oblikovali dve osnovni skupini in 

pri vsaki tri podskupine (glej poglavje 3.4.1). Vzporedno s to, oblikoslovno kategorizacijo, so 

se izoblikovale tudi skupine samostalnikov, ki jih povezujejo pomenske sorodnosti, npr. 

samostalniki s slabšalnim pomenom: baraba, čveka, mevţa, neroda, pijandura, prismoda, 

pokveka, lenoba, cmera, nadloga ipd. 

Glede na tipsko različnost samostalnikov II. moške sklanjatve je za sinhroni jezikovni opis 

treba sistemsko obravnavo podkrepiti s pregledom stanja v aktualnih besedilnih korpusih 

slovenskega jezika in tako preveriti, kakšna je prekrivnost oblikoslovnih kategorij s 

pomenskimi.  
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4 KATEGORIZACIJA NA OSNOVI JEZIKOSLOVNIH OPISOV IN 

PRAKTIČNEGA DELA 

 

Ob razvojnem pregledu obravnave samostalnikov II. moške sklanjatve v jezikoslovnih 

priročnikih zadnjih 120 let smo ugotovili, da sodobna raba teh samostalnikov v nekaterih 

primerih odstopa od stanja, kakršnega prikazujejo priročniki, in sicer tudi priročniki zadnjega 

časa. Ob tem je pomembno poudariti zlasti dejstvo, da je uporabnikom slovenščine pogosto 

teţko razloţiti, da se nekateri samostalniki te skupine skorajda brezizjemno sklanjajo le po eni 

od mogočih paradigem, drugi precej variantno in tretji le po drugi od moţnosti, kar potrjuje 

tudi pregled korpusnega gradiva. Samostalniki te sklanjatve so namreč pogosteje prikazani 

kot povsem homogena skupina, saj v priročnikih najpogosteje zasledimo trditev, da 

samostalnike II. moške sklanjatve lahko sklanjamo tudi po vzorcu prve moške sklanjatve, pri 

čemer naj bi bila odločitev povsem arbitrarna. Ob pregledu jezikoslovnih priročnikov 20. 

stoletja pa smo ugotovili, da so ti priročniki (zlasti SSKJ in SP 2001) z normativno ambicijo 

oblikovali dve osnovni skupini samostalnikov, v okviru vsake od njiju pa še tri podskupine. V 

nadaljevanju bomo predstavili ugotovljene skupine glede na oblikoslovne kriterije, nato pa 

bomo skušali predstaviti skupine samostalnikov s podobnimi oblikoslovnimi lastnostmi še 

glede na njihove pomensko sorodne lastnosti. Ob tem bomo ugotavljali smiselnost in 

ustreznost tovrstne kategorizacije glede na dejansko nepredvidljivost paradigme. 

 

4.1 Razdelitev občnih samostalnikov po kategorijah na osnovi pregledanih opisov in 

gradiva 

Samostalnike II. sklanjatve lahko razdelimo na dve večji skupin, ki smo ju oblikovali na 

podlagi pregledanih jezikovnih priročnikov in sodobnega gradiva, dostopnega z elektronskimi 

besedilnimi korpusi. Pri prikazu stanja iz elektronskih besedilnih korpusov je treba upoštevati, 

da gre pri tem za podajanje stanja v slovenščini kot celoti, medtem ko je mogoče, da se pri 

npr. posameznih govorcih ali pa pri govorcih s posameznega geografskega področja kaţejo 

drugačni vzorci. 

Pri tem je treba izpostaviti dejstvo, da smo na tem mestu računali na korpusno argumentacijo, 

vendar smo ugotovili, da vsaj za oblikoslovje ni povsem zanesljiva − kar je razvidno tudi iz 

poglavja 3.5 (str. 35, 36) − in je zato nismo uporabili kot edino. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Prva_mo%C5%A1ka_sklanjatev
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V nadaljevanju diplomske naloge so tako v preglednicah predstavljeni podatki, ki smo jih 

dobili iz korpusa Gigafida za posamezne samostalnike, pri čemer je treba poudariti, da le-ti 

niso absolutni. Za nesporne izsledke bi bilo treba torej te podatke še enkrat ročno pregledati, 

in tako preveriti ustreznost oblikoslovnih oznak pri posameznem samostalniku.  

Z izrazom »PRVA SKUPINA (tip sluga)« smo poimenovali skupino, ki jo sestavljajo 

samostalniki moškega spola, ki se sklanjajo prednostno oziroma večinoma po II. moški 

sklanjatvi.  

V nadaljevanju smo »Prvo skupino« razdelili še na dve podskupini, in sicer gredo v eno 

samostalniki, ki se sklanjajo po obeh sklanjatvah, vendar prevladuje II. moška sklanjatev. V 

drugo podskupino pa so uvrščeni samostalniki, ki se pregibajo samo po II. moški sklanjatvi. 

Z izrazom »DRUGA SKUPINA (tip kolega)« smo poimenovali skupino, v katero sodijo 

moškospolski samostalniki s končnico -a, ki se pregibajo prednostno po I. moški sklanjatvi. 

Posebno kategorijo smo poimenovali »TRETJA SKUPINA (tip neroda)«, sestavljajo pa jo 

samostalniki s slabšalnim pomenom in še nekaj drugih samostalnikov, ki so oblikoslovno 

gledano sicer ţenskega spola, vendar se lahko nanašajo tako na ţensko osebo kot tudi na 

moškega, z drugimi besedami – so ţenskega slovničnega spola, poimenujejo pa lahko osebo 

obeh bioloških spolov. 

 

4.1.1 PRVA SKUPINA (tip sluga) − prednostna II. moška sklanjatev 

V to skupino sodijo samostalniki moškega spola na -a, ki se bodisi prednostno sklanjajo po II. 

moški paradigmi bodisi je II. moška paradigma edina moţnost pregibanja. Poudariti je treba 

dejstvo, da smo glede na tipe v SSKJ in SP 2001 pri naši kategorizaciji zdruţili dve 

podskupini, in sicer samostalnike z oznako -e tudi -a in pa samostalnike z oznako -e in -a, saj 

je meja med njimi zelo teţko določljiva. 

- Samostalniki, ki poznajo obe sklanjatveni moţnosti, vendar je prednostna II. moška 

paradigma (tip vodja) 

To podskupino sestavljajo samostalniki, ki poznajo obe sklanjatveni moţnosti, tako I. moško 

sklanjatev kot tudi II. moško sklanjatev, vendar se pogosteje pregibajo po slednji. Sklanjanje 

po I. moški sklanjatvi se pojavlja predvsem v dvojini in mnoţini.  
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Sem spada precej zloţenk s samostalnikom vodja (knjigovodja, kolovodja, pevovodja, 

računovodja, vojskovodja, zborovodja) pa tudi precej izposojenk iz juţnoslovanskih jezikov 

(aga, čiča, efendija, harambaša, hodţa, kadija, paša, spahija ipd.), ki v vsakodnevni rabi niso 

pogosto rabljeni. V tej skupini so opazni zlasti starejši samostalniki oproda, sluga, starešina, 

vodja, vojvoda, za katere je bilo ugotovljeno, da se vsaj v ednini pogosteje pregibajo po II. 

moški sklanjatvi, čeprav brez podrobne korpusne analize za vse samostalnike tega ne moremo 

z gotovostjo trditi. V tej skupini je najbolj svojevrsten samostalnik vojvoda (kar dokazuje 

zlasti preglednica 12), ki v neformalnih jezikovnih poloţajih rabi ni ţiv, se pa pojavlja v 

tradicionalnih slovnicah in mnogo učbenikih za slovenski knjiţni jezik kot vzorčni primer II. 

moške sklanjatve in ga uporabniki morda obravnavajo drugače, ker so nanj izrecno 

opozorjeni. Da so pričakovanja glede oblikoslovnega vedenja posameznih podobnih 

samostalnikov lahko zgrešena, dokazuje primerjava podobnih samostalnikov oproda in vodja. 

Samostalnik oproda se sklanja večinoma po II. moški sklanjatvi, medtem ko se vodja v ednini 

pregiba po II. moški,
15

 v dvojini in mnoţini pa prevladuje I. moška sklanjatev: 

 oproda 

I. moška Število pojavitev Deleţ  II. moška Število pojavitev Deleţ 

ED. 

oproda    oproda    

oproda 16 16 % oprode 87 84 % 

oprodu 0 0 % oprodi 23 100 % 

oproda 6 9 % oprodo 62 91 % 

o oprodu 0 0 % o oprodi 14 100 % 

z oprodom 4 17 % z oprodo  20 83 % 

DV. 

oproda 10 100 % oprodi 0 0 % 

oprodov 0 / oprod 0 / 

oprodoma 0 / oprodama 0 / 

oproda 0 / oprodi 0 / 

o oprodih 0 / o oprodah  0 / 

z oprodoma 0 0 % z oprodama  4 100 % 

MN. 

oprodi 4 4 % oprode 100 96 % 

oprodov 2 2 % oprod 99 98 % 

oprodom 1 4 % oprodam 22 96 % 

oprode    oprode    

o oprodih 0 0 % o oprodah 2 100 % 

z oprodi 3 7 % z oprodami 41 93 % 

Preglednica 10: Razmerje med rabo I. in II. moške sklanjatve po korpusu Gigafida za samostalnik oproda 

(stanje z dne 15. jun. 2012). 

 

 

 

 

                                                 
15

 Rok Ţaucer je na tem mestu opozoril, da se samostalnik vodja lahko nanaša tudi na osebo ţenskega biološkega 

spola in bi torej po njegovem mnenju morali biti taki zgledi iz štetja izvzeti, saj gre za obliko samostalnika 

ţenskega slovničnega spola (Ţaucer po elektronski pošti, 18. sep. 2012).  
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 vodja 

I. moška Število pojavitev Deleţ II. moška Število pojavitev Deleţ 

ED. 

vodja    vodja   

vodja 2756 12 % vodje 19352 88 % 

vodju 93 2 % vodji 3717 98 % 

vodja 12305 48 % vodjo 13236 52 % 

o vodju 42 5 % o vodji 826 95 % 

z vodjem 2053 49 % z vodjo 2142 51 % 

DV. 

vodja 1529 90 % vodji 178 10 % 

vodjev 0 0 % vodij 28 100 % 

vodjema 83 99 % vodjama 1 1 % 

vodja 198 53 % vodji 179 47 % 

o vodjih 3 100 % o vodjah 0 0 % 

z vodjema 48 94 % z vodjama 3 6 % 

MN. 

vodji 1127 12 % vodje 8268 88 % 

vodjev 10 2 % vodij 5485 98 % 

vodjem 819 98 % vodjam 16 2 % 

vodje    vodje    

o vodjih 136 94 % o vodjah 8 6 % 

z vodji  1360 97 % z vodjami  48 3 % 

Preglednica 11: Razmerje med rabo I. in II. moške sklanjatve po korpusu Gigafida za samostalnik vodja 

(stanje z dne 15. jun. 2012). 

 

Tudi po oceni novega korpusa starejših besedil Jezikovni viri starejše slovenščine 

<http://nl.ijs.si/imp-cuwi/imp-goo> je bila ugotovljena večja frekvenca pri II. moški 

sklanjatvi. Čeprav je v tem korpusu najti zelo malo besedil, ki vsebujejo iskane besede, je tudi 

tukaj nakazano omahovanje med eno in drugo sklanjatveno moţnostjo, kar dokazuje, da je 

zelo teţko postaviti meje med samostalniki (v tej preglednici so zajeti samo razlikovalni 

skloni): 

 Število pojavitev 

I. moška sklanjatev II. moška sklanjatev 

oproda / 2 

sluga / 4 

vodja 1 2 

vojskovodja 1 / 

vojvoda 6 3 

Preglednica 12: Razmerje med rabo I. in II. moške paradigme po korpusu starejših besedil za 

samostalnike starejšega izvora (stanje z dne 10. jun. 2012). 

 

- Samostalniki, ki se sklanjajo samo po II. moški paradigmi (tip čivava) 

V to kategorijo so uvrščeni samostalniki, ki poznajo samo eno sklanjatveno moţnost, tj. II. 

moško sklanjatev. 

http://nl.ijs.si/imp-cuwi/imp-goo
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Največ je samostalnikov, ki so med uporabniki zaţiveli v novi podobi, saj jih v prevladujoči 

jezikovni rabi ne uporabljamo več kot moškospolskih, ampak se večinoma vedejo kot 

samostalniki ţenskega spola: ara, čivava, činčila, gorgonzola, panda. V nadaljevanju je 

prikazanih nekaj zgledov iz korpusa Gigafida, ki dokazujejo, da so ti samostalniki v rabi ţe 

prešli med ţenskospolske: 

... kupovala papigo. Prijazen prodajalec ji je pokazal čudovito aro, ... (Nedeljski dnevnik 

2009) 

Velike are so postavne 70 100 cm dolge ptice, lepih mavrično bleščečih barv z dolgimi 

klinasto oblikovanimi repi. (Moj mali svet, 2004) 

V puni na pušči ţivijo različne vrste činčil, na primer kot kunec velika dolgorepa činčila in več 

kot dvakrat večja gorska viskača. (Naravna in kulturna dediščina, 1999) 

Činčile pa so v zadnjih letih vedno bolj priljubljene tudi kot domače ţivali. (Internet, 2010) 

Na svoj račun so tako prišle tudi drobcene čivave in njim podobni sorodniki. (PIL plus, 2003) 

... zahtevala pa bo tudi preţivnino za njuni čivavi, ki slišita na imeni Buster in Coco. (Internet, 

2010) 

... razdelimo na paradiţnike 200 gramov zdrobljene gorgonzole ... (Naša ţena 2008) 

... potresemo s preostalim naribanim sirom in z na kocke narezano preostalo gorgonzolo ... 

(Nedeljski dnevnik, 2001) 

Odrasla samica velike pande se zadovoljno predaja popoldanskemu dremeţu ... (Delo, 2001) 

Bodo pande preţivele? (Delo, 2001) 

Pri samostalniku panda je nujno poudariti, da se še v mnogih primerih kaţe kot moškospolski 

samostalnik (prim. Dobrovoljc, Jakop 2011), npr. 

… in zahtevajo, da malega pando, kakor hitro se bo lahko ločil od matere … (Delo, 2008) 

… prikupno animirana pripoved o debelušnem pandi, mahnjenem na kung fu, … (internet, 

2010) 

Samostalnik gorgonzola je v tej skupini majhna posebnost. Če pogledamo starejše pravopise, 

lahko vidimo, da je samostalnik gorgonzola v slovenski jezik prišel s SP 1950 kot nesklonljiv. 

Naslednji pravopis, SP 1962, pa ga umešča med samostalnike moškega spola, ki se lahko 

sklanjajo tako po I. kot tudi po II. moški paradigmi. V SSKJ je še vedno klasificiran kot 

samostalnik moškega spola z moţnostjo pregibanja po II. moški sklanjatvi, medtem ko je v 

sodobnem SP gorgonzola ţe zapisana kot ţenskospolski samostalnik. 

SP 1950 

gorgonzóla m neskl. vrsta sira 
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SP 1962 

gorgonzóla -a in -e m |sir|, gorgonzólski -a -o 

SSKJ 

gorgonzóla -e m mehki sir v obliki hlebčka z glivicami plesni, ostrega okusa: za predjed so 

imeli gorgonzolo; kruhki z gorgonzolo 

SP 2001  

gorgonzóla -e ţ, snov. |sir| 

Precej drugačen je samostalnik ara (papiga), ki je bil prvič zapisan v SP 1962 in sprejet kot 

samostalnik ţenskega spola: 

ára -e ţ |papiga| 

SSKJ ta samostalnik normira kot moškospolskega, ki ga lahko sklanjamo po obeh paradigmah 

(prednostna je II. moška sklanjatev): 

ára -e tudi -a m zool. velika ţivobarvna papiga z dolgim repom, Ara 

Tudi SP 2001 aro umešča med samostalnike moškega spola, opušča pa moţnost sklanjanja po 

I. moški sklanjatvi: 

ára -e m |papiga| 

Samostalnik činčila prvič najdemo v SP 1962, kjer pa je za razliko od samostalnika ara 

moškega spola. Tudi aktualna SP 2001 in SSKJ sta ga označila kot moškospolski samostalnik. 

SP 1962 

činčila -a ali -e m zool.: zajec činčila, činčilji -a,-e: činčilji plašč 

SSKJ 

činčíla -e in -a m 1. zool. juţnoameriški glodavec, ki daje dragoceno krzno sive barve, 

Chinchilla laniger: dlaka činčile 2. kunec z mehko, svetlo sivo dlako: od kunčjih pasem je 

močno razširjen činčila 3. krzno teh ţivali: ovratnik iz činčile; neskl. pril.: činčila kunec; 

činčila krzno  

SP 2001 

činčíla -e m ţiv. |glodavec|; snov., prakt. sp. činčilje krzno 

Iz samostalnikov te skupine se tvorijo tudi svojilni pridevniki, ki so značilni izključno za 

ţenski spol (obrazilo -in). Kot sta ugotovili ţe Dobrovoljc in Jakop (2011) je tudi tukaj izjema 
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samostalnik panda, za katerega v korpusu Gigafida najdemo tudi primere svojilnih 

pridevnikov za moški spol (obrazilo -ov – pandov): 

Na fotografiji je pandov mladiček Dian Dian, ki se je rodil … (Delo, 1998) 

Pandov šesti prst (Gea, 2002) 

Toda pandov mladič je eno najbolj ranljivih bitij narave. (Nedeljski dnevnik, 2009) 

V to skupino samostalnikov lahko uvrstimo še samostalnike buča, gorila, pijančina, ki so 

danes tako v aktualnih normativnih priročnikih kot tudi v govorni rabi ţenskega spola, vendar 

pri Pleteršniku še zasledimo moško obliko: 

búča, * m. 1) der Kürbis (cucurbita pepo); buče saditi; buče svinjam dajati 
*
; — 2) der 

Flaschenkürbis; — ein daraus verfertigtes Gefäß: die Kürbisflasche, Z.; der Weinheber, Št., 

Cig.; ein Schöpfgefäß, Notr., C.; — 3) ein bauchiges Gefäß: ein bauchiger Krug, C., Št.; — die 

Destillierflasche, Cig.; Heronova b., der Heronsball, Cig. (T.), Sen. (Fiz.); — = pol bokala, 

polič, Ip.- Erj. (Torb.); — 4) der Schädel = glava (zaničlj.); dobiti po buči; prazna buča, leeres 

Gehirn; — 5) die Beule, die Anschwellung, ogr.- Valj. (Rad). 

gorīla, m. der Gorilla, Erj. (Ţ.).  

pija ̑nčina, m. der Erzsäufer, Cig. 

Samostalnik pijančina v SSKJ še najdemo, v SP 2001 pa ga ni več. To pomeni, da iz rabe 

izginja. To trditev lahko podpremo tudi s poizvedbo v korpusu Gigafida, kjer za poizvedbo 

pijančina ni nobenih zadetkov. 

 

4.1.2 DRUGA SKUPINA (tip kolega) − prednostna I. moška sklanjatev 

V to skupino so uvrščeni vsi samostalniki, ki se pri pregibanju bolj nagibajo k I. moški 

paradigmi oziroma se sklanjajo večinoma po tej sklanjatvi. Tako so tukaj glede na SSKJ in SP 

2001 zdruţene vse tri podkategorije, saj je izredno teţko določiti ostre meje med 

posameznimi podkategorijami oziroma bi si bilo treba najprej začrtati določene kriterije, na 

podlagi katerih bi posamezne samostalnike lahko uvrstili v določeno podskupino. 

 To skupino tvorijo samostalniki tipa akija, ata, deda, fantina, kolega, kuţa, oča, očka, parija, 

poba, tata, jaka, lukamatija, ogleda, parija, ulema ipd.  

Mnogi od njih pomenijo tudi v biološkem smislu osebe moškega spola, npr. ata, deda, 

fantina, tata, oča, očka, poba. 
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Pri samostalniku kolega kaţejo rezultati rabe po korpusu Gigafida, da se sklanja večinoma po 

I. moški sklanjatvi, izjema sta le daj. ed. in toţ. dv., pa še v teh dveh primerih je tudi 

pojavnost sklanjanja po I. moški sklanjatvi razmeroma velika: 

 kolega 

I. moška Število pojavitev Deleţ II. moška Število 

pojavitev 

Deleţ 

ED. 

kolega    kolega   

kolega 2915 67 % kolege 1406 33 % 

kolegu 4219 49 % kolegi 4475 51 % 

kolega 5982 95 % kolego 330 5 % 

o kolegu 544 98 % o kolegi 13 2 % 

s kolegom 9297 99 % s kolego 77 1 % 

DV. 

kolega 1380 99 % kolegi 8 1 % 

kolegov 55 100 % koleg 0 0 % 

kolegoma 417 99 % kolegama 4 1 % 

kolega 186 30 % kolegi 424 70 % 

o kolegih 9 100 % o kolegah 0 0 % 

s kolegoma 472 100 % s kolegama  1 0 % 

MN. 

kolegi 20339 98 % kolege 312 2 % 

kolegov 13463 100 % koleg 27 0 % 

kolegom 4698 100 % kolegam 0 0 % 

kolege    kolege    

o kolegih 1099 100 % o kolegah 0 0 % 

s kolegi 11222 100 % s kolegami 7 0 % 

Preglednica 13: Podatki iz korpusa Gigafida kaţejo, da pri samostalniku kolega prevladuje I. moška 

sklanjatev (stanje z dne 16. jun. 2012). 

 

Tukaj je treba opozoriti na napake v korpusu, ki se pojavljajo zlasti pri homonimnih sklonskih 

oblikah, npr. oblika kolegi je enaka tako za im. mn., če ta samostalnik sklanjamo po I. moški 

sklanjatvi in za daj. ed., mest. ed, če sklanjamo samostalnik kolega po II. moški sklanjatvi. 

Rok Ţaucer
16

 je opozoril na naslednje zglede iz korpusa Gigafida, ki ne izpričujejo toţilnika 

dvojine, ki smo ga iskali: 

Sicer pa so potapljače, ki so obtičali v zalivu v Banjolah, v soboto obiskali tudi kolegi iz 

Izole … 

V nasprotju z nekaterimi svojimi kolegi meni, da … 

Nanj smo trije kolegi tukaj opozarjali ţe od septembra 1998 …  

V petih minutah, spoštovane kolegice in kolegi, jaz ne morem prebrati niti … 

Numeričnih korpusnih rezultatov na oblikoslovni ravni brez preverjanja ne moremo uporabiti 

za relevanten vir informacij. 

Na tem mestu je treba omeniti še Pleteršnika, ki je samostalnik kolega zapisal na dva načina: 

                                                 
16

 Po elektronski pošti, 18. sep. 2012. 
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kolēga, * m. tovariš v šoli, uradu itd., der College, nk. 

kolēg, * m. = kolega, Valj. (Rad).  

V tej skupini je poseben samostalnik kuţa, ki je pri Pleteršniku evidentiran kot samostalnik 

ţenskega spola, danes pa je tako v jezikovnih priročnikih kot tudi v vsakdanji rabi (preverljivo 

v Gigafidi in Novi besedi) moškega spola. 

Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar 

kúţa, f. = kuţek, Cig., Kr. 

SSKJ 

kúţa -a tudi -e m (ȗ) ljubk. pes: črn, lisast kuţa; muca in kuţa  

SP 2001 

kúţa -a m (ȗ) ljubk. |pes|  

Samostalnik kuţa je torej sčasoma prešel iz ţenskega spola v moškega in se sedaj glede na 

rabo sklanja izključno po I. moški sklanjatvi. 

 

4.1.3 TRETJA SKUPINA (tip neroda) 

Posebno skupino samostalnikov, ki smo jo tudi vključili v diplomsko nalogo, čeprav je ne 

moremo ovrednotiti na enak način kot ostale kategorije, tvorijo samostalniki s slabšalnim 

pomenom in še nekaj samostalnikov, ki se ravno tako lahko nanašajo na moške ali ţenske 

osebe, kot npr. priča, dobričina, sirota …
17

 Vedno se sklanjajo kot ţenski samostalniki (saj 

tudi so ţenskega spola), torej po I. ţenski sklanjatvi. V tej skupini predstavlja posebnost 

samostalnik dobričina,
18

 ki ga SSKJ in SP 2001 opredelita tako za moškospolskega kot tudi 

ţenskospolskega: 

SSKJ 

1. dobríčina-e m (ȋ) ekspr. dobrodušen, dobrosrčen človek: stari dobričina se je temu zelo čudil; 

delal je vtis nekoliko zmedenega dobričine  

2. dobríčina-e ţ (i ̑) ekspr. dobrodušen, dobrosrčen človek: naš učitelj je prava dobričina; 

poznam ga, stara dobričina je; odličen tovariš je in velika dobričina  

 

                                                 
17

 Te samostalnike omenja ţe Herrity (2000). 
18

 Na samostalnik dobričina opozori ţe Toporišič (1969). 
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SP 2001 

1. dobríčina
1
 -e m, člov. (ı ̑) poud. |dobrodušen, dobrosrčen človek|: stari ~; Bil je velik ~  

2. dobríčina
2
 -e ţ, člov. (ı ̑) poud. |dobrodušen, dobrosrčen človek|: Stara ~ se je vsemu čudil(a)  

Tudi gradivo v korpusu Gigafida potrjuje, da se samostalniki dobričina, priča in sirota lahko 

nanašajo na ţensko ali moškega: 

Bil je dobričina, samo sreče ni imel v ţivljenju. (Dnevnik, 2003) 

Bila je prava dobričina, v vseh pogledih nas je podpirala in se borila za nas. (Naša ţena, 

2010) 

… ko je nastopil kot priča na Procesu proti Draţi Mihailoviću, potem pa se je umaknil v 

zasebno ţivljenje. (Demokracija, 2008) 

Zdaj nekateri ugibajo, ali bi bila ena od prič Adrijana Starina Kosem. (Demokracija, 2008) 

Kot vojno siroto, ga je ameriška vojska vrnila v domovino, Anglije pa ni videl še mnogo let.  

(Leposlovje, 1999) 

Sue Trinder (Sally Hawkins) je revna sirota, ki se preţivlja s tatvinami, … (Stop, 2007) 

Ţe Pleteršnik je pri samostalnikih s slabšalnim pomenom omahoval pri spolu oziroma je 

samostalnikom pripisal oba slovnična spola (glej poglavje 3.1). Tudi sodobna raba (preverjena 

po korpusu Gigafida) izkazuje, da se samostalniki, ki označujejo slabše lastnosti neke osebe 

in so oblikoslovno gledano ţenskega spola, npr. baraba, čveka, mevţa, neroda, pijandura, 

prismoda, pokveka, lenoba, cmera, nadloga, lahko nanašajo tudi na osebe moškega spola: 

»Nekega dne bom odkril barabo, ki je inscenirala to afero, in končal bo na mesarskem 

kavlju.« (Demokracija, 2008) 

Kalimero je metafora za jamrajočo mevžo, maminega fantka, neodločnega človeka … 

(Dnevnik, 2007). 

Izkupička ni bilo kaj prida, pa še neroda kot je bil, ropar ni podrobneje pogledal v blagajno, 

zato je bela kuverta s šopom bankovcev ostala v piceriji. (Delo 2008) 

Herrity v svoji slovnici ugotavlja, da se baraba, mevţa in pijandura skoraj vedno nanašajo na 

moško osebo, medtem ko se drugi lahko nanašajo na ţensko ali moškega (Herrity, 2000). 

Tudi zaimki in pridevniki, ki se nanašajo na take samostalnike, se sklanjajo po ţenski obliki, 

čeprav se lahko nanašajo tudi na moško biološko osebo.  
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4.2 Osebna imena in priimki 

Tako kot pri občnih imenih tudi za osebna imena in priimke sodobni normativni priročniki 

navajajo, da se vsa moška imena in priimki s končnico -a sklanjajo bodisi po II. moški 

sklanjatvi (Miha, Mihe, Mihi, Miho, (pri) Mihi, (z) Miho) bodisi po I. moški sklanjatvi (Miha, 

Mihe, Mihi, Miho, (pri) Mihi, (z) Miho). Nobeden od priročnikov te izjave ne ovrednoti, zato 

lahko sklepamo, da je tudi tukaj izbira paradigme odvisna od jezikovnega uporabnika.  

Opozoriti pa je treba tudi na pogovorno obliko, ki jo knjiţna jezikovna norma še vedno 

zavrača, četudi je v neformalnih kontekstih zelo razširjena, tj. podaljševanje osnove takih 

imen s t, npr. Luka, Lukata, Lukatu, Lukata, (pri) Lukatu, (z) Lukatom. Se pa tudi tukaj 

pojavljajo različne variante, npr. Luketa, Ţigeta, Miheta, na Koroškem osnovo daljšajo z n 

(Miha, Mihana). Marušič in Ţaucer o tem pišeta:  

»Podaljševanje tipa 'Miha, Mihata', 'Marko, Markota' je zelo pogosto npr. v govoru Ljubljane in okolice. 

Omeniti velja, da je v teh narečjih srednji spol (v ednini) oblikovno sovpadel z moškim spolom, tako da 

se srednjespolne besede, ki imajo v standardni slovenščini na koncu nenaglašeni -o, npr. 'mesto', 'okno', 

v teh narečjih glasijo /(pomembn) mest/, /(zaprt) okn/. Vsaj nekaterim govorcem teh narečij zato 

jezikovni čut pravi, da z obliko 'z Mihom' govorimo o (neobstoječem) imenu 'Mih', z obliko 'z Ţigom' o 

neobstoječem lastnem imenu (vendar obstoječem občnoimenskem samostalniku) 'Ţig', z obliko 'z 

Lukom' o imenu 'Luk', z obliko 's Samom' o imenu 'Sam', z obliko 's Sašem' o imenu 'Saš', z obliko 'z 

Markom' o imenu 'Mark', medtem ko z obliko 'z Mihatom', 'z Ţigatom', 's Samotom, 's Sašotom', 'z 

Markotom' nedvoumno govorimo o imenih 'Miha', 'Ţiga', 'Luka', 'Samo', 'Sašo', 'Marko'. Po drugi strani 

se marsikateremu govorcu zdi, da z oblikami 'z Miho', 'z Ţigo', 'z Luko' (za imena na -o to ne velja) 

govorimo o slovnično ţenskih samostalnikih – ker pa pri lastnih imenih slovnični spol običajno odseva 

biološkega, slovnično ţenskospolno obliko tu pač hitro poasociiramo z biološkim ţenskim spolom. Zdi 

se nam torej, da govorimo o ţenski, o ţenskem imenu. (Se posebej oblika 's Sašo' je zato verjetno le 

redko rabljena za moško ime 'Saša'.) Da torej govorce teh narečij jezikovni čut često vodi v 

podaljševanje s -t-, ni res nič nenavadnega (v tem tudi ni nič sistemsko 'napačnega', četudi so oblike po 

pravopisu neprimerne za knjiţni jezik)« (Spletna stran ŠUSS, poglej: 

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000373.html>). 

Vendar pa nikakor ne smemo pozabiti na lastnika takega imena, ki lahko »zahteva« določeno 

obliko sklanjanja svojega imena, recimo s podaljševanjem osnove s t. Takšne ţelje bi 

načeloma morali upoštevati. Avtorji ŠUSS-a pravijo:  

»Sploh pri osebnih imenih (ne priimkih) je močan dejavnik to, da so več rabljena v neformalnih 

poloţajih kot v formalnih. V bistvu se jih tam naučimo (tudi sklanjanja) in jih iz zasebne rabe 

prenašamo v javno/formalno in ne obratno. S pogovornimi prvinami je pač tako, da izvajajo pritisk na 

knjiţno normo in jo kdaj pa kdaj tudi preoblikujejo (ravno zaradi zgoraj omenjene »ţivosti«)« (Spletna 

stran ŠUSS, poglej: <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000080.html>). 

Na tem mestu je treba omeniti tudi Ramovševe ugotovitve, ki smo jih izpostavili ţe v 

poglavju 3.3 te naloge. Pravi namreč, da so vsa moška imena na -a hipokoristiki (Ramovš, 

1952), to se pravi, da so manjšalnice, ljubkovalnice oziroma krajše oblike osebnih imen. 
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Kot je bilo ugotovljeno s poizvedovanjem po korpusu Gigafida, se moška imena na -a v 

pisnem jeziku v ednini največkrat sklanjajo po II. moški sklanjatvi (v drugih številih je 

sklanjanje lastnih imen še nepreverjeno), vendar pa je pri nekaterih imenih vprašljiv orodnik, 

kjer smo ugotovili večjo pojavnost I. moške sklanjatve.  

 Miha 

I. moška Število 

pojavitev 

Deleţ II. moška Število 

pojavitev 

Deleţ 

ED. 

Miha   Miha   

Miha 1268 22 % Mihe 4627 78 % 

Mihu 495 33 % Mihi 1017 67 % 

Miha 1107 26 % Miho 3098 74 % 

o Mihu 59 27 % o Mihi 163 73 % 

z Mihom 756 47 % z Miho 861 53 % 

 Žiga 

I. moška Število 

pojavitev 

Deleţ II. moška Število 

pojavitev 

Deleţ 

ED. 

Ţiga    Ţiga    

Ţiga 337 19 % Ţige  1470 81 % 

Ţigu 81 18 % Ţigi 362 82 % 

Ţiga 412 27 % Ţigo 1099 73 % 

o Ţigu 9 10 % o Ţigi  83 90 % 

z Ţigom 182 44 % z Ţigo 229 56 % 

 Aljoša 

I. moška Število pojavitev Deleţ II. moška Število 

pojavitev 

Deleţ 

ED 

Aljoša    Aljoša    

Aljoša 235 21 % Aljoše 909 79 % 

Aljošu 18 7 % Aljoši 251 93 % 

Aljoša 148 13 % Aljošo 1020 87 % 

o Aljošu 2 0,5 % o Aljoši 35 99,5 % 

z Aljošem 1669 70 % z Aljošo 706 30 % 

Preglednica 14: Osebna imena se pogosteje pregibajo po II. moški sklanjatvi (stanje z dne 20. jun. 2012). 

 

Toda Dobrovoljc in Jakop (2011) opozarjata, da se v nekaterih besedilih dosledno uresničuje 

le moška sklanjatvena paradigma, in pri tem navajata naslednje primere iz Svetega pisma : 

Evangelij po Luku; Izpusti nam Baraba! To trditev smo preverili in najdenih je bilo še več 

zgledov iz Svetega pisma (Spletna stran Biblija, poglej: <http://www.biblija.net/biblija.cgi>), 

ki izpričujejo, da se v danem besedilu pojavljajo le oblike, značilne za I. moško sklanjatev:  

 Jaka 

I. moška Število pojavitev Deleţ II. moška Število 

pojavitev 

Deleţ 

ED. 

Jaka    Jaka    

Jaka 800 16 % Jake  4295 84 % 

Jaku 231 16 % Jaki 1255 84 % 

Jaka 440 26 % Jako 1240 74 % 

Jaku 45 36 % o Jaki  79 64 % 

z Jakom 494 62 % z Jako  307 38 % 

http://www.biblija.net/biblija.cgi
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Nehemija obvestijo o usodi Jeruzalema (Nehemija 1,1−3) 

Tudi spomin na Nehemija je velik; ta nam je spet dvignil podrto obzidje, postavil vrata in 

zapahe in obnovil naše podrte hiše. (Sir 49,13) 

Bog pokliče Jeremija za preroka (Jeremija 1,4−10) 

Ezekija se posvetuje z Izaijem (Izaija 37,1−7) 

Prijeli so Jona in ga vrgli v morje. (Jon 1,15) 

Beseda GOSPODOVA, ki se je zgodila Jeremiju v zvezi s sušo. (Jer 14,1) 

Tako kot osebna imena tudi moške priimke
19

 na -a v pisnem jeziku pogosteje sklanjamo po II. 

moški sklanjatvi, kar dokazuje tudi pregled stanja v korpusu Gigafida: 

 Janša 

I. moška Število 

pojavitev 

Deleţ II. moška Število 

pojavitev 

Deleţ 

ED 

Janša    Janša    

Janša 900 6 % Janše 13693 94 % 

Janšu 32 0,5 % Janši 6030 99,5 % 

Janša 2716 71 % Janšo 1093 29 % 

o Janšu 17 0,1 % o Janši 1172 99,9 % 

z Janšem 79 2 % z Janšo 3739 98 % 

 Peterka 

I. moška Število 

pojavitev 

Deleţ II. moška Število 

pojavitev 

Deleţ 

ED 

Peterka    Peterka   

Peterka 159 20 % Peterke 630 80 % 

Peterku 38 11 % Peterki 311 89 % 

Peterka 158 24 % Peterko 501 76 % 

o Peterku 5 5 % o Peterki 92 95 % 

s Peterkom 43 20 % s Peterko 176 80 % 

 Trdina 

I. moška Število 

pojavitev 

Deleţ II. moška Število 

pojavitev 

Deleţ 

ED 

Trdina    Trdina    

Trdina 31 1 % Trdine 2898 99 % 

Trdinu 5 8 % Trdini 55 92 % 

Trdina 23 23 %  Trdino 77 77 % 

o Trdinu 0 0 % o Trdini 43 100 % 

s Trdinom 3 30 % s Trdino 7 70 % 

Preglednica 15: Tudi priimki se največkrat sklanjajo po II. moški sklanjatvi (stanje z dne 20. jun. 2012). 

 

                                                 
19

 Rok Ţaucer je opomnil, da bi bilo treba tudi pri teh štetjih načeloma kontrolirat biološki spol nanosnika: »Tudi 

če ob nanašanju na moškega sprejmem tako zvezi Danes bomo govorili o Trdini in Danes bomo govorili o 

Trdinu, pri govorjenju o ţenski ne bom imel izbire, npr. o poslanki v italijanskem parlamentu Tamari Blaţina ali 

pa izmišljeni Špeli Trdina lahko rečem samo O Blaţini/Trdini pa nič ne vem, ne pa O Blaţinu/Trdinu pa nič ne 

vem. Se pravi bi bilo načeloma treba pojavitve, kjer gre lahko za slednjo rabo, izločiti« (Ţaucer po elektronski 

pošti, 18. sep. 2012). 
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Na tem mestu je treba omeniti še svojilne pridevnike iz lastnih imen. Iz pregleda jezikovnih 

priročnikov izhaja, da naj bi bila edina normativno pravilna moţnost tvorjenja svojilnih 

pridevnikov iz imen moškega spola na -a z obrazili -ov/-ev, kar velja na splošno za vse 

moškospolske samostalnike, iz katerih se lahko tvori svojilne pridevnike. Se pa kljub tako 

izraziti normi, ki jo predpišejo tako aktualni kot tudi starejši priročniki, še vedno pojavljajo 

svojilni pridevniki s končnico -in (čeprav se to zgodi bolj redko). Iz korpusa Gigafida 

navajamo nekaj takih primerov: 

Jelko Gros − Peterkin trener (Mladina, 1998) 

Ali je bil Ţigin odločni stavek … (Delo, 2002) 

… katerega trener je Aljošin oče Milenko Sivko. (Novi tednik NT&RC, 1997) 

… in udarcem z nogo v telo po nacionalnosti srbskega policista »začel« Aljošin kapetan 

Zvone Boban. (Delo, 1998) 
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5 SKLEP 

 

V diplomski nalogi smo natančneje pregledali samostalnike II. moške paradigme. Ţeleli smo 

dokazati, da to ni tako enovita skupina, kot jo prikazujejo jezikovni priročniki, ki so izšli v 

zadnjih 120-ih letih. Ugotovljeno je bilo, da se ob posvetu glede ustrezne sklanjatvene oblike 

jezikovni uporabnik navadno sooči z izjavo, ki mu omogoča povsem poljubno odločitev za II. 

moško kot tudi za I. moško sklanjatev. Le redki priročniki opisnega značaja nakaţejo 

heterogenost te skupine. Še najbolj eksplicitna napotila dajejo slovarski priročniki, npr. SSKJ 

in aktualni pravopisni slovar, saj natančno določijo najbolj ustrezno paradigmo, a so zato 

lahko tudi v neskladju z jezikovnimi informacijami, ki so podane opisovalno (npr. pravila in 

slovar aktualnega pravopisa). 

Pri izdelavi diplomskega dela smo ţeleli samostalnike druge moške paradigme kategorizirati 

v skupine, kar nam je delno uspelo. Ugotovili smo namreč, da v grobem obstajata dve skupini, 

znotraj katerih je mogoče oblikovati še dodatne podkategorije, ki so odvisne od tega, za 

katero paradigmo se v vsakodnevni jezikovni rabi pogosteje odločimo. Vzporedno s to, 

oblikoslovno kategorizacijo so se izoblikovale tudi skupine samostalnikov, ki jih povezujejo 

pomenske sorodnosti, npr.: imena ţivali (ara, panda, čivava, činčila, gorila), samostalniki s 

slabšalnim pomenom, npr. baraba, čveka, mevţa, neroda, pijandura, prismoda, pokveka, 

lenoba, cmera, nadloga, starejši samostalniki, ki izraţajo neko zadolţitev, poklic (vojvoda, 

sluga, oproda, vodja), ipd. Ugotavljanje prekrivnosti pomenskih in oblikoslovnih kategorij se 

je pokazalo kot relevantno, saj posamezne ugotovljene skupine samostalnikov v resnici 

izkazujejo večjo »pripadnost« eni od kategorij. Dejstvo pa je, da je nekatere samostalnike zelo 

teţko, če ţe ne nemogoče brezizjemno uvrstiti v določeno podskupino, zlasti zaradi v nalogi 

nakazanega spreminjanja paradigme (razlike med sklanjanjem v ednini, dvojini in mnoţini). 

Za tako tipsko razvrstitev samostalnikov II. moške sklanjatve, ki bi ustrezala stanju v sodobni 

rabi, bi bilo treba sedanjo sistemsko obravnavo podkrepiti s korpusno analizo, pri čemer bi 

bilo treba rešiti tudi problem na oblikoslovni ravni nezanesljivih podatkov v elektronskih 

korpusih. 
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