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Korpusne metode v jezikoslovju pri izdelavi osnutka konjeniškega terminološkega 

slovarja 

IZVLEČEK 

Vsaka dejavnost je povezana z rabo specializiranih izrazov, oblikovno različnih od običajno rabljenih besed, ki 

so zaradi umeščenosti na določeno strokovno področje rabljeni terminološko. Konjeništvo je v Sloveniji panoga, 

ki se zadnja leta prebija v ospredje športnih disciplin. Zato je vse več uporabnikov specifičnih terminov s tega 

področja, na katerem se terminologija pravzaprav šele oblikuje. Magistrska naloga predstavi metodologijo 

gradnje osnutka konjeniškega terminološkega slovarja. Uporabljen je korpusni pristop, saj korpus ponuja 

številne tehnološko in metodološko naprednejše moţnosti vpogleda v inventar terminov na določenem področju. 

Osnova za izbor gesel so samodejno izdelani seznami terminoloških kandidatov, besed in besednih zvez, ki na 

podlagi statističnih obdelav izstopajo kot pomembne za stroko. Ročni pregled tako pridobljenih seznamov 

pokaţe njihovo uporabnost in probleme, povezane z razlikovanje terminov od neterminov. Predpogoj za vse to je 

ustrezna zbirka besedil v elektronski obliki, ki je pogosto ni enostavno dobiti. Kot gradivo za izdelavo korpusa 

sem izbrala elektronsko obliko nekaterih izvodov »Revije o konjih«, revije »Horses«, knjigi »Osnovo šolanje 

jahača in konja«, »Nadaljevalna šola jahanja« ter knjigo »Njegovo veličanstvo, konj«. Nastali korpus vsebuje 

415.302 pojavnic. Pridobivanju besedil in izdelavi korpusa so sledili identifikacija terminov, umeščanje v 

pojmovni sistem ter oblikovanje definicij. Seveda se obdelave korpusnih podatkov ni mogoče lotiti brez 

ustreznih orodij. Pri delu sem uporabila Wordsmith Tools za identifikacijo potencialnih terminov, SketchEngine 

za primerne rabe in kolokatorje izbranih slovarskih iztočnic, za izdelavo poskusnega terminološkega slovarja pa 

Tradosov program MultiTerm. Predstavljena sta analiza konjeniškega izrazja in osnutek konjeniškega 

terminološkega slovarja v XML obliki. Osnutek slovarja vsebuje  sedemindevetdeset vnosov in sto petnajst 

različnih terminov. V sodobnem jezikoslovju je korpusni pristop komplementaren tradicionalnim. Vendar pa v 

leksikologiji in leksikografiji pomeni bistveno spremembo metodologije jezikoslovnega raziskovanja in tako 

oblikuje samostojno raziskovalno področje. 

 

Ključne besede 

korpus, korpusni pristop,  konjeniška terminologija, terminografija, terminološki slovar 
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Corpus Linguistics Methods in the Drafting of Equestrian Terminology Dictionary 

 

ABSTRACT 

Every activity is associated with the use of specialized terms which differ from ordinary words that are in every-

day use. Such specialized terms are used terminologically due to settling in a particular area of expertise. The 

equestrian industry in Slovenia has lately been breaking into the forefront of sporting disciplines. There are 

therefore more and more users of its specific terms which are really just forming themselves. This master's thesis 

presents a methodology  for constructing an equestrian terminological dictionary. The corpus approach was used 

as it offers a number of advanced technological and methodological options which help to gain insight into the 

inventory of terms for a given field. The basis for the selection of headwords are automatically produced lists of 

terminological candidates, words and phrases, which, on the basis of statistical processes stand out as important 

for the field. Manual examination of the word lists shows their usefulness and high-lights the problems 

associated with the differentiation between terms and non-terms. A prerequisite for applying the corpus method 

is the availability of an appropriate range of texts in electronic form, which are often not easily obtained. As the 

materials for the construction of the corpus I collected the electronic format of some issues of »Revija o kojih« 

(Magazine of Horses), the magazine »Horses«, the books »Osnovno šolanje jahača in konja« (Initial Horseback 

Riding), »Nadaljevalna šola jahanja« (Intermediate Horseback Riding) and »Njegovo veličanstvo konj« (His 

Majesty, the Horse). The resulting corpus contains 415,302 word tokens. After acquiring the materials and 

constructing of the corpus the work proceeded with term identification, their location in the conceptual system, 

and formation of definitions. Of course, the processing of the corpus data cannot be addressed without adequate 

tools. Wordsmith Tools were used to identify potential terms,  SketchEngine to find their appropriate uses and 

lexical cues, and Trados MultiTerm for the construction of the experimental terminological dictionary. The 

analysis of equestrian terminology and the draft of equestrian dictionary are presented in XML format, the latter 

containing ninety seven entries and one hundred fifteen different terms. In contemporary linguistics the corpus 

approach is complementary to the traditional one. However, in lexicology and lexicography it represents a 

significant change in the methodology of linguistic research and creates an independent research field.  

Keywords  

corpus, corpus approach, equestrian terminology, terminography, terminological dictionary 
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1. UVOD 

V magistrski nalogi je predstavljen korpusni pristop v fazah gradnje osnutka konjeniškega 

terminološkega enojezičnega slovarja. Korpus nam omogoča, da terminologijo zberemo in 

opazujemo v besedilih, se pravi v naravnem okolju, postopek iskanja izrazov pa je mogoče v 

precejšnji meri tudi avtomatizirati. Naloga opisuje metodologijo gradnje terminološkega 

slovarja, celoten potek od izbiranja in zbiranja gradiva za gradnjo korpusa do vnosa izluščenih 

terminov v terminološko bazo ter končni izdelek – Konjeniški terminološki slovar v XML oz. 

HTML obliki. Namen gradnje terminoloških slovarjev je predvsem poenotenje terminologije, 

ki se najpogosteje uporablja na danem področju.   

Magistrska naloga vsebuje postopno gradnjo slovarja in opisano priporočeno programsko 

opremo, ki pa gradnje ne podpira v celoti. Opisuje problematiko, ki se je pojavljala med 

fazami gradnje. V zaključku sta prikazana analiza konjeniškega izrazja in osnutek 

konjeniškega terminološkega slovarja. 

Ker je omenjeni korpus eden prvih tovrstnih virov pri nas in so tudi omenjene metode še v 

fazi razvijanja, bo za doseganje širše uporabnih rezultatov potrebno še precej truda. 

 

1.1 NAMEN IN METODE MAGISTRSKE NALOGE 

Odkar se je začela gradnja korpusov, nekje leta 1964 (Brown) in leta 1980 (The Bank of 

English), se morajo sestavljalci slovarjev nujno zavedati, da sodobni leksikografski pristop 

terja vključitev korpusov, četudi samo delno (Logar 2009). 

Trenutno nastajajo slovenski terminološki slovarji večinoma brez korpusov. Le redke izjeme, 

kot sta Islovar
1
 (Erjavec in Vintar 2004; Puc in Erjavec 2006) in Večjezični vojaški slovar 

(Gorjanc in Logar 2007), so pripomogle k nastanku novodobnih korpusno podprtih slovarjev. 

Večina strok pri nas še vedno nima lastnega slovarja, zato je vsaka gradnja ali poskus gradnje 

dobrodošel.  

Korpus strokovnih besedil omogoča pridobitev jezikovnih podatkov za terminološki slovar 

določene stroke.  Poleg na gradnjo in analizo korpusa se bom osredotočala predvsem  na 

                                                 
1
 http://www.islovar.org 

http://www.islovar.org/
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terminografsko fazo, kako in koliko so pri končni izdelavi vzorčnega geslovnika 

terminološkega slovarja v pomoč različni seznami, pridobljeni na podlagi korpusa strokovnih 

besedil. Šla bom skozi obvezne faze gradnje terminoloških slovarjev. Najprej sta potrebni 

pridobitev ter opredelitev besedil, iz katerih bom pridobila termine, kjer gre za besedilno 

sestavo, časovno zamejitev, avtorstvo itd. Sledi faza gradnje korpusa, ki bo kot stranski 

proizvod ključnega pomena pri pridobivanju informacij za terminološki slovar, nato pa izbor 

terminov oz. faza luščenja terminologije, ki je zaradi korpusnega pristopa in raznih metod 

luščenja terminologije manj zamudna.  Izločeni termini bodo kandidati za geslovnik in deleţni 

nadaljnje samostojne terminografske obdelave. Geslovnik je predpogoj za izdelavo 

terminološke baze, saj je najprej treba določiti podatke, ki bodo vključeni v vnos. Končni 

izdelek bo vzorčni konjeniški slovar, izdelan v programu Trados Multiterm. V prvem delu 

naloge so izpostavljeni izbira besedil in gradnja korpusa ter obdelava podatkov s programom 

WordsmithTools, v drugem delu pa sledijo luščenje terminologije, izdelava poskusnega 

geslovnika ter izdelava  vzorčne terminološke baze. 

Metodologija dela zajema: 

- študij dosegljive tuje in domače strokovne literature, ki podrobneje opisuje korpusno 

jezikoslovje, gradnjo terminoloških slovarjev, uporabne programe za obdelavo 

korpusnih podatkov 

- zbiranje strokovnega gradiva za gradnjo korpusa 

- gradnja korpusa KKB 

- vključevanje programske opreme za obdelavo podatkov, in sicer WordSmith Tools, 

Term Extract Demo, Sketch Engine, Trados Multiterm 

- analiza pridobljenih podatkov s pomočjo korpusnega pristopa 

- sinteza celotnega poteka obdelave podatkov in končnega rezultata – terminološke baze 

 

1.2 TERMINOLOŠKI SLOVARJI  IN KORPUSNO JEZIKOSLOVJE 

Delo jezikoslovca Mateja Cigaleta Znanstvena terminologija s posebnim ozirom na srednja 

učilišča (1880) velja za prvi slovenski terminološki slovar. Omeniti velja tudi Levstikovo 

prepričanje iz leta 1860: »Da bi zadostili potrebam strok, bi morali za vsako znanstveno 

stroko napisati poseben slovar« (V. Gjurin 1986). Pred nastankom korpusov so slovarji 

nastajali na podlagi zbirk besedil ali navedkov iz njih, ročno izpisanih na kartotečne listke 
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(Logar 2009). Opis pridobivanja gradiva za terminološke slovarje najdemo v prispevku 

Gantar (2004): 

»Pridobivanje gradiva temelji na prebiranju strokovnih besedil in izpisovanju terminov in 

njihovega pomena iz besedilnega okolja. /…/ Izpisovanje pomeni natančno prebiranje  velike 

količine besedil, s tem pa tudi balasta, ki pogosto zabriše relativno tipično rabo, hkrati pa 

oteţuje izločitev individualnih rab posameznega avtorja. /…/ Glavna pomanjkljivost ostaja v 

tem, da slovarski opis ne nastaja na podlagi analize sodobnega gradiva, temveč na podlagi 

jezikovne intuicije skupine avtorjev.« 

Sodobno korpusno jezikoslovje temelji na ravni leksikalnih analiz in v tem okviru je postalo 

osnova vsakršni sodobni leksikografiji. H gradnji terminoloških slovarjev pristopa naravnost 

iz besedil, ki so dokazi jezikovne rabe oz. tega, kaj se bo verjetneje pojavilo v jezikovni rabi. 

Vsako znanstveno raziskovanje mora biti podprto z dokazi, prav tako kot morajo biti 

ugotovitve o jeziku v skladu z dokazi iz jezikovne rabe (Logar, 2009). 

Šele elektronska oblika jezikovnih podatkov je zares omogočila  empirično analizo dejanskih 

vzorcev jezikovne rabe. Kakovost ter količina gradiva, moţnost njegove avtomatske in 

parametrske obdelave ter vse, kar je še povezano z gradivom, je torej tisto, kar loči 

predkorpusni način izdelave terminoloških slovarjev in podatkovnih zbirk od korpusnega 

(Logar 2009). Poleg tega ima korpusni pristop še nekaj prednosti. Med slednje spada laţja 

računalniška obdelava gradiva, saj je korpus zbirka gradiva v elektronski obliki. Prav tako 

sobesedila ni potrebno posebej izpisovati, ker je ţe na razpolago. Termine lahko izbiramo na 

podlagi pogostosti in drugih statističnih metod. Uporabne so tudi metode za samodejno 

luščenje terminologije, vključevanje kolokacij v terminološke priročnike in orodja, itd. 

V tem poglavju velja omeniti tudi Slovenski terminološki portal
2
, ki je raziskovalni projekt, 

katerega temeljni cilj je ustvariti skupna teoretična, metodološka in tehnološka izhodišča za 

zbiranje in razširjanje strokovne terminologije v slovenskem prostoru. 

 

1.3 KORPUSI, NAMEN NJIHOVE GRADNJE IN KORPUS KKB 

Med prve korpuse štejemo 1M (milijonski) korpus Brown (1961-1964), ki je prvi elektronski 

korpus. Vsebuje besedila v ameriški angleščini.  

                                                 
2
 http://lojze.lugos.si/stp/index.html 
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Besedo korpus, bi lahko opredelili s sledečim citatom: 

»Korpus je zbirka besedil, ki so izbrana tako, da karakterizirajo stanje ali raznovrstnost 

nekega jezika. Uporaben je kot osnova, na kateri gradimo opise jezika, ali pa kot sredstvo za 

preverjanje hipotez o jeziku.« (Erjavec 1997: 1).  

Prav tako bi korpus lahko opisali kot obseţno zbirko besedil v elektronski obliki. 

V Sloveniji imamo kar nekaj korpusov. Posebej velja omeniti korpus FidaPlus
3
, ki je 

referenčni korpus slovenskega jezika. Gre za obseţno elektronsko besedilno zbirko, ki obsega 

vzorčni deleţ besedil slovenskega jezika. Osnovni namen takega korpusa je, da omogoča 

temeljit vpogled v jezik na najrazličnejših ravneh in področjih. Zato je pomemben vir za 

uporabno in teoretično jezikoslovje. 

Korpus FidaPlus vsebuje besedila najrazličnejših zvrsti iz večine slovenskih dnevnih 

časopisov, mnogih revij ter knjiţnih publikacij različnih zaloţb (literarna besedila, učbenike, 

stvarno literaturo). Poleg tega korpus zajema tudi besedila z interneta, prepise parlamentarnih 

govorov, t. i. besedilni drobiţ (reklamna besedila, plačilni listki, računi) itd. Tako ponuja 

moţnost natančnega raziskovanja slovenskega jezika, kot se je pojavljal v besedilih, 

objavljenih od l. 1990 do 2006. 

Glede na obseg jezikovnih zvrsti, ki jih korpus zajema, poznamo referenčne in specializirane 

korpuse. Referenčni korpus je enojezikovna zbirka besedil, ki naj bi predstavljala celovito 

podobo nekega jezika in tako sluţila kot izhodišče za temeljne jezikovne raziskave. 

Specializirani korpus je reprezentativni vzorec jezikovnih zvrsti v okviru določenega 

strokovno, socialno ali geografsko opredeljenega specialnega jezika (Vintar 2008: 79). 

Elektronski besedilni korpusi so po mnenju P. Gantar (2004: 177) najprimernejši in 

najrelevantnejši jezikovni viri za gradnjo terminoloških slovarjev. Z uporabo računalniške 

tehnologije prinašajo tudi novo metodologijo dela. 

Področje konjeništva sem izbrala, ker na tem področju aktivno delujem ţe dvajset let. Sem 

inštruktorica in dolgoletna tekmovalka v disciplini preskakovanja zaprek. Dolgoletne izkušnje 

so mi prinesle dobro poznavanje aktualne terminologije. 

                                                 
3
 http://www.fidaplus.net/ 



 5 

Korpus konjeniških besedil (v nadaljevanju KKB) spada med specializirane korpuse in je prva 

različica korpusa slovenskega konjeniškega jezika nasploh. Namen magistrskega dela je 

preizkus novih, računalniško podprtih načinov gradnje terminološkega slovarja. Prejšnja 

gradnja slovarjev je temeljila na dolgotrajnem, večletnem ročnem iskanju potencialnih 

terminov, ročno urejanje podatkov itd.  Namen gradnje korpusa KKB so predvsem zaključne 

ugotovitve o njegovi homogenosti ali uravnoteţenosti, pa tudi o njegovi uporabnosti za 

nadaljnje terminološke raziskave ter terminografske namene. 

Za pridobitev korpusnih podatkov,  ki so vir ustreznih informacij v slovarju, so danes na voljo 

različna računalniška orodja za izdelavo seznama najpogostejših besed. Z analizo 

konkordančnega niza (pojavitve iskane besede v njenem minimalnem sobesedilu) jih nato 

opredelimo glede na njihovo terminološko vrednost. Ta postopek nam omogoči izdelavo 

geslovnika, v nadaljevanju pa prepoznavnost vsebinske vrednosti termina in njegove tipične 

rabe (Gantar 2004: 175). Uporabila sem Oxford WordSmith Tools 4.0, nekakšen skupek 

programov, ki nam omogočajo vpogled v vedenje in obnašanje besed v besedilu in sobesedilu. 

Pred gradnjo korpusa je nujno izdelati načrt. Premisleku o izbiri besedil sledita iskanje in 

zbiranje. Potreben je pregled najnovejših objavljanj slovenskih konjeniških besedil, 

opredelitev najaktualnejših in v zadnjem času intenzivno razvijajočih se področij, pridobitev 

podatkov o ciljni publiki in branosti besedil, itd. 
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2. KORPUSNO PODPRTA TERMINOGRAFIJA 

Zajemanje in opisovanje besedišča s pomočjo računalniških konkordanc je neprimerno laţje 

in hitrejše kot na osnovi listkovnega gradiva. Iz tega prepričanja izhaja odločitev, da pristopim 

k izdelavi terminološkega slovarja na korpusni način. Izpis konkordanc in njihovo urejanje po 

levih ali desnih kolokatorjih pokaţe kolokabilno (tj. povezovalno) in frazno (tj. 

besednozvezno) obnašanje iztočnice, različni sobesedilni vzorci pa nam pomagajo razbrati 

njene pomene in rabo. Če je korpus oblikoskladenjsko označen, lahko okolje iztočnice 

raziskujemo še bolj usmerjeno, in sicer tako, da ob samostalniškem geslu prikaţemo vse 

pridevnike ali predloţne zveze.  

Pomembno, a nikakor ne edino merilo pri izdelavi geslovnika in pri opisu določenega gesla je 

pogostost pojavitve.  

Pridobljeni korpus in njegova podrobnejša analiza sluţita za pridobitev jezikovnih podatkov, 

potrebnih za izdelavo terminološkega slovarja neke stroke. Vsako strokovno področje naj bi 

imelo svoj nabor usklajene terminologije, ki je zbrana in ustrezno predstavljena v 

terminološkem slovarju. Terminološki slovar zahteva svoje termine, ki jih poiščemo in 

prepoznavamo na podlagi pridobljenega korpusa.  

Preden se lotimo konkretne analize korpusa in iskanja potencialnih terminov, moramo 

opredeliti še nekaj pojmov, ki jih bom uporabljala v nadaljevanju. Predvsem je potrebno 

opredeliti izraze, kot so pojem, termin, leksem, terminologija, leksografija ter terminografija.   

 

2.1 POJEM IN POJMOVNI PRISTOP 

Pojem je abstraktna miselna enota, nekakšen atom znanja, ki ni vezan na jezik. Za isti pojem 

se v enem jeziku lahko uporablja več poimenovanj, pogosto pa tudi opaţamo, da v nekem 

jeziku ni poimenovanja za določeni pojem, čeprav je ta jasno opredeljen in ga je mogoče 

opisati s sorodnimi pojmi. Enemu pojmu lahko pripišemo več poimenovanj. 

 Za terminografsko prakso to pomeni, da vnos v terminološki zbirki ustreza enemu pojmu, 

pod isti vnos pa beleţimo vsa njegova poimenovanja. Pri iskanju določenega vnosa sistem 
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ponudi pojme in njihova moţna medsebojna razmerja, s katerimi lahko uporabnik natančneje 

oblikuje svojo iskalno zahtevo. 

 

2.2 TERMINOGRAFIJA IN LEKSIKOGRAFIJA 

Avtorici Meyer in Mackintosh (1996) sta razliko med terminografijo in leksikografijo 

utemeljili tako, da sta terminografijo opredelili kot pripravljanje, sestavljanje in pisanje 

terminoloških slovarjev ter jo od leksikografije ločili zaradi več značilnosti, med katerimi je 

najpomembnejša, da morajo avtorji terminoloških slovarjev (terminografi), v primerjavi z 

avtorji splošnih slovarjev (leksikografi), svojo osnovno slovarsko enoto (termin) šele 

prepoznati oz. najti. Leksikografija je dejavnost, ki se ukvarja z zbiranjem in opisovanjem 

leksemov, torej besednih gradnikov jezika na splošno, ter z njihovo predstavitvijo v 

leksikografskih priročnikih. Terminografija se ukvarja s pojmi in z njihovimi poimenovanji, 

njen cilj pa je izdelava terminografskih priročnikov (Vintar 2008).  

V terminologiji obravnavamo termine kot jezikovna poimenovanja pojmov. Njena osnovna 

enota je pojem. V primerjavi z leksemi, ki imajo lahko več pomenov, uporablja terminologija 

pojem, ki ga enači s pomenom. Tako ima lahko pojem kot abstraktna miselna enota lahko 

samo en pomen.  

 

2.3 TERMINOLOŠKOST 

Pri opredeljevanju »termina« je zaenkrat potrebna previdnost, saj se je pri analizi besedil takoj 

pokazalo, da se po svoji zunanji podobi termini pravzaprav ne razlikujejo od običajnih besed. 

Iz tega sledi, da ne moremo oblikovati formalnih kriterijev za razlikovanje terminov od 

neterminov (Vintar 2008). Ob tem  Sager (1998/99) ugotavlja, da je specializirana raba edini 

moţni kriterij za omenjeno razlikovanje. Vendar strokovno izrazje ţal ni omejeno samo na 

strokovni in znanstveni diskurz, ampak se delno prekriva s splošnim jezikom in z drugimi 

področji. Rešitev se ponuja v pragmajezikoslovnem pristopu k terminologiji. Ta izhaja iz 

strokovnega besedila, ki naj bi vsebovalo tri kategorije izrazja, glede na kriterij strokovne 

specifičnosti (Vintar 2008, str. 37). Te so strokovno specifično izrazje, kamor sodijo izrazi, ki 

sodijo v stroko besedilne obravnave,  splošno strokovno izrazje, kamor bi uvrstili izraze, ki jih 
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zaznavamo kot strokovne, a so skupni številnim strokam, tretja kategorija pa zajema splošno 

izrazje, kamor sodijo besede splošnega jezika.  

Pearsonova kritizira tudi to rešitev (1998), saj meni, da bi srednja kategorija praktično poţrla 

vse mejne primere, ne da bi dejansko ugotovili stopnjo terminološkosti, saj je kriterij 

razvrščanja nujno subjektiven. Pearsonova predlaga, da zaradi omenjenih pomanjkljivosti 

omenjenih pristopov pri razlikovanju med termini in netermini, upoštevamo dve ključni 

vodili. Terminološkost je značilnost strokovnega jezika. Analiza komunikacijske situacije je 

ključna postavka pri ugotavljanju, ali je jezik določenega diskurza terminološki ali ne. 

Upoštevati moramo še sobesedilo določenega jezikovnega sredstva, ki je opredeljevanje 

njegove terminološkosti. 

Vintarjeva tudi ugotavlja (2008), da na našo presojo, ali je neko sredstvo termin ali ne, precej 

vpliva tudi poznanost in razširjenost izraza oz. deleţ oseb v populaciji nekega jezika, ki jim je 

izraz poznan. Ta kriterij je izrazito subjektiven, pa tudi intuitiven, saj ga v okviru svojega čuta 

lahko uporablja prav vsakdo, brez predhodnih znanj iz terminologije, ki se kot veda posveča 

izrazju strokovnih jezikov, kjer izraze išče, določa in ureja (Vintar 2002). 

Po tem lahko povzamem, da je terminološkost nekega izraza obratnosorazmerna s številom 

uporabnikov  izrazja določene stroke. Z drugimi besedami, več ljudi ko uporablja izraz, bolj 

se ta posplošuje in vse manj je izraz termin. Iz tega sledi, da so visoko specializirani termini 

razmeroma redki. 

 

2.4 DEFINICIJA 

Opredelitev pojmovnega pomenskega polja enačimo z definicijo, če je oblikovana v skladu z 

načeli, predstavljenimi v nadaljevanju, sicer pa z razlago. Čeprav se izraz razlaga uporablja 

kot slovenska ustreznica definicije, je v omenjenem smislu razlaga ohlapnejši in nekoliko širši 

izraz kot definicija (Vintar 2008).  

Osnovno načelo pisanja definicije je, da se mora pojem opredeliti z navedbo najbliţjega 

nadrejenega pojma in značilnosti, ki pojem  razlikujejo od nadrejenega in istorednih pojmov v 

sistemu (Vintar 2008). Definicija naj bi bila čim bolj jedrnat opis pojma, kar pa ni nujno za 

razlago, ki lahko vključuje tudi dodatne podatke o pojmu ter pojasnjuje njegov pomen v 



 9 

širšem smislu. Izogibati se moramo kroţnim definicijam, da nek pojem A, na primer, 

definiramo z izrazom B, slednjega pa spet z A.  

Poznamo dva tipa definicij
4
, ki pa lahko nastopata tudi skupaj: 

- intenzionalna definicija navaja nujne in zadostne pogoje, ki so potrebni, da je kaka 

stvar lahko član neke mnoţice, 

- ekstenzionalna definicija kakega koncepta navaja njegovo ekstenzijo. Gre za navajanje 

vseh objektov, ki so člani določene mnoţice. 

Zgledujoč se po opisu definicije in razlage je bil v osmem poglavju izdelan geslovnik. 

Definicije so bile večinoma izpeljane iz dveh učbenikov, ki sem jih uporabila pri gradnji 

korpusa in sicer s pomočjo konkordančnika. Prav tako so bile nekatere definicije izpeljane iz 

Slovarja slovenskega knjiţnega jezika
5
. 

 

2.5 VČLENITEV PREVZETE BESEDE V JEZIKOVNI SISTEM 

»Da se prevzeta beseda včleni v jezikovni sistem, naj bi izpolnjevala čim več od naslednjih 

kriterijev (prim. Bokal 1998)« (Vintar 2008, 53): 

- prevzeta beseda je potrebna, zapolnjuje leksikalno praznino, 

- se uporablja 

- vzpostavlja odnos do drugih enot v pojmovnem sistemu, 

- je besedotvorno razvejana in daje podlago za  različne pomenske in skladenjske izpeljanke, 

- je primerno dolga, 

- je lahko izgovorljiva. 

Kriteriji so bili uporabljeni pri analizi nekaterih terminoloških kandidatov. 

                                                 
4
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Definicija 

5
 http://www.amebis.si/ 
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3. PRIPRAVE NA GRADNJO KORPUSA 

 

3.1. ZBIRANJE GRADIVA 

Specializirani korpusi (oz. korpusi strokovnih jezikov) predstavljajo jezik v določeni funkciji, 

torej omejeni in točno določeni del jezika. Na začetku gradnje korpusa strokovnega jezika je 

vsekakor pomembna določitev predmetnostnega področja in s tem moţnega nabora besedil 

(Gorjanc, Logar 2007:640). Čeprav se razmislek  v zvezi s postopki zajemanja besedil zdi 

trivialen, pa so se korpusi prav na tem nivoju velikokrat znašli pred nerešljivo teţavo, kako 

sploh organizirati zbiranje besedil ter prepričati besedilodajalce, da odstopijo svoja besedila 

za namene korpusa. Prav zaradi nepredvideno zapletenih postopkov se je gradnja mnogih 

korpusov precej zavlekla, tako da se danes vsi zavedajo zahtevnosti in zamudnosti zbiranja 

besedil (Atkins 1992:3).  

Pridobivanje besedil je trajalo cca. štiri mesece, od novembra 2008 do februarja 2009.  

Odločila sem se za izbiro petih virov  besedil, in sicer »Revije o konjih«, »Revije Horses« (v 

slovenskem jeziku – ni prevod), knjige Iztoka Humarja »Njegovo veličanstvo konj« ter 

učbenikov »Osnovno šolanje jahača in konja« in »Nadaljevalna šola jahanja«. Odločitev je 

sledila pičli izbiri dosegljivih besedil v slovenskem jeziku. Med brskanjem po spletu ni bilo 

primernih besedil, zato tudi orodje Web Boot Cat
6
, ki je nekakšen »stroj« za hitro gradnjo 

specializiranih korpusov, ni pomagalo.  

 »Revija o konjih« in »Revija Horses« sta edini slovenski reviji o konjeništvu. G. Humar je 

dobrovoljno odstopil svojo knjigo za obdelavo podatkov, saj je ena redkih knjig o konjih 

slovenskega avtorja. Učbenika »Osnovno šolanje jahača in konja« ter »Nadaljevalna šola 

jahanja« sta dragocen vir  zgoščenosti konjeniških terminov. Sta last Slovenske konjeniške 

Akademije in prevedena iz nemškega jezika.  

Pošiljanju prošenj za uporabo besedil je sledil dolg premor, a po treh mesecih je le uspelo 

zbrati besedila, poslana v elektronski obliki. Ker vem, da so avtorske pravice za vključena 

besedila zaščitene, sem pred njihovim prevzemom poslala vsem besedilodajalcem »Pogodbo 

o zbiranju in uporabi besedilnega korpusa« (v prilogi), nekakšno različico vzorčne pogodbe, 

ki so mi jo posredovali z UNG. Ţal mi nihče od besedilodajalcev ni vrnil podpisane pogodbe. 

                                                 
6
 http://sketchengine.co.uk/ 
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Izgovarjali so se na pomanjkanje časa, čeprav so jo zahtevali vsi, predvsem uredništvo 

»Revije o konjih«. 

 

3.2 PARAMETRI ZA URAVNOTEŢENOST KORPUSOV, POVEZANI Z IZBIRO 

BESEDIL 

Pred gradnjo korpusa velja omeniti še posebne parametre za uravnoteţenost strokovnih 

korpusov (Gorjanc 2002), ki so oblikovani za doseganje reprezentativnosti. 

3.2.1 Velikost 

Prvi parameter je velikost. Korpusi strokovnih jezikov ne gradijo na količini, ampak na 

kakovosti besedilnih virov (Meyer, Mackintosh 1996:268). Predvsem zaradi količine 

besedilne produkcije ni pričakovati korpusov tako velikega obsega kot ga imajo referenčni, 

hkrati pa je velikost odvisna od tega, katero predmetno področje bo korpus zajel. Prav tako je 

izključena moţnost besedilnega vzorčenja. Za korpus so relevantna le besedila v celoti, saj je 

vsebinska razpršenost besedilno popolnoma nepredvidljiva (Gorjanc, Logar 2007:641); z 

naključnim vzorčenjem bi tako lahko izgubili informacije, ki se v besedilu lahko pojavijo tudi 

samo enkrat.  

Količinsko sem bila pri izbiri besedil zelo omejena, saj slovenskih konjeniških knjig in revij 

zaenkrat ni na pretek. Kljub nezadostni izbiri sem skušala zajeti tako poljudne kot strokovne 

zvrsti besedil. Nisem se odločila  za kakšno posebno področje, ampak sem se osredotočila na 

konjeništvo, ki kot veda vključuje poznavanje konja, opreme, veščin jahanja, posameznih 

tekmovalnih disciplin, veterino, rejo itd. 

3.2.2 Uravnoteţenost in reprezentativnost 

Sledita uravnoteţenost in reprezentativnost korpusa s svojimi podskupinami, in sicer 

prenosnik, analiza področja, besedilna uravnoteţenost ter avtor oz. urednik. (Gorjanc, 

Logar 2007:641,642) 

Za korpuse specializiranih jezikov velja klasična delitev na pisni in govorni kod (prenosnik). 

Večina znanstvene komunikacije je vezana predvsem na pisni prenosnik, zato se izhodiščno 

usmerja na pisna besedila. Toda v strokovni komunikaciji se v govoru pogosto kaţe drugače 

kot v zapisu. KKB ne vsebuje govornih besedil, ampak samo pisna besedila. 
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Analiza področja naj bi bila namenjena optimalni pokritosti posameznega področja. Kot sem 

ţe omenila, se nisem omejila na kakšno posebno področje znotraj konjeništva, ampak sem se 

osredotočila na konjeništvo nasploh, torej na številne tekmovalne panoge, veterino, prosti čas 

itd. 

Povsem jasno je, da različna besedila vsebujejo različne informacije, zato je treba korpus 

uravnoteţiti tudi s tega vidika. Za besedilno uravnoteţenost je nujno, da korpus zajema tri 

osnovne tipe besedilnih vrst, in sicer znanstvena, didaktična in poljudna (Gorjanc, Logar 

2007:642).  Za znanstvene razprave, mogoče na meji s poljudnim, bi lahko veljali knjiga g. 

Humarja »Njegovo veličanstvo konj« ter nekaj člankov iz »Revije o konjih«, v didaktično 

vrsto besedil bi umestila dva učbenika »Osnovno šolanje jahača in konja« in »Nadaljevalna 

šola jahanja«, med poljudno pa obe reviji. 

Z vidika avtorstva je treba zagotoviti čim širšo zastopanost in tako izključiti individualne 

posebnosti (Atkins, Clear 1992), hkrati pa tudi tu skušati zajeti tako eno kot večavtorskih 

besedil. KKB je grajen na podlagi upoštevanja večavtorskega pristopa. 

Naj dodam, da sem izbirala predvsem neprevedena besedila. Tako sem ohranila besede in 

termine, ki so dejansko v rabi strokovnjakov, ne pa neposrečena različica prevajalca, ki 

velikokrat niti ni strokovnjak na tem področju. Izjema sta samo dva učbenika »Osnovno 

šolanje jahača in konja« ter »Nadaljevalna šola jahanja«. Pri tem sem pazila na to, da so bili 

prevajalci izključno strokovni delavci v konjeništvu. 

 Pri dobesednih prevodih različnih agencij se pogosto dogaja, da se v prevodu pojavljajo 

izrazi, ki nimajo nobene veze s pravim pomenom besede. Največkrat se to dogaja zaradi 

pomanjkljivih spletnih prevajalnikov, ki se jih prevajalci radi posluţujejo. Prav tako lahko 

pride do nepravih prevodov, če se prevajalec zaradi nepoznavanja terminologije preveč 

naslanja na dobesedni prevod. Tako ima v italijanskem jeziku, na primer, besedna zveza »un 

cavallo dritto« (dobesedno »konj naravnost«) pomensko vrednost »nešepajoči konj« oz. 

»konj, ki ne šepa«. Pri dobesednem prevodu tako dobimo izraz, ki ga ne razume nihče, saj je 

brez pomenske vrednosti. 

3.2.3 Homogenost 

Homogenost korpusa v smislu besedišča, ki ga predstavlja, je pri korpusih strokovnih besedil 

aktualnejši pojem kot pokritost čim več različnih zvrsti, kot jo pričakujemo pri splošnih 
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korpusih (Vintar 2003:32). Pri gradnji korpusa za namen luščenja terminologije se je izkazalo 

(Vintar 2003:30-31), da je luščenje tem bolj uspešno, čim manj je v korpusu različnih 

besedilnih vrst, boljši pa so rezultati tudi pri luščenju besedil, med katerimi je bil manjši 

časovni razpon besedil, ki so vsebovala malo ekskurzov na druga področja (Gorjanc, Logar 

2007:643). 

Pri natančnejši analizi korpusa KKB in njegovih delov se je izkazalo, da nekateri deli 

korpusa, kot sta npr. dva učbenika, zagotavljajo njegovo homogenost, drugi deli pa ne. Več o 

homogenosti KKB bo razvidno iz analiz v nadaljevanju. 
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 4. GRADNJA KORPUSA 

KKB je prvi slovenski poskusni korpus konjeniških besedil. Na koncu raziskave in obdelave 

podatkov se bo pokazalo, ali ustreza zahtevam parametrov za uravnoteţenost. KKB je nastal 

zaradi poskusa gradnje, obdelave podatkov in izločitve nekaj sto terminov, na podlagi katerih 

se bodo odločitve glede izbire besed izkazale za pravilne oz. nepravilne.  

 

4.1 STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA 

Vsa pridobljena besedila so bila v elektronski obliki, in sicer v Wordovih dokumentih. Skupaj 

sem zbrala okrog 500 Wordovih datotek iz revij ter tri dodane knjige. Slednje sem poslala v 

obdelavo dr. Erjavcu, ki je datoteke prečistil, to je, odstranil vse stile, izbrisal deljaje, slike, 

popravil šumnike itd. Vse prečiščene datoteke so bile shranjene v formatu .txt. Txt je 

datotečno ime  za datoteke, ki so sestavljene le  iz besedila, ki vsebujejo zelo malo 

oblikovanja (npr.: brez krepkega tiska ali leţeče). Natančna opredelitev .txt ni določena, 

vendar je opredeljen kot standard za terminale ali enostavne besedilne urejevalnike. Datoteke 

.txt lahko enostavno prebere ali pa jih odpre vsak program, ki bere tekst, in da se zaradi tega 

šteje za univerzalen besedilni zapis (neodvisen od računalniške platforme). Tokenizacijo 

(razčlenitev na stavke, naprej na besedne oblike in ločila), oblikoslovno označevanje in 

lematizacijo je prav tako izvedel dr. Erjavec. Lematizacija je postopek, pri katerem neki 

besedni obliki v besedilu tvorimo lemo (geslo, iztočnico). Lematizacija predstavlja stanje 

besedila, kjer so pregibne besedne oblike v besedili poenotene na svojo lemo. Te leme se nato 

lahko uporabljajo pri leksikalni analizi besedil. 

 

4.2 PRETVORBA BESEDIL V UPORABNI FORMAT .TXT 

Na začetku navajam tri različice istega besedila ter potek čiščenja in obdelave besedila za 

kasnejšo uporabo v izbranem programu WordSmith 4.0. 
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1. besedilo v prvotnem formatu .doc 

Vsi vemo, kako pomembno je vzdrţevanje pravilne teţe, s pomočjo pravilne rekreacije 

in načina hranjenja pa se izognemo debelosti in zmanjšamo nevarnost nastanka teţav, 

kot je npr. vnetje kopit (laminitis).  

 

 

2. besedilo v formatu .txt (golo besedilo) 

 

Vsi vemo, kako pomembno je vzdrţevanje pravilne teţe, s pomočjo pravilne rekreacije in 

načina hranjenja pa se izognemo debelosti in zmanjšamo nevarnost nastanka teţav, kot je 

npr. vnetje kopit (laminitis). 

 

 

3. besedilo lematizirano v .txt 

 

Ves vedeti , kako pomemben biti vzdrţevanje pravilen teţa , z pomoč pravilen rekreacija in 

način hranjenje pa se izogniti debelost in zmanjšati nevarnost nastanek teţava , kot biti npr. 

vnetje kopito ( laminitis ) .  

Tako pripravljeno besedilo (2. in 3.) lahko uporabimo za delo z WordSmithom. Pridobimo 

sezname oz. liste besed oz. lem, sezname ključnih besed, lotimo se lahko tudi 

konkordančnega iskanja. Konkordance lahko urejamo glede na pojavnice za ali pred 

konkordančnim jedrom, iskalni pogoj pa je lahko ena ali več bliţnjih besed itd.  

WordSmith Tools deluje na UNG, kjer je tudi na voljo za brezplačno uporabo z geslom za 

raziskovalne namene.  

Pripravljena besedila je bilo potrebno samo še vnesti v program Oxford Word Smith Tools 4.0 

ter začeti z obdelavo podatkov. 

Program je primeren za delo z enojezičnimi korpusi, kar korpus KKB tudi je. Kot sem ţe 

omenila, morajo biti vhodni podatki pretvorjeni v golo besedilo, format .txt. Vsi teksti morajo 

biti in tudi so kodirani kot Unicode in sicer znotraj programa »Pretvornik tekstov« (text 

converter). Zaradi omejene podpore znakovnega kodiranja lahko šumniki brez omenjene 

pretvorbe predstavljajo teţavo. 
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4.3  KORPUS KKB 

KKB je specializiran enojezični korpus konjeniških besedil, ki so izšla nekje med letoma 

1995 in 2008. V njem so v celoti zgolj pisna besedila.  Skupaj obsega 415.301 pojavnic (kar 

se pojavi v besedilu, največkrat je to beseda, lahko pa tudi ločilo). 

1 Večinski del KKB, ki zajema kar 59% pojavnic, izvira iz »Revije o konjih« (v 

nadaljevanju ROK). V korpus so vključena besedila od maja 2008 do januarja 2009. 

Revija o konjih je prva slovenska revija o konjih in je hkrati glasilo konjeniškega 

športa v Sloveniji (kasaštvo, preskakovanje ovir, dresurno jahanje). Piše o delu klubov 

in konjeniških zvez, o športnih doseţkih doma in v tujini. Rejcem konj prinaša mnoge, 

tudi veterinarske napotke. Spremlja in spodbuja razvoj rekreativnega jahanja, ki 

postaja vse popularnejše, prinaša številne informacije o novih smereh in dogajanju v 

konjeništvu, o opremi za rejce, športnike in rekreativce. Namenjena je vsem, ki se 

ukvarjajo s konjeniškim športom, z rejo konj in rekreativnim jahanjem, ter ljubiteljem 

konj in narave. Izhaja kot mesečnik pod okriljem Kmečkega glasu. Njena naklada je 

bila v letu 2009 5.000 izvodov. Večinoma gre za besedila, ki na poljuden, 

informativen način poročajo o stvareh, ki se tičejo konjeništva nasploh. Le nekateri 

avtorji člankov so konjeniški strokovnjaki, iz česar sledi, da je v tem delu korpusa 

zajeta le splošnejša, tudi širši javnosti razumljiva konjeniška terminologija. 

 

2 Na drugem mestu po številu pojavnic (12%) je revija »Horses«, in sicer izvodi od 

maja 2008, ko je revija prvič izšla, pa do februarja 2009. Revija izhaja kot 

dvomesečnik. Vsebinsko je precej podobna Reviji o konjih, članki vsebujejo razne 

reportaţe s posameznih tekmovanj, veterinarske nasvete, informacije o reji konj in 

podobno. Tako kot v ROK člankov nisem načrtno izbrala, saj sem bila odvisna od 

dobre volje urednic. Podobno kot Revija o konjih je tudi revija Horses namenjena 

vsem, ki se ukvarjajo s konjeniškim športom, z rejo konj in rekreativnim jahanjem, 

torej tudi ta revija spada v izvor splošnejše terminologije. 

 

3 Na tretjem mestu, in sicer z 11% pojavnic, je knjiga Iztoka Humarja »Njegovo 

veličanstvo konj«. Iztok Humar je mednarodni trener dresure in borec za pravice 
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ţivali. Lotil se je teme "Odnos med konjem in človekom" in orisal pot, ki je konja in 

človeka zdruţila v harmonično prijateljstvo. Opozarja tudi na licemerstvo, ki se 

pojavi, ko naš prijatelj konj ni več sposoben sluţiti človeku, tako da ga slednji po 

desetletju vdanosti, pomoči in lajšanja teţav odpošlje na zadnjo postajo – v klavnico. 

Poziva, naj se te stvari končajo in predstavlja idejo o pokojninskem skladu za konje. 

Dotika se perečih tem, ki so dandanes v večini konjeniških priročnikov pozabljene:   

pravice konj in drugih ţivali, kaj bo z našim konjem jutri, psihologija konj, inteligenca 

konj in socialno ţivljenje v čredi, meja med ljubeznijo, treningom in mučenjem, je 

prehranjevanje s konjskim mesom dopustno, kako je v resnici nastal lipicanec?... 

Knjiga je izšla leta 2005. I. Humar je dolgoletni strokovnjak na svojem področju, zato 

bi njegovo knjigo umestila na bolj specializirano področje, zatorej tudi med 

terminološko bogatejša besedila. 

 

4 Četrto mesto po številu pojavnic (9%) si delita knjigi Osnovno šolanje jahača in konja 

ter Nadaljevalna šola jahanja, obe prevedeni iz nemškega jezika. Prva je izšla leta 

1995, druga pa leto kasneje. Prevajalci obeh knjig so konjeniški strokovnjaki. Knjigi 

vsebujeta osnovno šolanje jahača in konja, kar prinaša večino terminov, ki zadevajo 

opremo jahača in konja, dresurno jahanje, preskakovanje ovir ter  disciplino military, 

torej dragocen vir terminov, ki se uporabljajo pri teh disciplinah. Čeprav po številu 

pojavnic predstavljata skoraj najmanjši del korpusa, sta knjigi v primerjavi s 

preostalimi besedili najbolj specializirani in zato terminološko najbogatejši. 

Temeljni parameter, ki je določal homogenost, je bil preteţno izpolnjen z izborom knjig 

»Osnovno šolanje jahača in konja« ter »Nadaljevalna šola jahanja«. Skupaj tvorita slabo 

četrtino korpusa.  

Večinski deleţ korpusa »ROK« ter revija »Horses« je namenjen preveritvi in besedilnemu 

opazovanju predvsem širše rabljene konjeniške terminologije, ki je glede na leto izida tudi 

najaktualnejša. Najmanjši del korpusa, knjiga I. Humarja, je bil vključen kot del strokovno-

poljudne zvrsti ob zavedanju, da gre za prvi poskusni korpus konjeniških besedil, zato je bil 

pomemben vsak vir besedil, ki sem ga lahko dobila brezplačno v elektronski obliki. 
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5. OBDELAVA KORPUSA KKB IN NJEGOVA ANALIZA Z ORODJI 

WORDSMITH TOOLS
7
 

 

5.1 BESEDNI SEZNAMI 

Besedni seznam nam omogoča vpogled v besedni inventar izbranih besedil. Program 

omogoča delo z velikimi besedilnimi zbirkami in datotekami, če so vse v enakem kodiranju in 

shranjene kot golo besedilo. Za izdelavo seznama besed lahko izberemo eno besedilo ali pa 

celoten korpus. Program prebere izbrane datoteke in prikaţe besedni seznam, urejen po 

pogostosti.  

Ţe iz pregleda prvih nekaj sto besed lahko ugotovimo, kako dobro  korpus predstavlja izbrano 

področje. 

Tabela 1: Seznam  prvih šestdesetih besed iz KKB; WST 

 
št. Beseda Frek. % besedila št. Beseda Frek. % besedila 

1 BITI 26365 6,3484 5 30 LETO 1254 0,3019 5 

2 IN 13770 3,3157 5 31 SVOJ 1249 0,3007 5 

3 V 10446 2,5153 5 32 MED 1245 0,2998 5 

4 # 8331 2,006 5 33 DRUG 1232 0,2967 5 

5 KONJ 8277 1,993 5 34 ČE 1161 0,2796 5 

6 Z 7631 1,8375 5 35 KO 1134 0,2731 5 

7 NA 7206 1,7351 5 36 JAZ 1126 0,2711 5 

8 SE 6554 1,5781 5 37 DOBER 1112 0,2678 5 

9 ZA 4517 1,0876 5 38 ŢE 1072 0,2581 5 

10 DA 4323 1,0409 5 39 VELIKO 1060 0,2552 5 

11 ON 4154 1,0002 5 40 TER 1010 0,2432 5 

12 KI 4118 0,9916 5 41 VELIK 1008 0,2427 5 

13 TA 3627 0,8733 5 42 NOGA 859 0,2068 5 

14 PA 3440 0,8283 5 43 PRVI 852 0,2052 5 

15 TUDI 3277 0,7891 5 44 DAN 851 0,2049 5 

16 PRI 2703 0,6509 5 45 ZELO 845 0,2035 5 

17 NE 2155 0,5189 5 46 JAHANJE 842 0,2027 5 

18 KOT 1955 0,4707 5 47 ČAS 841 0,2025 5 

19 PO 1905 0,4587 5 48 KAR 795 0,1914 5 

20 LAHKO 1844 0,444 5 49 MESTO 785 0,189 5 

21 ALI 1778 0,4281 5 50 ZADNJI 778 0,1873 5 

22 TAKO 1703 0,4101 5 51 LE 760 0,183 5 

23 IZ 1567 0,3773 5 52 VAJET 748 0,1801 5 

24 VES 1538 0,3703 5 53 O 743 0,1789 5 

25 ŠE 1517 0,3653 5 54 PRED 742 0,1787 5 

26 IMETI 1410 0,3395 5 55 OB 731 0,176 5 

27 JAHAČ 1382 0,3328 5 56 KATERI 714 0,1719 5 

28 DO 1302 0,3135 5 57 DELO 709 0,1707 5 

29 MORATI 1291 0,3109 5 58 NJEGOV 685 0,1649 5 

 

Kot je razvidno po prvih oseminpetdesetih besedah, je seznam poln praznih besed oz. 

besednih enot, ki nas v tej fazi raziskave ne zanimajo. Moţni sta dve rešitvi, in sicer da 

                                                 
7
 http://www.lexically.net/wordsmith/ 
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izdelamo in uporabimo seznam praznih besed, saj se tako rešimo vseh nezanimivih besed, ali 

pa ročno pregledamo celoten seznam in odmislimo prazne besede. Ker je izdelava seznama 

praznih besed dolgotrajna in zamudna, sem se odločila za slednjo rešitev. 

Seznam besed je prva vstopna točka za terminološko delo s korpusom. Pogostost je eden od 

kriterijev terminološkosti, čeprav seveda ne edini ali najboljši (Vintar 2008: 94).  

Tabela 2: Primer iz seznama besed besedil O+N; WST 

 

143 DELOVATI 74 0,1014 

144 MESTO 73 0,1 

145 PRIMER 73 0,1 

146 STREME 73 0,1 

147 BIČ 72 0,0986 

148 TREBA 72 0,0986 

149 VADBA 71 0,0973 

150 GOBEC 70 0,0959 

151 PRIPOROČLJIV 70 0,0959 

152 UPORABLJATI 70 0,0959 

153 ZAHTEVATI 70 0,0959 

154 DRŢA 69 0,0945 

155 LONŢA 69 0,0945 

156 VRSTA 69 0,0945 

157 K 68 0,0932 

158 LETO 68 0,0932 

159 TRENING 67 0,0918 

Tabela 2 predstavlja vzorčni primer iz seznama besedil dveh učbenikov »Osnovno šolanje 

jahača in konja« in »Nadaljevalna šola jahanja«, okrajšano v enoto O+N. Iz tabele 2 lahko 

utemeljeno sklepamo, da so na področju konjeništva besede streme, bič, vadba, lonţa, trening 

termini ali deli terminov. S seznama lahko razberemo tudi potencialne kandidate večbesednih 

terminov, npr. mesto delovanja, priporočljiva drţa, letni trening. V fazi pregledovanja 

enobesednega seznama lahko posamezno besedo ţe preverimo v sobesedilu, in sicer z 

neposrednim preklopom v program Concord, kjer se za izbrano besedo izdela konkordanca.  

V programu »Word list« (Seznam besed) lahko dobimo tudi podatke vseh besedil,  kot je 

predstavljeno v tabeli 3. 

Tabela 3: Word Smith – statistika korpusa in njegovih delov 

besedilni korpus Skupaj horses-
w.wsm 

humar-
w.wsm 

osnovno-
w.wsm 

nadaljevalna-
w.wsm 

rok-
w.wsm 

velikost korpusa 5335484 654040 590376 433704 505978 3.151.390 

pojavnice v besedilu 415302 51003 44862 34098 38899 246440 
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pojavnice porabljene 
za besedni seznam 

406971 49876 44292 33756 38518 240529 

različnice 48665 11785 11596 6013 8161 36340 

razmerje 
pojavnice/različnice 
(TTR) 

11,95 23,629 26,181 17,813 21,187 15,108 

dolţina besed  
(v črkah) 

5,13 5,146 5,1299 5,028 5,2203 5,1285 

dolţina besed 
std.dev. 

2,92 2,9002 2,9301 2,7159 2,9493 2,9535 

število povedi 21177 2658 2054 1766 1940 12759 

Tabela podaja velikost korpusa v bajtih, pojavnicah, različnicah, dolţino besed in število 

povedi. Absolutni in standardizirani TTR predstavlja razmerje med različnicami in 

pojavnicami ter omogoča vpogled v bogastvo besedišča posameznih besedil in korpusa 

samega. 

Kot ţe omenjeno, po številu pojavnic prevladuje »Revija o konjih« s kar 59%, sledi ji revija 

»Horses« z 12%, takoj za njo je knjiga »Njegovo veličanstvo konj«, zadnja pa sta učbenika 

vsak z 9%. V istem vrstnem redu si besedila sledijo tudi po številu stavkov. Vendar pa je 

potrebno ponoviti, da specializiran korpus ne sledi kvantiteti ampak kvaliteti. Manj je lahko 

bolje, kar se je izkazalo po hitrem vpogledu v enoto zdruţenih učbenikov. Nekateri 

terminološki kandidati se lahko pojavijo tudi samo enkrat. Prav tako je za korpusno 

terminografijo nujno zavedanje, da še tako obseţen reprezentativen korpus ne more zajeti 

vsega izrazja z določenega področja, zato je potrebna nadgradnja z drugimi viri (Vintar 2008: 

96). 

 

5.2. KLJUČNE BESEDE  

Program »Key words« (Ključne besede) se uporablja za ugotavljanje »ključnih« besed v enem 

ali več tekstih. Ključne besede so tiste, katerih pogostost je nepričakovano visoka. To namreč 

niso najpogostejše besede, kakršne dobimo na vrhu besednih seznamov, npr. vezniki, členki 

itd., ampak besede, ki se nepričakovano pogosto pojavljajo v nekem besedilu. So nekakšni 

besedni predstavniki vsebine besedila.  

Za uporabo programa »Key words« je poleg besednih seznamov potreben tudi referenčni 

korpus in njegov pogostostni seznam besed. Ključnost besedne oblike ali leme je tako mogoče 

izračunati, če primerjamo pogostnostni seznam besed specializiranega korpusa s 

pogostnostnim seznamom referenčnega korpusa. Za referenčni korpus je bil uporabljen 1 
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milijonski referenčni korpus »jos1M«
8
, ki je korpus z delno ročno preverjenimi oznakami. 

Dostopen je v izvornem zapisu XML in v tabelaričnih formatih. Shema XML temelji na 

smernicah TEI P5. Korpus v XML vsebuje kolofon TEI (metapodatki o korpusu, tako v 

slovenskem kot angleškem jeziku) in vzorce besedil. Vzorci so posamezni odstavki, vsak 

odstavek je sestavljen iz stavkov, ti pa iz besed, ločil in presledkov. Besede so označene z 

lemami in oblikoskladenjskimi oznakami. Zapis korpusa v XML vsebuje slovenske 

oblikoskladenjske oznake in knjiţnice lastnostnih struktur. 

Korpus jos1M vsebuje vzorčene odstavke iz korpusa FidaPLUS, ki so označeni s kontekstno 

razdvoumljenimi oblikoskladenjskimi oznakami JOS in lemami. Vsebuje 1.000.000 besed, 

označenih s programom podjetja Amebis in delno ročno preverjenih; ocenjena pravilnost 

polnih oblikoskladenjskih oznak je 96% 
9
. 

Pri pregledovanju seznama ključnih besed nam leksikalne enote, ki so na vrhu seznama in 

imajo hkrati visoko pogostost, zelo verjetno predstavljajo temeljne izraze določenega 

področja, zato lahko pričakujemo, da bodo tvorile terminološke kolokacije ter se pojavljale v 

večbesednih terminih (Vintar 2008: 97). 

Korpus KKB je bil razdeljen na tri enote, ki naj bi jih tvorila tematsko preklopna besedila, in 

sicer enota »O+N« (Osnovno šolanje jahača in konja, Nadaljevalna šola jahanja), enota dveh 

revij »R+H« (Revija o konjih, Horses) ter enota knjige » Njegovo veličanstvo, konj«. Tako so 

bili zdruţeni tudi seznami besed in nato vsak posebej primerjan z referenčnim korpusom 

jos1M. Razpredelnice kaţejo prekrivnost ključnih besed v posameznih enotah, potencialne 

kandidate za termine ter moţen namig, katera enota bi lahko zadostila merilom homogenosti. 

Obdelanih je bilo prvih 200 ključnih besed, za vzorec pa je zaradi pomanjkanja prostora 

prikazanih le prvih petdeset.  

Tabela 4: Vzorec ključnih besed iz posameznih enot korpusa 

          O+N              R+H                      Njegovo vel. konj 

1 KONJ 1 KONJ 1 KONJ 

2 JAHAČ 2 KOBILA 2 PASMA 

3 VAJET 3 JAHANJE 3 IN 

4 NOGA 4 JAHAČ 4 LIPICANEC 

5 KON  KONJEV 5 LIPICA 5 JAHAČ 

6 GALOP 6 TEKMOVALEC 6 ŢIVAL 

7 JAHANJE 7 KONJENIŠKI 7 LIPICA 

                                                 
8
 http://nl.ijs.si/jos/  

9
 http://nl.ijs.si/jos/ 

http://nl.ijs.si/ssj/
http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/
http://www.fidaplus.net/
http://presis.amebis.si/
http://nl.ijs.si/jos/
http://nl.ijs.si/jos/
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8 ŠOLANJE 8 KK 8 ŢREBEC 

9 ZAPREKA 9 ŢREBEC 9 ARABEC 

10 KAS 10 DIRKA 10 KONJEV 

11 ROKA 11 KOPITO 11 AHALTEKINEC 

12 SKOK 12 KOBILARNA 12 KONJSKI 

13 JAHAČEV 13 ŢREBE 13 KOBILA 

14 JAHATI 14 PASMA 14 KOBILARNA 

15 JAHALEN 15 ŢIVAL 15 JAHALEN 

16 STEZA 16 VAJET 16 REJA 

17 PRI 17 TEKMOVANJE 17 TRENER 

18 VAJA 18 LIPICANEC 18 ARABSKI 

19 MORATI 19 TEKMA 19 ZELO 

20 SKAKANJE 20 KATEGORIJA 20 LIPIŠKI 

21 VSAK 21 JAHALEN 21 ANDALUZIJEC 

22 MENJAVA 22 KONJEV 22 JAHANJE 

23 BRZDA 23 OVIRA 23 ALI 

24 ZADNJI 24 JAHATI 24 VAJA 

25 SEDLO 25 KONJSKI 25 MESO 

26 TEMPO 26 REJEC 26 ČREDA 

27 HOD 27 PRESKAKOVANJE 27 PREDNIK 

28 JAHALIŠČE 28 SEDLO 28 REJEC 

29 SKAKALEN 29 KASAŠKI 29 TRENING 

30 NASLON 30 TOPLOKRVEN 30 POLNOKRVEC 

31 VRAT 31 HLEV 31 KRIŢANJE 

32 DRESUREN 32 REJA 32 VAŢEN 

33 NAPREJ 33 FOTKA 33 ŢREBE 

34 SEDELEN 34 TER 34 DRESURA 

35 NOTRANJI 35 TEKMOVALEN 35 STOLETJE 

36 PREDNJI 36 HIPODROM 36 SEDLO 

37 ZUNANJI 37 SENO 37 KOPITO 

38 GIBANJE 38 JEZDEC 38 KONJENIŠTVO 

39 GALOPEN 39 Z 39 HOD 

40 TAKT 40 DRESUREN 40 KONJENIŠKI 

41 STREME 41 KONJENIK 41 KARAKTER 

42 LONŢA 42 ČREDA 42 MUČENJE 

43 PLEČA 43 WESTERN 43 ČIST 

44 TEŢA 44 GALOP 44 KRI 

45 LINIJA 45 KONJENICA 45 ANDALUZIJSKI 

46 BIČ 46 POKAL 46 VZREJATI 

47 DESNI 47 DRESURA 47 KADAR 

48 GOLEN 48 KASAČ 48 DOBER 

49 SED 49 TERAPEVTSKI 49 INTELIGENCA 

50 OVIRA 50 ZMAGATI 50 BOKS 

51 HRBET 51 DOBER 51 POLNOKRVEN 

52 TEREN 52 PRIX 52 TOPLOKRVEN 

53 UZDA 53 FOTO 53 NOGA 

Če povzamemo ročno izbrane kandidate za termine iz vseh enot, jih lahko primerjamo in 

ugotovimo, iz katerega ali katerih, in če sploh iz katerih besedil izhaja vir predvidene 

homogenosti. Najboljši kandidati, so bili ročno izbrani in vključeni po lastni presoji. Kriterij 

za to je bila njihova pogostost v pogovornem jeziku, torej v dejanski rabi.  
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Enota »O+N«  ima v seznamu ključnih besed naslednje kandidate: konj, jahač, vajet, galop, 

jahanje, zapreka, kas, jahati, skakanje, menjava, brzda, sedlo, tempo, hod, jahališče, streme, 

lonţa,  takt, bič, itd. 

Enota »R+N« ima med ključnimi besedami sledeče terminološke kandidate: konj, kobila, 

jahanje, jahač, kk, ţrebec, kobilarna, tekmovanje, lipicanec, preskakovanje, kategorija, 

hipodrom, konjenica, pokal, disciplina, itd. 

Enota »Njegovo veličanstvo konj« pa ima sledeče terminološke kandidate: konj, pasma, 

jahač, ţrebec, ahaltekinec, lipicanec, rejec, konjenica, ţvala, jahalnica, itd. 

Ţe po hitrem pregledu ključne besede pričakovano prekrivajo samo določena področja, in 

sicer »O+N« šolanje konja, opremo jahača in konja, dresurne in skakalne termine, uporabo 

terminov jahačevega delovanja na konja in termine konjskih reakcij. Ključne besede enote 

»R+H« preteţno prekrivajo termine iz tekmovanj, reje ter rekreacije, ključne besede zadnje 

enote pa zadostijo redkim pogojem iskanja, saj se po uporabi terminov knjiga izkaţe kot 

preteţno poljudna ali pa so se besedne zveze nekje v obdelavi izgubile. Pogrešanih je bilo 

nekaj enobesednih in večbesednih terminoloških kandidatov, za katere je zelo verjetno, da jih 

je g. Humar v svoji knjigi uporabil (hlapanje, medvedja hoja, itd.), v seznamu ključnih besed 

pa jih nekako ni. Vendar je pred sklepanjem o vzrokih takih pomanjkljivosti na seznamih 

besed, potrebno preveriti še druge metode luščenja terminologije.  

Kratka analiza pokaţe, da je enota zdruţenih učbenikov »O+N« preteţno ugodila merilom 

homogenosti vsaj glede besedišča, ki ga predstavlja. Enota »R+H« ter »Njegovo veličanstvo 

konj«  pa predstavlja le zadovoljivo oceno homogenosti.  

Ob misli, da je imela »Revija o konjih« bistveno prevladujoče število pojavnic, je treba 

dodati, da je pri korpusih strokovnih jezikov bolj pomembna kakovost besedil kot količina 

pojavnic. Vsekakor pa je korpusno jezikoslovje razmeroma kvantitativno, zato večji ko je 

korpus, zanesljivejši so rezultati. 

V tabeli 5 bo predstavljenih nekaj terminoloških kandidatov iz seznama ključnih besed KKB. 

Nekaj najzanimivejših bo umeščenih v sobesedilo. 
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Tabela 5: Primer prvih dvajsetih ključnih besed iz KKB ter potencialni terminološki 

kandidati, označeni s poudarjenim tiskom 

št. beseda 

1 KONJ 

2 JAHAČ 

3 JAHANJE 

4 VAJET 

5 KOBILA 

6 KONJEV 

7 NOGA 

8 LIPICA 

9 KONJENIŠKI 

10 JAHALEN 

11 GALOP 

12 PASMA 

13 ŢREBEC 

14 TEKMOVALEC 

15 JAHATI 

16 ŢIVAL 

17 KOPITO 

18 KOBILARNA 

19 LIPICANEC 

20 TEKMOVANJE 

Kandidati: konj, jahač, vajet, kobila, galop, ţrebec, kopito, kobilarna, ţrebe, sedlo, kas, steza, 

brzda, hod, korak, skakalen, roka, naslon, uzda, itd. 

Med pregledom vseh petstotih ključnih besed celotnega KKB sem ročno odstranila nekaj 

manj kot tristo besed, ki nikakor niso bile ustrezne leksikalne enote za potencialne 

terminološke kandidate. To so bili večinoma vezniki, predlogi, prislovi, členki in besede s 

področja splošne rabe (noga, foto, ţival, itd.). Pustila pa sem besede, kot so »steza«, 

»menjava«, »roka« itd., za katere je zelo verjetno, da pridejo v poštev pri iskanju večbesednih 

zvez, ki jih lahko poiščemo s programom Konkordance. Seznam ključnih besed je na voljo v 

dodatku.  

 

5.3 KONKORDANCE 

Konkordančnik nam omogoča vpogled v številne primere umeščenosti besed in besednih zvez 

v sobesedilu ter opazovanje, kako se obnašajo v njem. Pri spoznavanju novih besed laţje 

ugotovimo njihov pomen, če so umeščene v kontekst. Ne dobimo samo stroge definicije 

besede, kot je npr. v slovarjih, ampak gibljivo okolje besed. 
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Za odkrivanje večbesednih terminov je potrebno opazovanje neposredne okolice jedrnega 

izraza. Kolokacije so besede, ki posredno ali neposredno sodelujejo z jedrnim izrazom. Lahko 

mu stojijo zelo blizu, na levi ali desni strani, lahko pa se pojavljajo v precejšnji oddaljenosti. 

Za primer je prikazana beseda »kas«, ki pomeni pospešeno dvotaktno gibanje konja, in sicer 

hitreje od koraka, počasneje od galopa. 

Zaradi velikega števila primerov so bili iskalni pogoji omejeni na prvega levega soseda 

besede »kas«. 

Slika 1: Primer konkordance za besedo »kas« 

 

Dobimo naslednje večbesedne enote, ki se uporabljajo v strokovnem konjeniškem jeziku:  

deloven kas, miren kas, ojačan kas, zbran kas. 

 

5.4 KOLOKACIJE 

Kolokacije so besedne zveze, ki niso več naključne, ampak so ţe ustaljene v jeziku. Od 

prostih besednih zvez se razlikujejo predvsem po tem, da se besede pojavljajo skupaj 

pogosteje, kot bi se po naključju. Te besedne zveze so v jeziku ustaljene in jih ne moremo 
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spreminjati, sicer to niso več kolokacije
10

. Kolokacije so torej ustaljene spremljevalke iskanih 

besed. Za besedo »kas« lahko preverimo še kolokacije  ter izbrišemo nepomembne. 

Tabela 6: Primer izbranih kolokacij besede »kas« 

Št. Beseda Z Skupaj 
Skupaj 
Levo 

Skupaj 
Desno L5 L4 L3 L2 L1 Center D1 D2 D3 D4 D5 

1 KAS KAS 84 2 2 0 2 0 0 0 80 0 0 0 2 0 

2 GALOP KAS 47 21 26 0 1 1 9 10 0 14 2 4 0 6 

3 KONJ KAS 19 2 17 1 1 0 0 0 0 6 0 7 2 2 

4 HOD KAS 19 10 9 4 3 2 1 0 0 0 1 2 3 3 

5 ZBRAN KAS 16 14 2 1 0 1 11 1 0 0 2 0 0 0 

6 KORAK KAS 12 9 3 0 0 0 2 7 0 1 0 0 0 2 

7 SREDNJI KAS 0 11 2            9 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

8 OJAČAN KAS 0 8 4 4 1 1 2 0 0 0 1 0 1 2 

9 JAHANJE KAS 0 7 1 6 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 

10 MIREN KAS 0 6 1 5 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 

11 GIBANJE KAS 0 6 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 

12 PREITI KAS 0 5 2 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 

Seznam nam nakazuje vse kolokacije, njihovo število pojavitev in natančno mesto 

pojavljanja. Iz tega lahko oblikujemo nekaj večbesednih potencialnih terminov, ki smo jih 

izločili pri prejšnji razpredelnici: zbran kas, srednji kas, ojačan kas, jahati kas, miren kas, 

preiti v kas.  Tabela 7 prikazuje kolokacije besede »naslon«. 

Tabela 7: Primer kolokacij besede »naslon« 

št. Beseda Z Skupaj 
Skupaj 
levo 

Skupaj 
desno L5 L4 L3 L2 L1 Center D1 D2 D3 D4 D5 

1 NASLON NASLON 123 5 5 1 1 2 0 1 113 1 0 2 1 1 

2 V NASLON 59 42 17 6 6 1 12 17 0 4 2 4 4 3 

3 BITI NASLON 52 19 33 4 4 4 5 2 0 6 8 4 8 7 

4 KONJ NASLON 49 30 19 5 5 7 11 2 0 2 2 3 6 6 

5 VAJET NASLON 24 7 17 3 1 1 0 2 0 1 4 10 1 1 

6 JAHAČ NASLON 16 6 10 1 0 5 0 0 0 3 5 1 1 0 

7 RAHEL NASLON 11 9 2 0 1 0 0 8 0 0 1 0 1 0 

8 TAKT NASLON 10 9 1 2 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 

9 ZUNANJI NASLON 9 2 7 1 0 0 1 0 0 0 6 1 0 0 

10 ENAKOMEREN NASLON 8 8 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 

11 LAHEK NASLON 8 7 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 

12 DOSEČI NASLON 7 3 4 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 1 

13 ZVEZA NASLON 6 5 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

14 ROKA NASLON 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 

15 KORAK NASLON 6 3 3 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

16 OSTATI NASLON 6 5 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 

17 PRIGANJANJE NASLON 6 5 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

                                                 
10
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18 ZAMAH NASLON 5 1 4 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 

19 ZANESLJIV NASLON 5 5 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 

20 ŢVALA NASLON 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 

21 IZGUBITI NASLON 5 5 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

22 POSTAVITI NASLON 5 3 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 

23 MOČEN NASLON 5 3 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

Kot poznavalka konjeniške stroke lahko takoj izluščim nekaj večbesednih terminoloških 

kandidatov: rahel naslon, enakomeren naslon, zanesljiv naslon (doseči naslon, ostati v 

naslonu) itd.  

Pa še primer besede »nosnik«, ki naj bi bila v strokovnem konjeniškem jeziku del uzde, ki se 

pripne okoli vrhnjega dela nosu konja. V »prečiščenih« kolokacijah ţe najdemo vrste 

nosnikov. 

Tabela 8: Primer kolokacij besede »nosnik« 

št. Beseda 
 

Z Skupno 
Skupaj 
levo 

Skupaj 
desno L5 L4 L3 L2 L1 Center D1 D2 D3 D4 D5 

1 NOSNIK NOSNIK 62 13 13 0 4 1 8 0 36 0 8 1 4 0 

2 HANOVERSKI NOSNIK 15 11 4 2 0 3 0 6 0 2 0 1 0 1 

4 ANGLEŠKI NOSNIK 15 10 5 1 0 4 0 5 0 2 0 2 0 1 

7 BRZDA NOSNIK 12 9 3 2 1 3 3 0 0 0 0 1 2 0 

8 KOMBINIRAN NOSNIK 9 6 3 1 0 1 0 4 0 2 0 1 0 0 

9 MEHIKANSKI NOSNIK 7 4 3 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 

11 UZDA NOSNIK 6 2 4 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 

15 IMETI NOSNIK 5 4 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 

Vrste nosnika so torej: hanoverski, angleški, kombiniran in mehikanski.  
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6. ANALIZA KORPUSA 

Pri korpusih strokovnih jezikov je kakovost besedil pomembnejša od števila pojavnic. Zato 

lahko povzamemo, da se največ pričakuje od najstrokovnejšega dela korpusa, in sicer od 

učbenikov »Osnovno šolanje jahača in konja« in »Nadaljevalna šola jahanja«. Preostala 

besedila dodajajo nekatere potencialne termine, vendar sama po sebi niso vir uravnoteţenosti 

korpusa. Moţno bi bilo osredotočenje na bolj omejeno področje konjeništva, vendar tega 

trenutno dosegljiva slovenska literatura zagotovo ne dopušča. Potrebna bi bila gradnja večjega 

korpusa, z večjim številom specifičnih besedil, ki pa ţal niso še na voljo. 

Korpus KKB je prvi enojezični, specializiran korpus konjeniških besedil. Vanj so vključena 

različna besedila od leta 1995 do leta 2008. Korpus vsebuje 405.301 pojavnic. Za 

specializirane korpuse je značilno, da je bolj kot količina pojavnic, pomembna kakovost 

besedil. Zato je bistveno pri izbiri besedil, da sledimo parametru uravnoteţenosti. Da bi 

korpus sledil parametru uravnoteţenosti, so bila pred njegovo gradnjo izbrana didaktična, 

poljudna in znanstvena besedila. In sicer spadata pod poljudna besedila dve slovenski reviji 

(revija »Horses« in »Revija o konjih«), pod didaktična dva učbenika (»Osnovno šolanje 

jahača in konja«, »Nadaljevalna šola jahanja«), pod znanstvena pa knjiga I. Humarja 

»Njegovo veličanstvo, konj«.  

Po številu pojavnic je prevladovala «Revija o konjih« (59%), vendar se je ţe po krajši analizi 

izkazalo, da kljub velikemu številu pojavnic, ne dosega parametra homogenosti. Torej, pri 

izbiri besedil za gradnjo korpusa, več, ne pomeni nujno bolje. Od vseh sklopov besedil, sta 

ustrezno mero homogenosti dokazala samo dva učbenika, ki sta bila po številu pojavnic sicer 

na zadnjem mestu (vsak po 9%). 

Analiza ključnih besed celotnega korpusa KKB poda dejstvo, da je bilo pri ročnem pregledu 

prvih dvesto besed opaţeno pojavljanje besed iz dokaj raznovrstnih področij konjeništva. 

Predvsem je razvidno pomanjkanje strokovne literature, saj bi prispevala marsikateri izraz, ki 

je v uporabi. Mogoče bi bilo za nadaljnje raziskave potrebno vključiti še nekaj dosegljivih 

pravilnikov posameznih disciplin, vendar bi to po drugi strani zelo omejilo predmetnostno 

področje. Toda, kot prvi korpus s tega področja ima KKB zelo malo moţnosti, da bi bil  

povsem uravnoteţen. 

Pričujoči korpus KKB sluţi za nadaljnjo analizo in iskanje potencialnih terminov pri 

oblikovanju konjeniškega terminološkega slovarja. Ta, prva različica korpusa, naj bi sluţila 
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avtomatskemu pridobivanju novih terminov, podatkov o njihovi pogostnosti, razvoju v 

večbesedne termine in o siceršnjem besedilnem okolju (Gorjanc, Logar 2007: 648).  
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7. ISKANJE TERMINOLOŠKIH KANDIDATOV OZ. LUŠČENJE 

TERMINOLOGIJE 

Strokovno izrazje navadno luščimo iz korpusa besedil neke stroke. Strokovni jezik naj bi 

uporabljal bodisi izraze, ki jih v besedilih splošnega jezika ne najdemo, bodisi pomensko 

osredotočene ali premaknjene izraze splošnega besedišča. Za oboje je utemeljeno domnevati, 

da se bodo v strokovnih besedilih pojavljali pogosteje kot v splošnih, zato za ugotavljanje 

ključnosti določene besede za izbrano stroko lahko uporabimo primerjavo pogostosti besede v 

strokovnem in v splošnem korpusu (Vintar 2002). 

Odgovor je lista ključnih besed, na kateri seveda niso zgolj termini, vendar pa te besede 

natančno označujejo področje, kamor sodita besedilo in njegov terminološki inventar. Iz tega 

seznama pa ţal izpadejo besede, ki se v besedilu pojavijo le enkrat. 

Termini so lahko eno ali večbesedni, pojavijo pa se lahko večkrat ali pa samo enkrat. Sprva se 

bomo posvetili iskanju enobesednih terminov, kasneje pa večbesednih terminov. 

 

7.1 IZBOR TERMINOV 

Načeloma lahko termin vsebuje vse besedne vrste (Vintar 2008). Vendar je bilo 

prepoznavanje večinskosti samostalniške terminološke leksike omenjeno ţe pri Vidovič Muha 

(2000:11). Termini, ki so bili izbrani za nadaljnjo obdelavo, so izključno samostalniki kot 

enobesedni termini in kombinacija pridevnik+samostalnik kot večbesedni termini. Na končnih 

seznamih je bilo sicer zanemarljivo število glagolov. Terminologija se kot nosilec 

pojmovnega sveta stroke običajno veţe na samostalniško leksiko. Ţele (2004:78) ugotavlja,  

da so glagoli »prav zaradi svoje organizacijske vloge v stavčnih povedih povsem netipična 

besedna vrsta za termine«. 

Konjeništvo kot disciplina se uveljavlja v Sloveniji ţe nekaj desetletij. V tem času se je zaradi 

potrebe po izraţanju oblikovalo mnogo novih poimenovanj. Kot vsa strokovna področja se 

tudi to spreminja in razvija, posebno zadnjih trideset let, ko so začeli v Slovenijo izvaţati 

kvalitetnejše konje iz drugih drţav. V Evropi sta za konjeništvo nemščina in francoščina 

nekakšni lingui franci, ki so ju govorci sprejeli za laţje sporazumevanje. Zato tudi veliko 

terminov iz tega področja izvira prav iz teh dveh jezikov, nekaj tudi iz angleščine. Prav to je 
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tudi najpomembnejši dejavnik: ali so novonastala pojmovanja za poimenovanje v določenem 

jeziku pod vplivom ţe obstoječega v tujem jeziku ali pa gre za povsem novo predmetnost. 

Terminotvornih procesov je več, zato bo del osmega poglavja posvečen analizi vsakega 

termina posebej ter opisu predvidenega terminotvornega procesa. Izbrani termini predstavljajo 

izbor gesel, ki bodo vnešena v bazo podatkov. Izdelava baze neposredno sledi fazi nabora 

gesel.  

Večinoma so bili termini izbrani iz pridobljenih enobesednih ali večbesednih seznamov. Po 

pregledu vseh seznamov, sem po lastni presoji vključila najboljše kandidate. Kriterij za to je 

bila njihova pogostost v pogovornem jeziku, torej v dejanski rabi. Dodala sem nekaj terminov 

(trinajst),  ki so se mi zdeli pogosti v pogovorni rabi in zato primerni za vnos v slovar. Dodani 

izrazi so iz pravilnikov disciplin, saj sem ţe na začetku naloge omenila, da bi jih bilo potrebno 

dodati v korpus. Večinoma gre za kratice in večbesedne termine, ki jih v korpusu KKB ni. Pri 

dodanih večbesednih terminih in kraticah ne navajam primerov rabe, ki so bili sicer vzeti 

izključno iz korpusa.  

 

7.2 ISKANJE ENOBESEDNIH TERMINOLOŠKIH KANDIDATOV 

Pri iskanju enobesednih terminoloških kandidatov sem uporabila seznam ključnih besed, 

izdelan z orodji WordSmith Tools. Ko primerjamo frekvenčni seznam lematiziranih besed iz 

strokovnih besedil z referenčnim korpusom, dobimo listo ključnih besed, po kateri iščemo 

potencialne kandidate za termine. Termini se lahko pojavijo kot enobesedni ali večbesedni. 

Iskanje enobesednih terminov naj ne bi vsebovalo posebnih teţav, razen pri zanašanju na 

ključnost besed po njihovi pogostosti. Potrebno je tudi ročno prečesavanje korpusa. 

Treba je upoštevati, da večja pogostost v korpusih strokovnih besedil ni nujno pogoj za večjo 

terminološkost, kar pomeni, da je velik del specializiranih terminov nujno iskati v spodnjem 

delu seznama oz. kjer je število pojavitev majhno. Kot omenja ţe Vintarjeva (2003), se zelo 

specifična poimenovanja z visoko terminološko vrednostjo lahko pojavijo le enkrat. 

Tako se izdelajo za vsako besedilo posebej seznami enobesednih terminološko relevantnih 

besed. Te besede izstopajo iz splošnega besedišča, bodisi po svoji relativni pogostosti, bodisi 

po nepoznanosti. Z vidika terminološkosti se pregledajo tudi preostali deli seznama besed, a 

kot bomo videli, je tovrstno ocenjevanje subjektivno in nujno zahteva vsaj še vpogled v 
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besedilno okolje. Osredotočiti se velja  predvsem na dvoje besednih vrst, in sicer na glagole in 

na samostalnike. Pridevniki samostojno niso termini. Zanje velja, da skupaj s samostalniki 

tvorijo stalne besedne zveze (Vidovič Muha 2000: 69, 310-328). Zato se pridevnike s 

seznama zbirajo kot moţni kandidati za večbesedne termine, nikakor pa ne za enobesedne. 

Seznam ključnih besed se natančneje pregleda najprej na mestih, kjer se besedni nizi ne 

pojavijo v referenčnem korpusu. To bi potrdilo homogenost izbranega korpusa. Na seznamu 

petstotih besed, ki jih je izbral program WST, je bilo kar 25% besed, ki se v referenčnem 

korpusu niso pojavile. Po hitri obdelavi je od njih ostalo 8,3% potencialnih terminov. Če se 

beseda ne pojavi v referenčnem korpusu, pomeni, da ne spada v neko splošno rabo, kar lahko 

sprejmemo kot nekakšen kriterij terminološkosti. Rezultat homogenosti je dokaj zadovoljiv. 

Nato se seznam pregleda še z vidika pogostosti pojavnosti oz. ključnosti. Zanimivo, da med 

prvimi 100 besedami ni veliko terminov, kajti prevladujejo besede, ki spadajo bolj v splošno 

in ne v specifično rabo, kot so npr. konj, tekmovanje, hlev, pokal. Med drugim je nekaj kratic, 

glagolov, ki jih ni moč uvrstiti med terminološke (jahati, dosegati, zmagati), ter lastnih imen. 

Termini so v tem delu seznama skriti, čeprav seveda ne moremo zanikati, da jih ni. Vse to 

vodi k domnevi, da je to izbirno izrazje s področja konjeništva tudi del splošnega jezika. 

Moţno je tudi, da je korpus z vidika »luščenja« terminov neugoden, čeprav zajema besedila 

določene stroke. To je posledica tega, da posamezna besedila, ki so del korpusa, vsebujejo 

izrazje z zelo različnih področij (Vintar 2002:80), kar posledično daje slabše rezultate pri 

avtomatskem pridobivanju terminoloških kandidatov.  

 Vse to nas usmeri k celotnemu pregledu seznama ključnih besed in ročnemu iskanju 

terminov. Seveda je bila izbira terminov popolnoma subjektivna. Izpustila sem besede, ki ne 

spadajo zgolj v specifično področje konjeništva, saj se njihova raba nagiba k splošnemu 

izrazju.  

Tabela 9 prikazuje seznam ključnih besed, narejen iz vseh omenjenih besedil s pomočjo WST. 

Seznam je ročno prečiščen in vsebuje 153 terminov, med katerimi so tudi pridevniki, ki so 

potencialni indikatorji večbesednih terminov, kot sem ţe omenila, npr. »dresuren«. Med 

kolokacijami besede »bič« lahko najdemo ţe dvobesedni termin »dresuren bič«. 
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Tabela 9: Seznam enobesednih luščenih terminoloških kandidatov 

 
Št. Ključna beseda Frek. 

1.  VAJET 748 

2.  KONJENIŠKI 427 

3.  JAHALEN 407 

4.  GALOP 396 

5.  ŢREBEC 409 

6.  JAHATI 369 

7.  KOPITO 335 

8.  KOBILARNA 328 

9.  LIPICANEC 324 

10.  KK 375 

11.  ŢREBE 290 

12.  SEDLO 297 

13.  KONJSKI 316 

14.  ZAPREKA 249 

15.  KAS 239 

16.  OVIRA 399 

17.  DRESUREN 233 

18.  SKOK 353 

19.  KATEGORIJA 364 

20.  BRZDA 176 

21.  PRESKAKOVANJE 182 

22.  HLEV 208 

23.  DRESURA 174 

24.  HOD 166 

25.  SKAKANJE 163 

26.  TOPLOKRVEN 145 

27.  KORAK 368 

28.  JAHALIŠČE 139 

29.  SKAKALEN 145 

30.  TEKMOVALEN 205 

31.  MENJAVA 205 

32.  KASAŠKI 136 

33.  KONJENICA 130 

34.  HIPODROM 113 

35.  SENO 134 

36.  TEMPO 159 

37.  SEDELEN 110 

38.  KONJENIK 122 

39.  JEZDEC 119 

40.  STREME 106 

41.  TEREN 196 

42.  WESTERN 108 

43.  UZDA 103 

44.  NASLON 113 

45.  KASAČ 102 

46.  KONJENIŠTVO 98 

47.  GALOPEN 93 

48.  TERAPEVTSKI 109 

49.  LINIJA 169 
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50.  ARABSKI 132 

51.  PRIX 100 

52.  PARKUR 88 

53.  BIČ 100 

54.  LONŢA 85 

55.  VPREGA 101 

56.  BOKS 119 

57.  MANEŢA 88 

58.  GALOPSKI 79 

59.  TAKT 102 

60.  ISLANDSKI 89 

61.  GRAND 98 

62.  PLEČA 89 

63.  KASTRAT 72 

64.  DISCIPLINA 128 

65.  RAVNOTEŢJE 117 

66.  JAHALNICA 77 

67.  UČENJE 141 

68.  SED 73 

69.  AHALTEKINEC 66 

70.  KOPITEN 66 

71.  PAS 147 

72.  PIRUETA 65 

73.  HLADNOKRVEN 71 

74.  KOČIJA 85 

75.  SEDATI 61 

76.  TURNIR 176 

77.  ZBRANOST 73 

78.  PRIREDITEV 240 

79.  VSTRAN 69 

80.  PODKEV 52 

81.  KONJEREJA 51 

82.  VIHR 51 

83.  IZPUST 57 

84.  ŢREBIČEK 50 

85.  FEI 53 

86.  DVOVPREGA 49 

87.  JEŢA 51 

88.  SPRETNOSTEN 44 

89.  PLEMENSKI 68 

90.  ANDALUZIJEC 43 

91.  POLNOKRVEN 52 

92.  PONI 45 

93.  HAFLINGER 40 

94.  GALOPIRATI 40 

95.  KAVALETA 40 

96.  ZAMAH 57 

97.  ŢREBICA 38 

98.  GRIVA 45 

99.  KONJAR 40 

100.  QUARTER 36 

101.  STRANOHOD 36 



 35 

102.  NOSNIK 36 

103.  REINING 35 

104.  LONŢIRANJE 35 

105.  KRIŢANJE 43 

106.  LICENCA 64 

107.  PIAF 36 

108.  POSLUŠNOST 35 

109.  KOVANJE 41 

110.  ŠTIRIVPREGA 31 

111.  PREKRIVLJENOST 31 

112.  TÖLT 30 

113.  KANDARA 30 

114.  GIMNASTICIRANJE 29 

115.  AQHA 29 

116.  POVODEC 29 

117.  OSTROGA 27 

118.  PODSEDELNICA 27 

119.  UZDANJE 26 

120.  KONJARSTVO 26 

121.  POLNOKRVEC 26 

122.  TETIVA 26 

123.  EVENTING 26 

124.  POLPARADA 25 

125.  GALOPIRANJE 25 

126.  LAMINITIS 24 

127.  POVORKA 24 

128.  SIQHA 24 

129.  PILAR 27 

130.  PIBER 27 

131.  DERBI 48 

132.  VRANEC 22 

133.  SENAŢA 22 

134.  ZAJAHATI 22 

135.  GAMAŠA 22 

136.  SIGLAVY 22 

137.  SERPENTINA 25 

138.  ANGLEŠKI 98 

139.  RAZBREMENILEN 21 

140.  PREVITI 21 

141.  PODBRADEN 21 

142.  KOMBINACIJA 75 

143.  SIVEC 29 

144.  BARAŢ 20 

145.  PRIGANJALEN 20 

146.  RJAVEC 19 

147.  GANAŠA 19 

148.  MILITARY 19 

149.  DROG 36 

150.  SEDIŠČE 21 

151.  JERMENČEK 21 

152.  STREMENSKI 18 

153.  TRAVELER 18 
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Tabela 10 prikazuje deset terminoloških kandidatov, ročno izluščenih z metodo seznama 

ključnih besed, kjer so izpeljane ţe večbesedne enote. 

Tabela 10: Prikaz ročno izluščenih enobesednih in večbesednih terminoloških kandidatov 

1.  kazenske točke 

2.  FEI 

3.  gamaše 

4.  pirueta 

5.  kontra galop 

6.  menjava galopa 

7.  vajeti 

8.  stremena 

9.  toplokrvni konj 

10.  baraţ 

 

Iskanje terminov po ključnih besedah je vrsta statističnega pristopa, iskanja in luščenja 

terminov. Iskanje besed po ključnosti temelji na pogostosti pojava besednih enot ter besednih 

kolokacij v besedilu. Navadno je potrebno rezultate statistične obdelave pošteno presejati, da 

postanejo uporabni. Slabost statističnega pristopa je tudi, da izbere samo izraze, ki se v 

korpusu pojavijo večkrat, termini pa se velikokrat skrivajo v eni sami pojavitvi. Zato je za 

statistično obdelavo podatkov obvezen še ročni pregled besed za potencialne termine. 

Sledi iskanje večbesednih enot in sicer sprva izbira metodologije, nato pa še luščenje 

terminologije. 

 

7.3  ISKANJE VEČBESEDNIH TERMINOLOŠKIH KANDIDATOV 

Termini so v strokovnem jeziku večinoma sestavljeni iz več besed, zato je prepoznavanje 

večbesednih enot osrednjega pomena. Na področju luščenja izrazja je v rabi več pristopov za 

iskanje večbesednih terminov. Opisala bom dva glavna, in sicer statistični in 

oblikoskladenjski pristop.  

Statističnim pristopom je skupno, da izhajajo iz pojmovanja jezika kot niza znakov in besed, v 

katerem lahko na matematičen način odkrivamo vzorce in pravila, ne da bi za to poznali sam 

jezik in njegova oblikoskladenjska pravila (Vintar 2002). Na podlagi korpusa lahko 

izračunamo verjetnost, da se neka beseda pojavi poleg druge ter opazujemo njeno širše okolje. 
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Prednost statističnih metod je v njihovi neodvisnosti od jezika, saj je razvite metode moţno 

uporabiti na kakršnemkoli korpusu (tudi če je sestavljen iz nesmiselnih kombinacij znakov in 

presledkov). 

Druga metoda je luščenje terminov s pomočjo oblikoskladenjskih vzorcev. Termini so 

največkrat samostalniške besedne zveze, ki sledijo predvidljivim oblikoskladenjskim 

vzorcem. Z luščenjem tipičnih vzorcev tako izluščimo tudi termine (Vintar 2008). Med prvimi 

sta to metodo predlagala Dagan in Church (1994), različico opisujejo tudi Justeson in Katz 

(1995), Vintar (2002) in drugi. 

V nalogi je uporabljena statistična metoda, saj jo podpirajo programi, ki sem jih imela na 

razpolago. 

7.3.1 METODA 1: Ključne besede 

S pomočjo programa WST lahko iščemo večbesedne termine na dva načina. Najprej v 

samostalniških besedah, na listi ključnih besed oz. v ključnih pridevniških besedah. 

S pomočjo konkordančnika se izbistri dvobeseden termin »pleča bočno«, katerega zgradba 

S+P je prava redkost v mojih doslej odkritih terminih. 

Iskanje termina s pomočjo konkordančnika je prikazano na sliki 2. 

Faza1: pojav samostalniške besede, za katero sem predvidevala, da je večbesedna enota. 
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Slika 2: Pojav samostalnika »pleča« 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

Faza2:  iskanje in preverjanje večbesedne enote po konkordancah.  

 

Slika 3: Večbesedna enota »pleča bočno« v programu Konkordance WST 

 

 

 

Kot je razvidno, večina zadetkov kaţe uporabo besedne zveze, torej lahko »pleča bočno« 

opredelimo kot dvobesedni termin. S tem pristopom pridobimo zelo malo večbesednih 

terminov, predvsem pa je  iskanje zelo zamudno in nesistematično.  

7.3.2 METODA 2: »WordSmith Clusters« 

Druga metoda, ki jo ponuja program WST, je metoda »clusters«. V prevodu bi bili to besedni 

sklopi, ki se večkrat pojavljajo skupaj v isti kombinaciji. Predstavljajo malce tesnejšo zvezo, 

kot so kolokacije, in so neke vrste večbesednih enot. Program zahteva izdelavo večbesednih 

sklopov za vsako besedilo posebej. Sklopi so bili izdelani v programu WST. 
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Slika 4: Slika  prikazuje iskanje po metodi »clusters« v programu WST. 

 

 

 

Dobimo sezname, kot je tale. 

 

Slika 5: Slika  prikazuje iskanje po metodi »clusters« v programu WST 

 

 

 

Izluščenih je manjše število terminoloških kandidatov. Največ se jih pojavi v knjigi Osnovno 

šolanje jahača in konja in sicer 17, sledi Nadaljevalna šola jahanja z 11 termini, ROK s 5, 

Horses s 4, ter Humar z 0. Ti rezultati seveda ne kaţejo dejanskega števila večbesednih 

terminov po publikacijah, ampak samo pridobljeno število terminov s pomočjo omenjenega 

programa in metode. 
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Tabela 11:  Seznam pridobljenih kandidatov po metodi clusters 

 NADALJEVALNA 

ŠOLA JAHANJA 

OSNOVNO 

ŠOLANJE 

KONJA 

HUMAR HORSES ROK 

1.  pleča bočno navadna brzda  kazenske točke terapevtsko 

jahanje 

2.  zbran kas sedelni pas  menjava galopa KZS 

3.  zunanji galop mlad konj  prosto skakanje terensko jahanje 

4.  zbran galop pomoţne vajeti  pokrita jahalnica plemenski ţrebec 

5.  delo na lonţi delovni kas   spretnostno 

jahanje 

6.  zaporedne menjave 

galopa 

srednji kas    

7.  navadna ţvala 

 

vajeti kandare    

8.  menjava galopa obrat okrog 

zadnjih nog 

   

9.  galopni skok 

 

galopni skok    

10.  pomoţne vajeti 

 

delovni kas    

11.  sedelni pas 

 

izţvečiti vajeti    

12.   podbradna 

veriţica 

   

13.   stroga brzda 

 

   

14.   delovni galop 

 

   

15.   desni galop 

 

   

16.   lonţirni pas 

 

   

17.   sedelno krilo 

 

   

 

Po tej metodi je potrjenih samo 37 večbesednih terminov. Poleg tega, ker so bili termini 

izbrani iz vsakega besedila posebej, se nekateri med seboj prekrivajo. Končno število je 30. 

Na sliki 6 sledi pridobljeno število večbesednih terminov po besedilih. 
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Slika 6:  Slika prikazuje pridobljene večbesedne termine po besedilih z orodjem WordSmith 

Clusters 
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7.3.3 METODA 3: Term Extract Demo 

Samo z metodo iskanja po ključnih besedah ni bilo povsem zadovoljivih rezultatov, zato sem 

prosila za pomoč Špelo Vintar, ki mi je svetovala uporabo Term Extraction Demo
11

, program 

za avtomatsko luščenje večbesednih terminov. 

Po vnosu korpusa oz. posameznih besedil v program, nastane zelo obširen seznam 

potencialnih večbesednih terminov. Daleč največje število terminov je iz besedil ROK 

(5.610), sledi revija Horses (1.338), za njo pa še tri knjige Osnovno šolanje konja (764), 

Nadaljevalna šola jahanja (840) in Humarjeva knjiga (607). Vsega skupaj torej 9.159 

potencialnih terminov. Tudi ta metoda iskanja temelji na statističnem pristopu. Iz tega seveda 

ne sledi, da je več tudi bolje, saj, kot sem ţe omenila, se termini lahko skrivajo tudi za izrazi, 

ki se pojavijo samo enkrat. Tudi ta seznam je samo seznam potencialnih kandidatov in ga je 

potrebno pošteno presejati, da dobimo prave termine. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 http://lojze.lugos.si/cgitest/extract.cgi 
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Tabela 12: Primer strani izločenih besed in oznaka terminov s poudarjenim tiskom 

 

 

        leme          besedne enote 

1. 39894.6178388968 jahačev gnanje jahačevo gnanje 

2. 39735.3351813586 konjev izšolanost konjeva izšolanost 

3. 37403.1404992601 pokrčenost sklep pokrčenost sklepa 

4. 35044.4368714328 jahačev golen jahačeva golen 

5. 33292.7213711341 pokrčenost zadnji noga pokrčenost zadnje noge 

6. 26618.5818401464 notranji seden kost notranja sedna kost 

7. 26498.9744527294 stopnja konjev izšolanost stopnja konjeve izšolanosti 

8. 26399.3739884101 močen gnanje močnejše gnanje 

9. 23790.8687795142 konjev izravnanost konjeva izravnanost 

10. 23377.3467500262 jahačev notranji golen jahačeva notranja golen 

11. 22694.8427556089 krotilen uzda krotilna uzda 

12. 22332.0439516742 jahačev noga jahačeva noga 

13. 22310.9849908204 pogost jahačev napaka pogosta jahačeva napaka 

14. 22309.7907012809 jahačev teţa jahačeva teţa 

15. 22304.0406638149 jahačev spretnost jahačeva spretnost 

16. 20896.9161698937 izbira način uzdanje izbira načina uzdanja 

17. 18120.3292683574 pentljast vajet pentljaste vajeti 

18. 18116.6019797778 obroč ţvala obroč ţvale 

19. 17599.5251181655 intenziven gnanje intenzivno gnanje 

20. 17592.5117878628 galop v skok galop v skoku 

21. 16906.3445411767 jahalen umetnost jahalna umetnost 

22. 16885.0885608725 ubogljivost na jahačev znak ubogljivost na jahačeve znake 

23. 16180.9978443232 izšolanost konj izšolanost konja 

24. 15646.8164255811 jahač konj jahač konja 

25. 15276.2587941248 ţvečenje ţvala ţvečenje ţvale 

26. 14872.7166246298 delovanje jahačev roka delovanje jahačeve roke 

27. 14798.4165336349 šolanje jahač šolanje jahača 

28. 13058.3524600529 stremenski jermen stremenski jermen 

29. 12052.6672611503 oster ţvala ostra ţvala 

30. 12045.237441187 navaden ţvala navadna ţvala 

31. 11892.6292103873 priganjalen znak priganjalni znak 
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32. 11427.1138570831 zunanji galop zunanji galop 

33. 10856.4902412739 dresuren delo dresurno delo 

34. 10694.8568135317 miren kenter miren kenter 

35. 10533.2890298086 osnoven izšolanost osnovna izšolanost 

36. 10533.0148621172 stopnja izšolanost stopnja izšolanosti 

37. 10497.0739990254 zbran kas zbrani kas 

38. 10236.109337753 jahač z močen gnanje jahač z močnejšim gnanjem 

39. 10167.5415140166 jahalen šola jahalna šola 

Ta metoda oz. program z veliko manj truda  prinese vrsto večbesednih terminov, za katere se 

je potrebno po prejšnjem seznamu ključnih besed pošteno potruditi. S to metodo je moč najti 

ţe v prvem besedilu 34 večbesednih enot. Seveda niso vse izluščene besede termini. Vsi 

termini, ki so se skrivali za prvo metodo, so bili odkriti tudi z drugo. Torej nam program Term 

Extraction Demo veliko bolj olajša in avtomatizira delo luščenja terminologije.   

Vendar je količina izluščenih terminov bistveno večja samo na prvi pogled.  

V omenjeni program je bilo vneseno vsako besedilo posebej, saj tako tudi zahteva. Končni 

rezultat je seznam 9.159 besednih zvez, kar je zelo spodbudno, saj naj bi bilo iz vseh teh 

besednih zvez predvidoma treba izluščiti obilico večbesednih terminov, vendar se po ročnem 

prečiščevanju izkaţe drugače.  

Ţe na prvi pogled je očitno, da je treba seznam pošteno pretresti za kakršnekoli terminološke 

raziskave. Seznam zajema 119 večbesednih terminov. Seveda je potrebno termine še enkrat 

preveriti, saj je bilo v program vstavljeno vsako besedilo posebej. Prav tako je med najdenimi 

besednimi zvezami veliko primerov, kot npr. »vroč poleten dan«, »konj za« ipd. Da bi slednje 

izločila, sem se odločila za filtriranje besednih zvez po metodi, ki jo je uporabila Vintarjeva 

(Vintar 2002). 

Filtriranje poteka po naslednjih načelih: 

- terminološka besedna zveza se ne more niti pričenjati niti končati s pomensko prazno 

besedo, zato sem prazne besede – predloge, veznike, zaimke, pomoţne glagole in prazne 
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prislove − rezala na začetku in koncu, če pa je ostala le ena beseda, sem jo zavrgla (kajti 

to ni večbesedni termin), 

- terminološka besedna zveza mora vsebovati enobesedne termine, in sicer po načelu "pol 

ali več". To pomeni, da sem uporabila prej opisani seznam enobesednih terminov in 

izločila vse dvobesedne zveze, ki niso vsebovale nobenega termina, in vse tro- in 

štiribesedne, ki niso vsebovale najmanj dveh. Seveda ima to pravilo tudi izjeme, kot npr. 

»mlad konj«, ki sem ga po subjektivni presoji uvrstila med termine, saj izraz označuje 

posebno kategorijo konj, ki se upošteva tudi na različnih tekmovanjih, in sicer do osmega 

leta. 

Spet bi lahko poudarili pravilo o velikosti korpusa, namreč da več ni nujno tudi boljše. Z 

ročnim prečiščevanjem seznamov besednih zvez iz različnih besedil, sem ugotovila, da je 

najobseţnejši del korpusa (ROK) z rekordnim seznamom 5.610 besednih zvez doprinesel 

najmanj večbesednih terminov. Razmerja med dolţino seznamov besednih zvez iz 

posameznih besedil in pridobljenih terminov iz njih sem ponazorila na sliki 7. 

Slika 7 prikazuje pridobljene izluščene termine po programu Term Extraction Demo. Poleg 

vsakega besedila je število pridobljenih besednih zvez. Iz teh besednih zvez je izluščenih le 

nekaj terminov, ki so na sliki izraţeni z odstotki po različnih besedilih. Iz slike je razvidno, da 

je največ večbesednih terminov izluščenih iz dveh knjig oz. učbenikov. 

Slika 7: Pridobljene večbesedne enote v besedilih v razmerju s številom izluščenih  terminov 
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Večbesedni termini, pridobljeni s programom Term Extraction Demo, so prikazani na tabeli 

13. 

Tabela 13: Večbesedni termini izluščeni po metodi Term Extract Demo  

 
NADALJEVALNA ŠOLA 

JAHANJA 

OSNOVNO ŠOLANJE 

KONJA 

HUMAR HORSES ROK 

zbran galop sedeči kas medvedja 

hoja 

šola nad zemljo konjeniška 

zveza 

Slovenije 

lomljena ţvala zbran kas pripustni 

ţrebec 

sprehajalna 

naprava 

terapevtsko 

jahanje 

širinska zapreka deloven kas hladnokrvni 

konj 

podkovski kovač osnoven 

parkur 

razbremenilen sed kontra galop toplokrvni 

konj 

kazenske točke polnokrven 

konj 

zaporedna menjava galopa krotilna uzda  prosto skakanje shetlandski 

poni 

višinsko.širinska zapreka srednji kas  varnostno streme prosto 

skakanje 

lonţirna uzda lonţirni pas  višinska zapreka moč skoka 

pomoţne vajeti pomoţne vajeti  mlad konj sprehajalna 

naprava 

lonţirni pas kombiniran nosnik  vzdrţljivostno 

jahanje 

prosti skok 

višinska zapreka angleški nosnik  kontra galop šola nad 

zemljo 

delovni galop lonţiranje konj  menjava galopa oblikovanje 

parkurja 

srednji kas lonţirni bič  postavljač 

parkurja 

sedeči kas 

mlad konj kriţni nosnik  visok viher  

dresurno sedlo desni galop  madţarski čikoš  

širinska zapreka zvezen vajet    

široka zapreka menjava galopa    

trikotne vajeti sedeči kas    

zaporedna menjava zbran kas    

skakalno sedlo deloven galop    

stremenski jermen kontra galop    

ostra ţvala trikotne vajeti    

priganjalni znak levi galop    

zunanji galop mlad konj    

zbran kas srednji galop    

zbran galop pravi galop    

lomljena ţvala prosto skakanje    

triplebar pokrita jahalnica    

razbremenilni sed večnamensko sedlo    

zaporedna menjava galopa cela parada    

okser menjava v krogu    

lonţirna uzda menjava iz kroga    

pomoţne vajeti     

lonţirni pas     

višinska zapreka     

deloven  galop     

srednji kas     

mlad konj     

dresurno sedlo     
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visoka zapreka     

vodni jarek     

trikotne vajeti     

zaporedna menjava     

večnamensko sedlo     

odskočno mesto     

tekmovalna kategorija     

kategorija tekmovanja     

obrat na zadnjem trupu     

kazenske točke     

galopni skok     

stremenski jermen     

kandara     

priganjalno dejstvo     

zunanji galop     

kratki kas     

Povzamemo lahko, da je iskanje terminov s pomočjo programa Term Extract Demo za 

malenkost bolj produktivno od navadne metode iskanja po ključnih besedah celotnega 

korpusa. 

Naslednja slika prikazuje količino izluščenih večbesednih terminov po različnih besedilih z 

dvema različnima metodama WST (clusters) in Term Extract Demo. 

Slika 8: Količina izluščenih večbesednih terminov po dveh različnih metodah 
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Luščenje terminov z omenjenimi metodami in pristopi doprinese lepo število terminov (okrog 

150). Za nadaljnjo obdelavo so izbrani samo tisti, ki ne spadajo v splošno rabo. Izbrani 

termini so po subjektivni presoji najznačilnejši izključno za to stroko.  
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8. IZDELAVA GESLOVNIKA 

Za obdelavo terminov, iskanje gesel in definicij ter preverjanje kolokacij, skratka analize, sem 

uporabila program Sketch Engine
12

, v katerega je bil predhodno nameščen korpus KKB. 

Sketch Engine je spletni program, v katerega naloţimo primerno oblikoskladenjsko označen 

besedilni korpus v kateremkoli jeziku. »Sketch Engine je korpusno orodje, ki na vhodu 

sprejme korpus kateregakoli jezika ter njegove slovnične vzorce, iz njih pa ustvari besedne 

skice (Word sketches) za besede tega jezika. Hkrati avtomatsko generira tezaver (Thesaurus) 

in razlikovalne skice (Sketch differences), ki izpostavljajo podobnosti in razlike med bliţnjimi 

sopomenkami« (Kreft, Killgarriff, 2006). V programski modul Sketch Engine je dr. T. 

Erjavec naloţil korpus z imenom »konji«.  

Program Sketch Engine se odlikuje še po velikem številu funkcij za obdelavo jezika, 

najpomembnejše pa so konkordančnik višje kvalitete, besedne skice in skice razlik, ki so 

uporabne za prepoznavanje sinonimov in razlikovanje med podobnimi besedami, ter tezaver, 

ki zazna besede s pomensko podobnostjo. Rezultati kaţejo, da besedne skice znatno olajšajo 

delo leksikografom slovenskega jezika. 

 

8.1 PRIKAZ PRIPRAVE VZORČNIH PRIMEROV TERMINOLOŠKIH 

KANDIDATOV ZA VNOS V TERMINOLOŠKO BAZO IN NJIHOVA ANALIZA 

Izbrani termini za podrobnejšo analizo so pridobljeni z enobesednih in večbesednih seznamov 

iz poglavij 7.2 in 7.3, dodani sta dve kratici. Izbrala sem jih glede na njihovo različnost, tako 

da lahko prikaţem obdelavo vsakega posameznega primera posebej. Primeri so vzorčni. Med 

njimi je šestindvajset terminov, deset dvobesednih, štirinajst enobesednih in dve kratici. Trije 

od navedenih terminov imajo več poimenovanj.  

Izbrani termini so sledeči: krotilna uzda, lonţirni bič, parkur, širinska zapreka, maneţa-

jahališče-jahalnica, lonţa, kazenske točke, navadna ţvala, stroga brzda, ovira in zapreka, 

sedelni pas, stremenski pasovi, CI, zamah, kandara, podsedelnica, ganaša, baraţ, nosnik, 

mehikanski ali kriţni nosnik, angleški nosnik, drog, FEI, naslon, kasač. 

Izbrani primer so obdelani v programu Sketch Engine. Prikazana bo izbira definicij ter 

kolokacij iz omenjenih programov in analizira nekaterih terminov. Poznanemu terminu je bila 

                                                 
12

 http://www.sketchengine.co.uk/ 
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dodana krajša razlaga. Pridobljeni primeri rabe bodo sluţili za vnos neposredno v 

terminološko bazo. 

 

1. BRZDA/ŢVALA 

Besedi sta videti kot sinonima, zato sta bili najprej vstavljeni v tezaver. Tezaver poišče 

besede, ki imajo podobno distribucijo in vezljivost kot iskana beseda.  

Naslednji tabeli predstavljata dve besedi vstavljeni v tezaver. Prva tabela predstavlja 

vključitev besede »brzda« v tezaver. Rezultat v tabeli nam pokaţe, da je prva na seznamu 

podobnih besed prav beseda »ţvala«. Obratno se zgodi, ko vstavimo v tezaver besedo 

»ţvala«.  

 

brzda    konji frek = 176                 ţvala konji frek = 52 

 

 

 

 

Po razpredelnicah sodeč sta besedi sinonima, saj druga pri drugi zavzemata prvo mesto v 

tezavru. Sledi vstavljanje v funkcijo Razlikovalne skice, ki analizira uporabo ene in druge 

besede, ker sta potencialna sinonima (glej prilogo 2). 

Razen podatka, da se beseda »brzda« pojavlja večkrat kot beseda »ţvala«, kar kaţe ţe 

podatek nad tabelama,  ni med besedama praktično  nobene razlike v uporabi.  

Zato ostajata sinonima z definicijo: ţelezen ali plastičen del na uzdi, ki ga ima konj v gobcu. 

Kolokacije: navadna, lomljena, ostra brzda, ţvečiti, naslanjati se na ţvalo. 

2. UZDA  

Definicija je povzeta po Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ). 

 

Lema Frek 

  

ţvala 52 

uzda 103 

Lemma Frek 

         

brzda 176 

ostroga 27 

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/wsdiff?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=brzda;lpos=;lemma2=%C5%BEvala
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/wsdiff?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=brzda;lpos=;lemma2=uzda
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/wsdiff?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=%C5%BEvala;lpos=;lemma2=brzda
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/wsdiff?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=%C5%BEvala;lpos=;lemma2=ostroga
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Definicija: priprava iz brzde in jermenov, ki se pripne konju na glavo, da se lahko vodi. 

Kolokacije: nadeti uzdo, krotilna, hlevska uzda. 

3. KROTILNA UZDA  

Ta termin je slovenska izpeljanka iz glagola »krotiti« in samostalnika »uzda«. Potreben je bil 

pregled kolokacij, ki potrjujejo domnevo, da sta izraza »krotilen« in »uzda« dvobesedni 

termin. 

Spodnja tabela prikazuje seznam kolokatorjev besede »krotilna«. 

Kolokacije kandidatov za besedo »krotilna« 

  

p/n uzda 

p/n , 

 

 

Definicija: uzda, ki se uporablja za krotenje konja pri delu na lonţi, navadno ne vsebuje ţvale, 

lahko pa ima tudi jermenčke, na katere se dodatno pritrdi ţvala; deluje na konjevo nosno kost. 

4. LONŢA  

Definicija (izpeljana iz konkorančnika): ojačana vrv, dolga najmanj 7m, ki se uporablja za 

delo s konjem na krogu; primerno za jahače začetnike, učenje mladih konj in korekcijo 

starejših.                    

Kolokacije: delo na lonţi, lonţirati. 

Pri pregledu funkcije Besedne skice je bilo opaziti zelo pogosto uporabo izraza s predlogom 

»na«. Uporabi se kar v 20% primerov, v dobrih 15% samo v kombinaciji s samostalnikom 

»delo«. Pravzaprav bi to lahko bil ţe nov termin z obliko S+Predlog+S, torej »delo na lonţi«.  

 

 

prec_na 29 20.1 

delo  9  15.83 

sedati  3  10.29 

kavaleta  2  10.24 

drţa  2  8.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29krotilna%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29krotilna%22%5D;q=p-5%205%201%20%5bword=%22uzda%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29krotilna%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29krotilna%22%5D;q=n-5%205%201%20%5bword=%22uzda%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29krotilna%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29krotilna%22%5D;q=p-5%205%201%20%5bword=%22,%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29krotilna%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29krotilna%22%5D;q=n-5%205%201%20%5bword=%22,%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/wsdef?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji#prec_na
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w-18546;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w138827;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w138835;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w138839;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w138837;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=


 51 

privajanje  1  6.61 

lekcija  1  6.21 

jeţa  1  5.35 

učenje  1  4.25 

ura  1  4.11 

opraviti  1  3.68 

šolanje  1  3.58 

drţati  1  3.17 

konj  3  2.99 

del  1  2.52 

biti  1  1.53 
 

 

 

Za laţjo predstavo naj navedem še nekaj primerov, v katerih se pojavlja termin »lonţa« v tej 

obliki. Tabela je iz podokna Konkordance, in sicer je prvi stolpec vir povedi, v kateri nastopi 

izraz, drugi stolpec je del povedi pred izrazom, tretji izraz sam, četrti stolpec pa del povedi za 

izrazom. 

Tabela 14: Primeri konkordanc za besedo »lonţa« 

 

        VIR                 del povedi pred terminom     termin          del povedi za terminom 

nadaljevalna.ske 
primeru je najprimernejše 

strokovno delo na  
lonţi  

, saj se pri tem krepi konjeva 

konstitucija   

osnovno.ske 
iz okolice zmanjšujejo vrednost 

dela na  
lonţi  

, zato je priporočljivo , da ne 

lonţiramo   

osnovno.ske 
jih sploh odpeti . Značilno za delo 

na  
lonţi  

naj bo pogosto menjanje hodov in 

roke ,   

osnovno.ske 
njimi celo vlečemo nazaj . Tudi 

delo na  
lonţi  

z dolgimi in nizko zapetimi 

stranskimi   

osnovno.ske 
Pogosto si lahko pri tem 

pomagamo z delom na  
lonţi  

, prostim skakanjem in jahanjem 

na terenu   

rok.ske 
šolanjem : navajanje na sedlo in 

uzdo , delo na  
lonţi  

, sprejemanje teţe jahača , iskanje 

ravnoteţja   

 

 

 

 

Tudi tabela kolokacij je dala podoben rezultat. 

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w138838;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w138834;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w138833;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w138832;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w138828;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w138829;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w138836;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w138831;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w138826;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w138830;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w138825;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=lon%C5%BEa;lpos=
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Kolokacije za besedo »lonţa« 

  Frek  

p/n na 11 

p/n , 7 

p/n delo 5 

p/n je 3 

 

 

5. PARKUR 

»Parkur« je prevzeta beseda francoskega izvora. Veliko prevzetih besed iz tujih jezikov je 

zelo nerodnih ţe pri izbiri mnoţinske oblike, kaj šele pri sklanjanju.  

Postopek prevzemanja se po Bokal (1998) razvija po stopnjah: 

1. citatni prevzem (parcour) 

2. govorno prilagajanje (parcour/[parkur]) 

3. pisno prilagajanje (parkur) 

4. oblikovanje besedne druţine s slovenskimi obrazili (parkurjev, parkuraš) 

5. morebitni pojav slovenske sopomenke (proga) 

6. opustitev prevzetega izraza 

Izraz »parkur« je po Bokalovi lestvici nekje na četrti točki prilagajanja jeziku. Trenutno ne 

poznamo nobene slovenske sopomenke, zato ni bojazni, da bi izraz opustili. 

Besede, s katerimi se termin pojavlja: 

- pridevnik: zahteven, teţek, osnoven 

- glagol pred: prejahati, odjahati 

- glagol za: zaključiti, odjahati, premagati 

 

Definicija: zaporedje točno določenega števila ovir, ki ga je potrebno odjahati v določenem 

tempu.  

 

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=lon%C5%BEa;q=w138827;q=p-5%205%201%20%5bword=%22na%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=lon%C5%BEa;q=w138827;q=n-5%205%201%20%5bword=%22na%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=lon%C5%BEa;q=w138827;q=p-5%205%201%20%5bword=%22,%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=lon%C5%BEa;q=w138827;q=n-5%205%201%20%5bword=%22,%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=lon%C5%BEa;q=w138827;q=p-5%205%201%20%5bword=%22delo%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=lon%C5%BEa;q=w138827;q=n-5%205%201%20%5bword=%22delo%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=lon%C5%BEa;q=w138827;q=p-5%205%201%20%5bword=%22je%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=lon%C5%BEa;q=w138827;q=n-5%205%201%20%5bword=%22je%22%5d
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6. BARAŢ 

Termin izhaja iz francoske besede »barage« in je po Bokalovi uvrstitveni lestvici prav tako na 

četrtem mestu, saj zaenkrat še nima slovenske ustreznice. Izraz »baraţ« je podobno kot 

»parkur« beseda francoskega izvora in pomeni nekakšno oţje tekmovanje, v katerega se 

uvrstijo tekmovalci, ki so prejahali osnovni parkur brez kazenske točke. 

Besedo sem poiskala tudi v SSKJ in dobila naslednjo definicijo: »baraţ -a m (a) šport. 

dodatno odločilno tekmovanje pri sabljanju: o naslovu prvaka je odločal baraţ«. 

Termin se očitno ne uporablja samo v konjeništvu. Uporabila sem še konkordance, kolokacije 

ter Besedne skice. 

V večini primerov se pojavi v kombinaciji s predlogom »v«, kot je razvidno iz sledeče tabele. 

V kombinaciji s predlogom »v« se pojavi kar šestnajskrat. 

prec_prep 17 7.6 

v  16  15.16 

po  1  2.79 

 

Funkcija iskanja po kolokacijah ponuja tudi moţnost oz. vpogled v  tekst pojavitev omenjene 

kolokacije. 

Tabela 15: Primeri konkordanc v kombinaciji  s predlogom »v«: 

 

VIR        del povedi pred terminom     termin          del povedi za terminom 

 

horses.ske časom med tistimi z eno podrto zapreko v  baraţu  , pristal predstavnik konjeniške velesile   

horses.ske Zaradi izenačenja na drugem mestu so se v  baraţu  pomerili trije tekmovalci . Drugo mesto   

horses.ske , kot edina brez kazenskih točk tudi v  baraţu  , povedla Rebecca Bianchi na konju Ocord   

horses.ske osnovnem delu in o zmagovalcu se je odločalo v  baraţu  , v katerega se je sicer uvrstilo še pet   

horses.ske nastopajočimi dobil Nemec Jürgen Kurz . V  baraţu  je našel najhitrejšo pot in tako kasneje   

horses.ske stilu zmago poţel Francoz Kevin Staut v  baraţu  med štirimi tekmovalci . Oba dela je brez   

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w-9450;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=bara%C5%BE;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w95493;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=bara%C5%BE;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w95494;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=bara%C5%BE;lpos=
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rok.ske KK Ganymed Ţalec ) z Lesotom , ki je v  baraţu  premagal dva klubska kolega , Boštjana   

rok.ske holštajncem Duka ′ s Lansonom , ki je v  baraţu  druge tekme za slabo sekundo premagal drugouvrščenega   

rok.ske KWPN ) in Borut Knapič , ki sta bila v  baraţu  najhitrejša , a sta podrla eno oviro .   

rok.ske višini ovir 140 centimetrov , ki so jih v  baraţu  še dvignili za deset centimetrov . Oţje   

rok.ske prvem delu in ga premagala brez napak , v  baraţu  pa prav tako ni podrla nobene ovire , a   

rok.ske Quartz Van De Nieuwmolenom , ki je tudi v  baraţu  dokončala svoj nastop brez kazenskih točk   

rok.ske Tomaţ Laufer z Acapulcom , ki je imel v  baraţu  nekaj smole in je na koncu zasedel sedmo   

rok.ske mesto in le za stotinko zgrešila nastop v  baraţu  , je v nedeljo potrdila s senzacionalno   

rok.ske Novo Mesto z Epino . Oba z Lizo sta imela v  baraţu  po eno podrto oviro , Liza pa je Uroša   

rok.ske jahačev , od katerih jih je osem nadaljevalo v  baraţu  . V oţjem tekmovanju je zmaga pripadla   

 

Definicija: dodatno oţje tekmovanje, kjer se tekmovalci pomerijo glede na hitrost. 

Kolokacije: nastop v baraţu, o zmagovalcu se je odločalo v baraţu. 

7. STREME 

Po SSKJ je definicija za »stremena« sledeča: kovinski obroč, pritrjen z jermenom na sedlo, za 

oporo nog pri jahanju.                                                                                         

Kolokacije:  podrţal mu je streme; vtakniti nogo v streme / dvigniti se v stremenih 

Za primerjavo je bil izraz vstavljen v Sketch Engine, najprej v  program Konkordance. Tam ni 

bilo nobene primerne razlage za definicijo, zato sem jo povzela  po SSKJ. 

Definicija: kovinski obroč, pritrjen z jermenom na sedlo, za oporo nog pri jahanju. 

Kolokacije: brez stremen, kratka, dolga stremena. 

 

8. STREMENSKI PAS / JERMEN 

Omenjenega izraza ni moč najti v Sketch Engine, ne kot konkordance prvi ne drugi besedi. 
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Iskanje po konkordancah razkrije sinonim, s katerim se uporablja izraz »stremenski«, in sicer 

»jermen«. 

Definicija: jermen, na katerega so obešena stremena. 

9. MANEŢA/JAHALIŠČE 

Izraza sta videti potencialna sinonima, zato sem preverila v tezavru. 

maneţa    konji frek = 88  

Lema Frek 

  

jahališče 139 

parkurje 39 

petek 36 

 

V tezavru sta besedi sinonima. Na vprašanje, kako in po čem sta si izraza podobna, dobimo 

odgovor v podrobnejši analizi, izpeljani s pomočjo Razlikovalne skice (glej prilogo 3). 

Po pregledu razpredelnice je očitno, da se izraz »jahališče« uporablja skoraj dvakrat pogosteje 

kot »maneţa«, predvsem v kombinaciji s spredaj postavljenim pridevnikom. »Maneţa« se 

večinoma uporablja samo v kombinaciji s predlogom »v« (v maneţi). Mogoče bi glede na 

omenjeno lahko sklepali, da je izraz »jahališče« širši pojem kot »maneţa«, saj zagotovo lahko 

trdimo, da so vse »maneţe« »jahališča«, dvomljivo pa je, da drţi tudi obratno. Torej, ali so 

vsa »jahališča« »maneţe«? 

Odgovor sem iskala v konkordancah, ki sem jih za vsak izraz posebej prečesala in ugotovila, 

da je »jahališče« mogoče le nekaj več kot samo sinonim za »maneţo«. »Jahališče« se 

uporablja tako za zunanje, kot za notranje, »maneţa« pa, kolikor je razvidno, se uporablja 

zgolj za zunanje jahališče. 

Termin »jahališče«  se uporablja, kot je razvidno iz sledečih primerov: 

- osnovno.ske konja samo za uzdo, razen včasih v zaprtem jahališču ali ograjenem dvorišču.  

- osnovno.ske za dolţino ene pesti. V zaprtem jahališču nosimo bič po pravilu v roki.  

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/wsdiff?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=mane%C5%BEa;lpos=;lemma2=jahali%C5%A1%C4%8De
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/wsdiff?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=mane%C5%BEa;lpos=;lemma2=parkurje
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/wsdiff?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=mane%C5%BEa;lpos=;lemma2=petek
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- rok.ske izvajamo v pokriti jahalnici, na zunanjem jahališču in v naravi, odvisno od ciljev, 

faze. 

- rok.ske hipoterapijo lahko izvajamo tudi na zunanjem jahališču ali prosto v naravi.  

»Jahališče« lahko označimo kot nadpomenko izraza »maneţa« ali pa tudi kot delni sinonim 

oz. sopomenko, saj nista vedno izmenljiva, ker pripadata drugemu jezikovnemu registru ali 

sta različno stilno zaznamovana
13

. 

Definicija za »jahališče«: prostor za vadbo konj in jahačev.  

Kolokacije: zunanje, notranje 

Definicija za »maneţa«: zunanje jahališče. 

10. JAHALNICA 

Beseda »jahalnica« izgleda zelo podobna besedi »jahališče«. Zelo verjetno ima tudi podoben 

pomen. Pregled kolokacij besede razkrije največje ujemanje z besedo »pokriti«. To nam kaţe 

tudi spodnja tabela. 

Kolokacije za besedo »jahalnica« 

  Frek  

p/n , 58 

p/n v 49 

p/n pokriti 20 

 

Iz tega je povsem razvidno, da je najbliţja kolokacija »pokriti«, ter da je jahalnica pokrito 

jahališče. Predvsem se rabi v kombinaciji s pridevnikom »pokrita«, torej »pokrita jahalnica«. 

O jahalnici kot »odkriti« med konkordancami ni sledu. 

Definicija za jahalnica: pokrito oz. notranje jahališče. 

Kolokacije: vadba v pokriti jahalnici. 

 

 

 

                                                 
13

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Sopomenka 

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29jahalnica%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29jahalnica%22%5D;q=p-5%205%201%20%5bword=%22,%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29jahalnica%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29jahalnica%22%5D;q=n-5%205%201%20%5bword=%22,%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29jahalnica%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29jahalnica%22%5D;q=p-5%205%201%20%5bword=%22v%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29jahalnica%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29jahalnica%22%5D;q=n-5%205%201%20%5bword=%22v%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29jahalnica%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29jahalnica%22%5D;q=p-5%205%201%20%5bword=%22pokriti%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29jahalnica%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29jahalnica%22%5D;q=n-5%205%201%20%5bword=%22pokriti%22%5d
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11. KANDARA 

»Kandara« je vrsta stroge ţvale. Definicijo sem najprej iskala po konkordancah in kmalu tudi 

našla primerno: 

 »Stroga brzda ( kandara ) je nelomljen ustni kovinski kos s stranskimi kraki , ki v povezavi s 

podbradno veriţico delujejo kot vzvod. Poleg krakov vplivata na njeno učinkovitost še 

takoimenovani lok za jezik in debelina brzde.« 

Iz tega lahko izpeljem definicijo. 

Definicija: nelomljen kovinski kos (ţvala) s stranskimi kraki, ki skupaj s podbradno veriţico 

delujejo kot vzvod. 

12. SEDELNI PAS 

Besedo zvezo je bilo potrebno najprej preveriti po kolokacijah, če je ustrezna in v uporabi. 

Uporaba je razvidna iz sledeče razpredelnice , saj se beseda »sedelni« največkrat (33) pojavi v 

kombinaciji z besedo »pas«.  

Kolokacije za besedo »sedelni« 

  Frek  

p/n pas 33 

p/n , 25 

p/n na 13 

p/n . 11 

 

 

Na prvem mestu je izraz »pas«, s katerim se beseda sedelni najpogosteje uporablja.  

Izpeljan je dvobesedni termin »sedelni pas«. 

Definicija: pas, s katerim pritrdimo sedlo na konja. 

13. PODSEDELNICA 

Za izraz »podsedelnica« je bilo potrebno iskanje informacij po konkordancah. Rezultat je bil 

nekaj nasprotujočih si mnenj in sicer: 

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=zapreka;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%5D&q=p-5+5+1+%5Bword%3D%22pas%22%5D;q=p-5%205%201%20%5bword=%22pas%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=zapreka;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%5D&q=p-5+5+1+%5Bword%3D%22pas%22%5D;q=n-5%205%201%20%5bword=%22pas%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=zapreka;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%5D&q=p-5+5+1+%5Bword%3D%22pas%22%5D;q=p-5%205%201%20%5bword=%22,%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=zapreka;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%5D&q=p-5+5+1+%5Bword%3D%22pas%22%5D;q=n-5%205%201%20%5bword=%22,%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=zapreka;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%5D&q=p-5+5+1+%5Bword%3D%22pas%22%5D;q=p-5%205%201%20%5bword=%22na%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=zapreka;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%5D&q=p-5+5+1+%5Bword%3D%22pas%22%5D;q=n-5%205%201%20%5bword=%22na%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=zapreka;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%5D&q=p-5+5+1+%5Bword%3D%22pas%22%5D;q=p-5%205%201%20%5bword=%22.%22%5d
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb%2FUNG5%2Fread.only%2Ftomaz.konji&refs=%3Ddoc.id&lemma=zapreka;q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29sedelni%22%5D&q=p-5+5+1+%5Bword%3D%22pas%22%5D;q=n-5%205%201%20%5bword=%22.%22%5d
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- rok.ske Najpogosteje uporabljane so neoprenske in bombaţne podsedelnice. Pri njih moramo 

biti pozorni na izdelavo.  

- Namen podsedelnice je, da zadrţuje konjev znoj pred sedelno blazino. Izdelana je iz polsti, 

blaga, usnja, gume ali sintetičnih vlaken. Prirezana je po obliki sedla ali pa je pravokotna 

(šabrak ). 

Poleg tega pa še naslednjo informacijo, da: « Konja se osedla brez podsedelnice (ki ščiti 

predvsem sedlo in ne sluţi konju).« 

Informacija v zadnji trditvi (da podsedelnica ščiti predvsem sedlo in ne konja) je neskladna z 

dejstvom, da se »podsedelnica« uporablja tudi in predvsem za zaščito konjeve dlake pred ţulji 

zaradi sedla. Sama ţe dolgo uporabljam omenjeno opremo, zato sem se v definiciji odločila 

zdruţiti obe uporabi. 

Definicija: blazina iz različnih materialov, ki se za zaščito sedla in konjskega hrbta poloţi na 

konjev hrbet pod sedlo.                                                                                               

Kolokacije: neoprenska, bombaţna podsedelnica. 

14. GANAŠE 

Izraz je dokaj nenavaden, zato bodo prikazane vse moţne konkordance, da bi lahko 

prepoznali uporabo in pomen. 

Slika 9: Konkordance besede »ganaše« 
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Po natančnem pregledu konkordanc dobimo slovensko ustreznico, ki pa ni v rabi: 

nadaljevalna.ske enostransko togost v tilniku in zaličju (ganašah, ki se lahko pojavi. Pri šolanju  

nadaljevalna.ske Najprej previje konja v zaličju (ganašah), tako da glava ţe gleda v smer 

novega… 

Sledijo Besedne skice, ki kaţejo v kateri kombinaciji besed in besednih zvez se izraz 

uporablja. 

Ganaša    konji frek = 19       

 

post_brez 1 44.9 

previjanje  1  9.54 

 

prec_v 12 27.1 

previtje  4  19.36 

previtost  1  7.06 

previjanje  1  7.06 

tilnik  1  6.2 

previti  1  6.04 

biti  2  4.92 

konj  2  3.12 

 

prec_prep 15 7.4 

v  15  15.08 

 

post_verb: 4 1.0 

previti  1  7.14 

dati  1  5.14 

narediti  1  4.85 

morati  1  3.23 
 

  

Razvidno je, da se izraz uporablja izključno s predlogom »v« (previtost v ganašah).              

Pri iskanju po konkordancah najdemo tudi razlago za geslo: »Izraz ganaše označuje predel 

med spodnjo čeljustnico in konjevim vratom. Izraz je izposojen iz nemščine, vendar se je v 

slovenskem konjeniškem izrazoslovju ţe dokaj udomačil.« 

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/wsdef?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji#post_brez
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w-49165;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w215893;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/wsdef?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji#prec_v
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w-49166;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w215899;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w215900;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w215897;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w215898;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w215896;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w215894;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w215895;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/wsdef?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji#prec_prep
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w-49164;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w215892;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/wsdef?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji#post_verb:
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w-49163;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w215891;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w215890;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w215888;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=w215889;corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=gana%C5%A1a;lpos=
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Definicija: predel med spodnjo čeljustnico in konjevim vratom. 

15. CI 

Kratica in zato tudi termin. Termin sem dodala sama, ker je zelo pogost v pogovorni rabi, 

znotraj korpusa pa ga ni bilo moč najti. Ker kratice ni znotraj korpusa, primeri rabe pa so bili 

vzeti izključno iz njega, ta in podobni primeri nimajo v slovarju dodanih primerov rabe. 

Izhaja iz francoske besede »competition internationale« in pomeni mednarodni turnir. Na 

sredino se vstavlja določeno črko, ki predstavlja disciplino, npr. CSI za mednarodno tekmo v 

preskakovanju zaprek, CSD za mednarodno tekmovanje v dresurnem jahanju itd. 

16. OVIRA/ZAPREKA 

Sinonima prav gotovo sodita v širšo rabo in nista samo del strokovnega izrazja s tega 

področja, vendar se v panogi preskakovanja zaprek uporabljata specifično in, kot bomo 

ugotovili, tudi malce različno. »Ovira« ima v splošni rabi še en pomen (nekaj, kar te ovira), ki 

pa ne spada na to področje.  Pri teh dveh terminih se spet postavlja vprašanje, ali sta besedi 

sinonima, in če sta, v kolikšni meri. Torej velja najprej upoštevati vnos v tezaver (glej prilogo 

4). 

Glede na rezultat tabele prevladuje uporaba izraza »ovira«. Uporabo predlogov pred izrazom 

si enakomerno delita.   

Sledi pregled modela besednih skic za izraz »zapreka« (glej prilogo 5) in model za izraz 

»ovira« (glej prilogo 6). 

Rezultat pokaţe razliko v uporabi besed »ovira« in »zapreka«. Z izrazom »zapreka« se veţejo 

predvsem opisni pridevniki, tisti, ki zapreko definirajo, npr. višinska, širinska, itd., medtem ko 

se z izrazom »ovira« veţejo predvsem glagoli, kot so preskočiti, premagati, postaviti itd. 

Izraza sta bila vstavljena v tezaver, da se prepričamo, ali sta res sinonima.  

zapreka    konji frek = 249                  ovira    konji frek = 399  

 

 

Lema Frek 

  

zapreka 249 

Lema Frek 

  

ovira 399 

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/wsdiff?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=ovira;lpos=;lemma2=zapreka
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/wsdiff?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;lemma=zapreka;lpos=;lemma2=ovira
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Tezaver nam zopet pokaţe za obe besedi, da je druga beseda neposredno vezana na prvo 

glede podobnosti in obratno. Prvo mesto v tabeli pomeni največjo podobnost po pomenu.  

Tako se prepričamo, da sta izraza sinonima, vendar bi vsakega lahko omejili na lastno 

specifično rabo. 

Številke nad tabelo nakaţejo, da je beseda »ovira« pogosteje v uporabi (399 krat), kot beseda 

»zapreka« (249 krat). 

Definicija za zapreka/ovira: konstrukcija iz stojal in drogov, namenjena preskakovanju konjev 

čeznjo. 

Kolokacije za zapreka:  širinska, višinska, strma, posamična, … 

Kolokacije za ovira: preskočiti, postaviti. 

17. NOSNIK 

Po konkordancah dobimo razlago : 

»Njegova naloga je, da prenese del delovanja brzde na nosno kost in preprečuje, da bi se konj 

izmaknil jahačevi roki z odpiranjem ust. Poznamo dva osnovna tipa nosnikov: hanoverski 

nosnik in  angleški nosnik.« 

Definicija za nosnik: jermenček na uzdi, ki se pripne čez nosno kost, na katero prenese tudi 

del delovanja uzde, in preprečuje konju, da bi odpiral usta.  

18. MEHIKANSKI ALI KRIŢEN NOSNIK 

»Mehikanski nosnik« je vrsta nosnika, njegovo specifičnost je najti v kolokacijah. 

 nadaljevalna.ske Pri mehikanskem ali kriţnem nosniku (često ga imenujejo tudi poljski, švedski 

itd.) se kriţata dva jermenčka, ki sta na konjevi nosni kosti speta z rozeto in se zapenjata prvi 

nad in drugi pod brzdo. 

Definicija: nosnik, kjer se na konjevi nosni kosti kriţata dva z rozeto speta jermenčka in se 

zapenjata zgornji nad in spodnji pod brzdo. 
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19. ANGLEŠKI NOSNIK 

Tudi specifičnost »angleškega nosnika« najdem s pomočjo konkordančnika. 

nadaljevalna.ske Angleški nosnik ima nekoliko širši in ponavadi okrepljen nosni jermenček ter 

oglavnik, ki mu lahko naravnavamo dolţino. Največ ga uporabljamo pri uzdanju s strogo 

brzdo (kandaro). Zapenja se nad navadno brzdo. 

Definicija: nosnik z okrepljenim nosnim jermenčkom, ki ga zapenjamo nad brzdo pod lično 

kostjo. 

20. FEI  

Tako kot kratica »CI«, je tudi ta termin nepogrešljiv v pogovorni rabi. V korpusu ga ni bilo, 

zato je bil dodan.  

Kratica izvira iz francoske besede Federation Equestre Internationale, v prevodu Mednarodna 

konjeniška zveza. Kratice ne prevajamo in je ostala v rabi nedotaknjena v svojem izvirnem 

jeziku. 

21. ZAMAH 

»Zamah« ţe v splošni rabi pomeni sunkovit gib, impulz. Vsekakor lahko pričakujemo, da bo 

imel podoben pomen tudi v specifični rabi. Prek konkordanc dobim obširen opis izraza. 

nadaljevalna.ske Zamah je prenašanje energičnega impulza, ki izhaja iz zadnjih nog, na konjevo 

celotno gibanje naprej . Proţno nihajoč hrbet je za zamah neobhodno potreben… zamah je 

nasprotno temu rezultat šolanja (priganjanja, prestrezanja z roko, prepustnosti), ki sicer 

izkorišča konjev naravni hod, vendar mu doda še nekatere lastnosti, kot so sproščenost, 

proţnost in vodljivost . Dober zamah spoznamo po tem, da se skočni sklepi, takoj ko se noga 

dvigne s tal, upognejo in noga seţe energično naprej. Gibanje se prenese na hrbtne mišice, ki 

omogočajo, da jahač, ki so ga v tem gibanju ponesle s seboj, lagodno sedi. Z zamahom 

navadno izboljšamo tudi akcijo prednjih nog. 

Definicija: prenašanje energičnega impulza od konjevih zadnjih nog na konjevo celotno 

gibanje naprej; poznamo ga po tem, da se skočni sklepi, takoj ko se noga dvigne s tal, 

upognejo, noga pa seţe energično naprej. 

Kolokacije: zamah, prepustnost z zamahom, razvijati zamah, gibanje brez zamaha. 
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22. NASLON 

Izraz naslon je specifičen za konjeniško področje, saj splošna raba nima neke pomenske 

usteznice. V SSKJ je izraz sicer omenjen, vendar v popolnoma drugačni rabi. Zato je vredno 

spet poiskati definicijo po konkordancah in kolokacijah ter po besednih skicah. 

osnovno.ske Postaviti konja v naslon pomeni  potisniti ga z delovanjem noge od zadaj naprej v 

pasivno roko, tako da se na mestu kot tudi v gibanju med jahačevo roko in konjskim gobcem 

vzpostavi zanesljiva, čeprav lahka zveza, ki jo imenujemo naslon. Naslon omogoča jahaču, da 

lahko v vsakem trenutku zanesljivo deluje na konja. 

Izraz spada na področje šolanja konja, zato ga v dveh revijah ne zasledimo. 

Definicija: naslon je lahka, a zanesljiva zveza med jahačevo roko in konjskim gobcem, 

nastane pa z delovanjem jahačeve noge v pasivno roko.      

Kolokacije: rahel, globok naslon, postaviti konja v naslon, poiskati, izgubiti naslon. 

23. HLAPANJE 

Po SSKJ imamo ţe moţno definicijo: iz razvade poţirati zrak 

Termin poiščemo še po konkordančniku:  

rok.ske Hlapanje je dejanje navade, kjer konj prisloni zobe ob trden predmet, zaziba telo nazaj 

in pogoltne zrak v poţiralnik. 

Besedne skice ne dajo zadovoljivih rezultatov o izrazu. Izraz se pojavi samo v ROK. 

Definicija: razvada poţiranja zraka pri konju. 

24. DROG 

Izraz je sproţil ţe veliko polemik, saj razen v člankih pravzaprav ni v uporabi.  Drog naj bi 

pomenil premični del zapreke med dvema stojaloma. V pogovornem jeziku se uporabljata 

besedi »motka« in »ranta«, vendar sta narečni in ne spadata v specifično slovarsko rabo. 

Potrebna bi bila pravopisna ustreznica, ki pa je pogovorni jezik še ne pozna. 

Definicija: 3-4m dolg, raven, v prerezu okrogel predmet, ki predstavlja del zapreke med 

stojali ali se postavi samostojno na tla.   
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Kolokacije: jahanje prek drogov, opozorilen, leţeč, vrhnji. 

25. KAZENSKE TOČKE 

»Kazenske točke« so točke, ki jih tekmovalec dobi med tekmovanjem zaradi napak v 

parkurju. Več ko jih jima v primerjavi s preostalimi, slabše se uvrsti. Podrta zapreka pomeni 

štiri kazenske točke, neposlušnost pa tri. S »kazenskimi točkami« se kaznuje tudi prekoračitev 

dovoljenega časa. 

Definicija: točke, ki jih tekmovalec nabere med tekmovanjem zaradi napak v parkurju. 

Kolokacije: brez kazenskih točk; nabrala je večje število kazenskih točk. 

26. KASAČ 

»Kasač« je pasma konja, ki jo gojijo za kasaške dirke. Ti konji imajo potencial za razvijanje 

zelo hitrega kasa, zaradi česar so neuporabni za preostale vrste jahanja. 

Definicija po SSKJ: dirkalni konj, ki tekmuje v kasu: vzgajati kasače; tekmovanje kasačev / 

ameriški kasač.  

Kolokacije: ljutomerski, slovenski, leten, tekmovalni dan za kasače. 
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8.2 GESLOVNIK 

Pred vnosom terminov v terminološko bazo je zaţelena in hkrati priročna izdelava geslovnika. 

Vzorčni geslovnik je bil izdelan na podlagi analize petindvajsetih terminoloških kandidatov. 

Tabela 16: Geslovnik 

                            Geslo                             Definicija 

 
 

BRZDA/ŢVALA 

 

Ţelezen ali plastičen del na uzdi, ki ga ima konj v gobcu. 

 

UZDA 

Priprava iz brzde in jermenov, ki se pripne konju na glavo, da 

se lahko vodi. 

 

KROTILNA UZDA 

Uzda, ki se uporablja za krotenje konja pri delu na lonţi. 

Navadno ne vsebuje ţvale, lahko pa ima tudi jermenčke, na 

katere se dodatno pritrdi ţvala. Deluje na konjevo nosno kost. 

 

 

LONŢA 

Ojačana vrv dolga najmanj 7m, ki se uporablja za delo s 

konjem na krogu; primerno za jahače začetnike, učenje 

mladih konj in korekcijo starejših. 

 

PARKUR 

 

Zaporedje točno določenega števila ovir, ki ga je potrebno 

odjahati v določenem tempu.  

 

 

BARAŢ 

 

Dodatno oţje tekmovanje, kjer se tekmovalci pomerijo glede 

na najhitrejši čas. 

 

STREME 

 

Kovinski obroč, pritrjen z jermenom na sedlo, za oporo nog 

pri jahanju. 

 

STREMENSKI PAS 

 

Jermen, na katerega so obešena stremena. 

 

MANEŢA/JAHALIŠČE 

 

Prostor za vadbo konj in jahačev. 

 

KANDARA 

 

Kovinski kos (ţvala) s stranskimi kraki, ki skupaj s podbradno 

veriţico delujejo kot vzvod. 
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SEDELNI PAS 

 

 

Pas, s katerim pritrdimo sedlo na konja. 

 

PODSEDELNICA 

 

Blazina iz različnih materialov, ki se poloţi na konjev hrbet 

pod sedlo za zaščito sedla in konjskega hrbta. 

GANAŠE 

 

Predel med spodnjo čeljustnico in konjevim vratom. 

 

 

CI 

Mednarodni turnir. Izhaja iz francoske besede »competition 

internationale«. Turnir, namenjen domačim in tujim 

tekmovalcem, ki nastopajo v skladu s statutom FEI 

 

OVIRA/ZAPREKA 

 

Konstrukcija iz stojal in drogov, namenjena za uporabo v 

disciplini preskakovanja zaprek. 

 

NOSNIK 

 

Jermenček na uzdi, ki se pripne čez nosno kost, na katero 

prenese tudi del delovanja uzde, prav tako preprečuje konju, 

da bi odpiral usta. 

 

MEHIKANSKI ALI KRIŢEN NOSNIK 

 

Nosnik, kjer se na konjevi nosni kosti kriţata dva z rozeto 

speta jermenčka in se zapenjata zgornji nad brzdo, spodnji pa 

pod brzdo. 

 

ANGLEŠKI NOSNIK 

 

Nosnik z okrepljenim nosnim jermenčkom, ki ga zapenjamo 

nad brzdo pod lično kostjo. 

 

 

 

FEI 

 

Kratica za Mednarodno konjeniško zvezo. Izvira iz francoske 

besede Federation Equestre Internationale. Svetovni upravni 

organ konjeniškega športa, v katerega so zdruţene posamezne 

nacionalne zveze. 

 

ZAMAH 

 

Prenašanje energičnega impulza od konjevih zadnjih nog na 

njegovo celotno gibanje naprej. Spoznamo ga po tem, da se 

skočni sklepi, takoj ko se noga dvigne s tal, upognejo in noga 

seţe energično naprej. 

 

NASLON 

 

Naslon je lahka, a zanesljiva zveza med jahačevo roko in 

konjskim gobcem, ki nastane z delovanjem jahačeve noge v 

pasivno roko. 

 

HLAPANJE 

 

Razvada poţiranja zraka pri konju. 

 

DROG 

 

3-4m dolg, raven, v prerezu okrogel predmet, ki predstavlja 

del zapreke med stojali ali se postavi samostojno na tla. 

 

 

KAZENSKE TOČKE 

 

Točke, ki jih tekmovalec nabere zaradi napak med 

tekmovanjem v parkurju. 
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KASAČ 

 

Dirkalni konj, ki tekmuje v kasu: vzgajati kasače; tekmovanje 

kasačev / ameriški kasač. 

 

JAHALNICA Pokrito oz. notranje jahališče. 

 

 



 68 

9. TERMINOLOŠKA BAZA 

Po pripravljenem glosarčku so termini opremljeni z definicijo ter pripravljeni za vnos v 

terminološko bazo. Terminološke baze lahko še naprej  gradimo s programi Word in Excel, 

vendar je tudi za te vnose smiselno uporabiti namenska računalniška orodja. Uporabila sem 

program SDL Trados Multiterm
14

, katerega prednost je, da s svojo zasnovo omogoča 

oblikovanje poljubnih podatkovnih kategorij, obenem pa predlaga njihovo strukturiranje po 

pojmovnem načinu (Vintar 2008, 114). 

MultiTerm (v nadaljevanju MT) je specializiran program za ustvarjanje terminoloških baz, ki 

pomaga ustvarjati, obdelovati in predstavljati terminologijo. Razvilo ga je podjetje SDL 

Trados. MultiTerm se od klasičnih slovarjev razlikuje po tem, da deluje po načelu pojma 

(ang. concept), kar pomeni, da lahko en vnos (ang. entry) vsebuje vse izraze, ki to geslo 

opisujejo. Poleg preprostega iskanja po začetnicah besed program podpira tudi globalno in 

megleno iskanje. Globalno lahko poišče tudi samo dele izraza, pri meglenem iskanju pa 

prebere celotno terminološko bazo, ustvari meglene podobe vseh izrazov in naredi kazalo. 

Takšno iskanje omogoča iskanje izrazov, pri katerih pride do napak pri črkovanju in tako 

prikaţe besedne zveze, ki ne vsebujejo le korena besede, ampak tudi tvorjenke in 

oblikoslovne različice besed. Megleno iskanje je učinkovito tudi pri iskanju terminologije 

(Ponikvar 2002).  

V bazi se opravlja redakcija, ki je primarna funkcija MT. Dodaja se nove podatke in briše 

napačne, kar pomeni, da je MultiTerm ţiva in ne statična terminološka baza. 

 

9.1 VNOS TERMINOV 

Vsak vnos v bazo predstavlja svoj pojmovni princip. To pomeni, da vnos vsebuje vse termine, 

ki opisujejo isti pojem oz. vsebuje vsa poimenovanja istega pojma kot tudi dodatne 

informacije,  povezane s pojmom, npr. definicijo.  MT ponuja prosto izbirni format tekstovnih 

in drugih polj za vnašanje opisnih informacij, kot npr. definicijo, kontekst, primer rabe, 

opombe, itd. Prav tako lahko v vnose dodajamo grafične in multimedia datoteke. Sheme lahko 

definira uporabnik sam.  

                                                 
14

 http://www.sdl.com/en/products/terminology-management/multiTerm.asp 

http://www.sdl.com/en/products/terminology-management/multiTerm.asp
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Uporabljena je bila vnaprej določena shema, ki poenoti vse vnose. To je maska vnosov, ki je 

opremljena z definicijo, primerom rabe, virom primera rabe in navzkriţno povezavo sorodnih 

besed. Maska vnosov poenoti vnose tako, da ne dopušča dodatnih kategorij (kot po definiciji) 

v posameznih vnosih, lahko se pa kakšna izpusti. Vsak vnos v MultiTerm vsebuje najmanj en 

izraz v slovenskem jeziku in definicijo.  

 

9.2 STRUKTURA TERMINOGRAFSKEGA VNOSA 

Terminološke baze, uporabljene v Multitermu, avtorju omogočajo lastno zasnovo strukture 

terminografskega vnosa. Opisane so tri ravni podatkovnih kategorij, po katerih ustvarjamo 

tudi Multitermovo  terminološko bazo. 

Tabela 17:  Podatkovne kategorije po ravneh, povzete po mednarodnem standardu za zapis 

terminoloških baz TBX
15

 

 

Raven pojma Raven jezika Raven termina 

podatki, ki se nanašajo na 

pojem 

 slovnične kategorije 

Področje, Klasifikacija, 

Slika, Zvočni in video 

posnetek, Tabela, Vir, Tip 

vira, Opomba 

Definicija, Vir, Tip vira, 

Razlaga, Sorodni pojmi, 

Opomba 

Termin, Tip, Opomba, 

Besedna vrsta, Spol, 

Število, Primer, 

Kolokacije, Vir, Tip 

vira, itd. 
 

 

Pri oblikovanju baze sem se odločila za naslednjo izbiro podatkovnih kategorij: 

- na ravni pojma: področje, ki je bilo omejeno na določeno število vnaprej definiranih 

področij (splošni pojem je konjeništvo, ki se deli še na: oprema, reja, preskakovanje ovir, 

dresura), 

- na ravni jezika je definicija, 

- na ravni termina pa termin sam, primeri rabe, vir in moţne opombe. 

 

Tabela 18 opisuje vzorec vnosa termina v terminološko bazo. Primer na sliki 10 vsebuje 

izraze v angleškem jeziku, zato nam je za laţje razumevanje v pomoč tabela 18. 

                                                 
15

 http://www.lisa.org/standards/tbx/ 

http://www.lisa.org/standards/tbx/
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Tabela  18: Podatki, ki jih lahko vsebujejo vnosi v MultiTerm 

 PODATEK 

Creation Date datum vnosa v bazo 

Created by moje uporabniško ime 

Entry number zaporedna številka vnosa v bazo 

Subject področje v slovenščini 

Definition opredelitev pojma 

Term termin 

Context primeri rabe 

Source viri, iz katerih so bili vzeti primeri rabe 

 

Primer na sliki 10 prikazuje vnos, ki vsebuje vse moţne podatke, ki so bili vstavljeni v masko 

vnosa. Vsebuje področje, definicijo, primere rabe in navzkriţno povezavo ter ponazarja  

pojmovni pristop, za katerega velja, da v enem vnosu vključimo vsa poimenovanja istega 

pojma (sinonimi).  

Slika 10: Primer vnosa v MultiTerm z vsemi  podatki 

 

 

 

9.3 ZAJEM PRIMEROV 

Vzorčna terminološka baza vsebuje sto šestnajst obdelanih terminov. Vsi termini so bili 

obdelani po metodah, opisanih v prejšnjih poglavjih. Definicije in primeri rabe so vzeti iz 

Slovarja slovenskega knjiţnega jezika ali iz besedil, ki so bila na uporabo oz. korpusa, in sicer 

s pomočjo programa Sketch Engine.  
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Sprva so bili vneseni termini iz ţe izdelanega geslovnika (8.5), pozneje pa še termini iz 

enobesednih in večbesednih terminoloških seznamov iz sedmega poglavja. Kljub temu je bilo 

na pridobljenih seznamih dovolj terminov za  vnos v terminološki slovar, sem se odločila 

dodati termine, ki jih v korpusu ni bilo moč najti. Dodala sem tri kratice in deset terminov iz 

pravilnika disciplin, saj je njihova uporaba zelo razširjena. 

Vsekakor je vzorčna terminološka baza ustvarjena za dodajanje terminov z namenom, da bi 

nekoč oblikovali pravi konjeniško terminološki slovar s čim več vnosi.  

 

9.4 ANALIZA SLOVARSKEGA GRADIVA IN TERMINOLOŠKEGA 

SLOVARSKEGA VZORCA 

9.4.1 Vnos enobesednih in večbesednih terminov ter vnos sinonimov 

Vzorčni slovar zajema sedemindevetdeset vnosov v terminološko bazo. Samih terminov je sto 

petnajst. Med njimi je petinsedemdeset enobesednih terminov, ki so večinoma samostalniki, 

izjema je le en glagol. Večbesedni termini so sestavljeni iz besedne zveze pridevnik-

samostalnik. 

Slika 11: Primer vnosa enobesednega termina 
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Število večbesednih terminov je skoraj za polovico manjše, in sicer enaintrideset. 

Slika 12: Primer vnosa večbesednega termina 

 

 

Sedemnajst terminov je vnesenih z različnimi poimenovanji (sinonimi). 

Slika 13: Primer vnosa sinonimov 
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9.4.2 Vnosi z navzkriţnimi navezovanji 

Termini, ki imajo sorodne pojme, imajo dostop do njih v opombah z navzkriţnimi 

navezovanji.  

Slika 14: Primer navzkriţnega navezovanja (podčrtane besede) 

 

Z navzkriţnimi povezavami je mogoče skakati neposredno od enega terminološkega vnosa do 

drugega. Z navzkriţnimi povezavami ponavadi povezujemo homonime ali sorodne termine. 

Navzkriţne povezave je mogoče ustvariti samo v besedilnih poljih. 

9.4.3 Oblikovanje definicij in primeri rabe  

Nekaj definicij je iz SSKJ, večino pa sem jih je izpeljanih iz konteksta, ki ga je vseboval 

korpus KKB, s pomočjo konkordančnika Sketch Engine. V korpus KKB sta bila namreč 

vključena dva učbenika, iz katerih izhajajo omenjene definicije. Slabost, ki se je sicer 

zavedam je, da sem definicije za dodane primere, ki niso bili vzeti iz korpusa, izpeljala sama. 

Pred izpeljavo definicije sem se posvetovala s strokovnjaki s tega področja. To seveda ne 

spada v korpusni pristop in kaţe na moţne pomanjkljivosti omenjenega pristopa. 

Primeri vnosa v terminološko bazo so opremljeni z definicijo, področjem, primeri rabe ter viri 

primerov rabe in ponekod tudi z opombami. Vendar je definicija največkrat subjektivna izbira 
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avtorja oz. avtorjev slovarja, zato je pravi pomen besede največkrat bolje razviden iz 

konteksta.  

Primeri rabe so vzeti iz korpusa KKB. V korpusu so besede vključene v svoje kontekste. Tako 

korpusno jezikoslovje lahko dobro dokumentira pomen termina, kajti kontekst je tisti, ki v 

širokih področjih besedišč definira konkretni pomen (Teubert, 2005). Korpusi so povsem 

drugačen jezikovni vir kot slovarji, saj so v njih zbrana besedila, ki so odsev jezikovne 

realnosti. To z drugimi besedami pomeni, da korpusi vsebujejo tudi primere neustaljene in 

neprimerne jezikovne rabe. 

9.4.4 Značilnost konjeniškega izrazja 

V tem poglavju bom predstavila ugotovitve, ki deloma temeljijo na analizi celotnega 

slovarskega gradiva deloma pa na analizah izbranega slovarskega vzorca.  

Vnosi v terminološki slovar so bili subjektivna izbira avtorice. Subjektivna izbira so zato, ker 

so seznam ključnih besed in drugi pridobljeni seznami izluščenih terminov veliko daljši, kot 

je bilo število ciljnih vnosov v terminološko bazo. Tako je bilo moč izbirati med 

pridobljenimi termini in vstaviti najrelevantnejše. Analize zato večinoma temeljijo na 

celotnem slovarskem gradivu in ne samo na slovarskih vnosih, ki ne morejo pokazati prave 

slike konjeniškega terminološkega izrazja, saj terminološki slovar deluje samo kot vzorčni 

primer.                           

Seznami izluščenih terminov vključujejo enobesedna, dvobesedna, trobesedna in štiribesedna 

poimenovanja. Najdenih večbesednih zvez je okrog 45%, kar govori v prid tezi, da konjeniški 

termini pogosto nastajajo z oţjo opredelitvijo splošnega besedja. 

Večina poimenovanj je dvobesednih in v njih izstopajo samostalniške zveze z levimi prilastki. 

Trobesednih poimenovanj je razmeroma malo, samo eno je vključeno tudi v terminološki 

slovar, in sicer navadna menjava galopa. Zelo redke so tudi štriribesedne zveze. V slovar sta 

vključeni samo dve. 

Konjeniško izrazje se po teh splošnih značilnostih bistveno ne razlikuje od izrazja drugih 

strok. Morda je posebnost nepogostost terminoloških glagolov in glagolskih zvez. Na 

seznamu ključnih besed je mogoče izluščiti le manjše število glagolov (17), in še ti so v 

glavnem različice glagola jahati. To so glagoli, kot so odjahati, prejahati, jezditi, prijahati. 
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Ostali glagoli, kot so trenirati, zmagati, previti, priganjati, skakati, spadajo bolj v splošno 

rabo in po svoji terminološkosti nekako ne sodijo v terminološki slovar. Zato glagolov, razen 

glagola lonţirati, nisem uporabila v terminološkem slovarju.  

Pričakovati bi bilo, da je konjeništvo kot športna panoga polno glagolov, ki opisujejo 

konjeniške dogodke, kajti šport lahko definiramo kot ţivo dogajanje in nek ustvarjalni proces. 

Ta manko nakazuje dve pomanjkljivosti dosedanjega iskanja. Prva kaţe na moţnost, da je bil 

korpus slabo načrtovan glede izbire besedil oz. ni bilo zadostne razpoloţljive literature, zaradi 

česar ni ustrezal parametru homogenosti. Druga pomanjkljivost pa je slaba, še nezadovoljivo 

izpopolnjena programska oprema za samodejno luščenje terminoloških kandidatov. 

Prepričana sem, da bi z ročno metodo iskanja glagolskih terminoloških kandidatov ali celo z 

uporabo govornega korpusa prišla do večjega in realnejšega števila glagolov. Na to misel me 

napeljuje poznavanje pogovorne rabe konjeniškega izrazja, kjer je število glagolov zagotovo 

večje, kot je pokazala analiza korpusnih podatkov. 

Sinonimi so analizirani izključno iz slovarskih vnosov, saj so samo ti natančneje obdelani. 

Pravih sinonimov je v slovarju razmeroma malo. Med sopomenkami so običajno opazne 

slogovne in zvrstne razlike. Ob knjiţnih izrazih je zelo pogost ţargonski izraz, povodec: štrik, 

drog: motka, oglavka: aftra itn. Velikokrat nastajajo tudi v slovenjenju tujejezičnih izrazov, 

endurance: vzdrţljivostno jahanje.  

Zaradi nedvoumnosti je v strokovni komunikaciji zaţeleno, da se za določen pojem uporablja 

le en termin (Felber 1984). V praksi pa se to načelo večinoma ne potrjuje, zato naj bi se ob 

izdelavi slovarja odločali tudi o prednostnem sopomenskem terminu. MultiTerm podpira 

pojmovni princip do te mere, da se pod isti pojem lahko vstavi večje število poimenovanj 

zanj. Ta poimenovanja so termini. Zato si prednostni termin v končnem zapisu lasti opis 

definicije. Ostala poimenovanja so pod istim pojmom in seveda definicijo, ki prav zato ostaja 

na ravni jezika. Vendar v končnem zapisu vsebujejo samo opombo ali primere rabe. Med 

prednostne termine praviloma uvrščamo domača poimenovanja, kar pa ne pomeni, da se  

odločamo glede na pogostost rabe ali avtomatično, kajti vedno je treba upoštevati, ali sta 

sopomenska termina pomensko prekrivna in ali sta izraza v stroki uveljavljena.  Vendar pa pri 

sopomenski dvojici drog: motka nisem ravnala tako. Drog sicer usmerja uporabnika h knjiţni 

rabi tega termina, vendar v stroki ni uveljavljen. 
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Po izvoru je konjeniška terminologija večinoma nemška in francoska, deloma pa tudi 

angleška, kar pomeni, da je konjeništvo s svojo terminologijo najrazvitejše na omenjenem 

prostoru, kjer je konjeniška tradicija dolgoletnega izvora.  Pojmi, kot so baraţ, refiz, parkur 

so ţe doţivljali poskuse poslovenjenja, a nikoli zares uspešno. 

9.4.5  Sklepne ugotovitve  

Nastali Konjeniški terminološki slovar vključuje pet področij, ki na splošno pokrivajo celotno 

področje. Eno od petih je splošno, to je področje konjeništva, ostala štiri področja, reja, 

oprema, preskakovanje zaprek in dresura, pa so del bolj specifične rabe. Termini so ustrezno 

in enakomerno razporejeni po petih glavnih področjih, kar tudi dokazuje zadovoljivo 

uravnoteţenost korpusa. 

Čeprav so bili na razpolago dovolj dolgi seznami enobesednih in večbesednih terminoloških 

kandidatov, sem se na koncu vseeno odločila, da dodam še trinajst terminov po lastni izbiri. K 

temu me je privedlo dejstvo, da so manjkajoči termini nepogrešljivi v vsakodnevni rabi na 

omenjenem področju. Omenjenih trinajst terminov v korpusu ni bilo. 

Korpusni pristop me je pripeljal do večjega, zadovoljivega števila terminov. Trinajst terminov 

je bil vnesenih »po lastni izbiri«, kar kaţe na manjši primanjkljaj v celotnem korpusu. 

Vsekakor gre za subjektivno izbiro terminov, ki ni nujno tudi edina pravilna. Glede na to, da 

je bil korpus ţe od začetka mišljen kot vzorčni, je bilo tak primanjkljaj terminov, ki kaţe na 

nehomogenost korpusa, mogoče predvideti. Korpus temelji na manjšem številu dostopnih 

virov. Čeprav na splošno ne drţi, da je večja količina podatkov hkrati tudi kvalitetnejša, pa v 

tem primeru zagotovo drţi. Več dostopnih virov bi verjetno omogočilo tudi več terminoloških 

kandidatov.  

Kot sem ugotovila ţe v prvem delu, sta kriteriju homogenosti ustrezala samo dva učbenika, 

zato sklepam, da je bilo izčrpnih virov terminoloških kandidatov, pravzaprav v celotnem 

korpusu, manj od pričakovanih. 

Primeri rabe so bili vzeti izključno iz korpusa, zato trinajst dodanih terminov ne vključuje 

primerov rabe. Ker pa so kot pogoj vnosa vsaj termin in definicija, so tudi ti primeri 

zadovoljili minimalne pogoje vnosa. 

Opravljena analiza konjeniškega izrazja prinaša ugotovitev, da za jezikovno raven ni značilna 

večja pogostost terminoloških glagolov, kot bi bilo pričakovati za športno področje. To lahko 
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pripisujemo prepičlemu dosegljivemu viru besedil ali pa neustrezni programski opremi za 

luščenje terminologije. Poleg tega velja omeniti ugotovitev, da je bilo ţe za vnos v 

terminološki slovar premalo terminoloških kandidatov, ki se uporabljajo v vsakdanji rabi. 

Kandidatov je sicer bilo dovolj, vendar so se zelo prekrivali s področji splošne rabe. Torej je 

mogoča tudi domneva, da so se specializirani termini, ki so pogosti v pogovorni rabi in 

spadajo zgolj na področje konjeništva, skrili v majhnih pojavitvah. Rešitev bi bila 

podrobnejši, ročni pregled liste ključnih besed ali celo moţna vključitev govornega korpusa.  

Na razvoj slovenskega konjeniškega izrazja je vplival tudi publicistični jezik, saj uporabljeni 

reviji edini objavljata zapise o tekočih konjeniških dogodkih. Očitne so tudi povezave, 

predvsem v glagolski terminologiji, z izrazjem drugih športnih področij. 

9.4.6 Izvoz v HTML 

Terminološke baze izvaţamo iz MT za izdelavo varnostnih kopij ali za posredovanje baze 

drugim. Nujno je, da izbrana programska oprema zna hraniti in izvoziti slovarske podatke v 

strukturiranem formatu XML. Šele to namreč omogoča izmenljivost podatkov in lahek prenos 

v druga računalniška okolja.  

Zaključenemu vnašanju terminov v terminološko bazo v MultiTermu je sledil izvoz baze v 

obliko XML.  Izvoz v obliko HTML je na podlagi izdelane skripte  izvedel dr. T. Erjavec. 

Format  HTML je primeren za predstavitev podatkov na internetu. Končna verzija vzorčnega 

Konjeniškega terminološkega slovarja je dostopna na priloţeni zgoščenki, na kateri je baza v 

XML in HTML obliki. 

Konjeniški terminološki slovar je v obliki Wordovega dokumenta v prilogi 8. 
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 10. ZAKLJUČEK 

Vzorčni konjeniški terminološki slovar je nastal z namenom preveriti uporabo korpusne 

metodologije. Ciljne so bile ugotovitve, ali je pri izgradnji enojezičnega terminološkega 

slovarja, realizacija takega pristopa dejansko moţna. Korpusni pristop temelji na dejstvu, da 

korpus ponuja številne tehnološko in metodološko naprednejše moţnosti vpogleda v inventar 

terminov na določenem področju. Poleg tega nudi s pomočjo računalniške tehnologije hitro 

obdelavo velikih količin podatkov, laţjo izmenjavo in distribucijo le-teh, posodabljanje, 

iskanje po podatkovnih bazah, urejanje vnosov delov besedil ter avtomatizacijo iskanja 

terminologije. 

Predstavljene so faze gradnje terminološkega slovarja, s pomočjo korpusnega pristopa. 

Predvsem je bil namen predstaviti omenjeni pristop, kot alternativo tradicionalnemu, saj naj bi 

s tem pristopom bilo na voljo več kakovostnih podatkov o jezikovni realnosti. V nalogi se je 

izkazalo, da v primerih iskanja terminov (npr. glagolov) to dejstvo ne velja, vendar bi krivdo 

lahko iskali v pomanjkljivih dostopnih tehnologijah za slovenski jezik in nedostopnosti 

nekaterih elektronskih virov za izgradnjo večjega in homogenega korpusa konjeniških besedil.  

Prav tako bi lahko izboljšali luščenje terminologije z različnimi drugimi metodami. Za to bi 

bila potrebna tudi druga orodja, ki pa zaenkrat še niso dostopna. Luščenje terminologije je 

potekalo samo s pomočjo metode statističnega pristopa, kot ga podpira program WST. Študije 

kaţejo (Vintar 2003), da se statistični pristop izkaţe za nekoliko manj učinkovitega, kot 

oblikoskladenjski. Vendar tehnološka infrastruktura, potrebna za izdelavo korpusa, njegovo 

jezikoslovno označevanje in statistično obdelavo, zaenkrat ni na razpolago vsem, ki se 

lotevamo takih in drugačnih terminografskih projektov.  

Faze, ki so bile v nalogi deleţne korpusnega in računalniškega pristopa, so bile: 

- izdelava korpusa 

- priprava korpusa za nadaljnjo analizo 

- izdelava besednih seznamov in seznamov ključnih besed (WST) 

- luščenje terminologije in iskanje terminoloških kandidatov (WST, Term Extract Demo) 

- obdelovanje terminov (Sketch Engine) 
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- delna izdelava definicij in primerov rabe (Sketch Engine) 

- izdelava terminološke baze 

- izvoz v HTML/ XML 

Pri zbiranju in urejanju izrazja za terminološki slovar konjeništva so se uporabili predvsem 

dostopni nespletni viri. To so bili članki dveh revij, Revije o konjih in Horses, ter tri knjige, 

Osnovno šolanje jahača in konja, Nadaljevalna šola jahanja in Njegovo veličanstvo konj, med 

katerimi bi prvi dve lahko šteli za učbenika. Pomembna kriterija pri odločanju o uporabi teh 

virov sta bila sodobnost in zanesljivost. Nastali korpus vsebuje 415.301 pojavnic. 

Sledila je obdelava korpusnih podatkov z orodji WordSmith Tools. To je bila ţe vstopnica za 

pridobitev nekaterih potencialnih terminoloških kandidatov, predvsem enobesednih. Pri 

iskanju terminov so se uporabile statistične metode. Za enobesedne se je uporabila enostavna 

lista ključnih besed v programu WST. Pri iskanju večbesednih terminov se je pojavila teţava, 

kajti nobena metoda iskanja se ni izkazala za dovolj kvalitetno, da bi v celoti avtomatizirala 

postopek. Zadovoljive rezultate sta dali edino dve metodi, in sicer metoda iskanja po WST s 

pomočjo »Clusters«, ter metoda s pomočjo programa TermExtractDemo. Način iskanja bi bilo 

mogoče poenostaviti, saj je bilo kljub avtomatskemu luščenju terminologije potrebno tudi 

ročno prečesavanje seznamov.  

Rezultati iskanja so bili za tako majhen korpus zadovoljivi, saj je bilo z omenjenimi metodami 

pridobljenih čez tristo terminoloških kandidatov. Za vnos v vzorčno terminološko bazo je bilo 

predvidenih sto terminov, torej veliko manj, zato sem lahko izbirala med njimi. Končna baza 

vsebuje sedemindevetdeset vnosov.  

Kljub zadostnemu številu izluščenih terminov sem jih po lastni izbiri dodala še trinajst, ki jih 

v korpusu ni bilo. Omenjeni termini so pogosti v vsakdanji rabi, zato bi bila njihova odsotnost 

v nastalem slovarju očitna. 

Glede na to, da sem sama dodala  trinajst vnosov, lahko sklepamo, da korpus KKB nepopolno 

zadovoljuje kriterije homogenosti. Kljub temu je uravnoteţen, saj v grobem enakomerno 

pokriva vsa večja področja konjeništva. 

Prav tako lahko sklepamo, da korpusna metoda ni popoln pristop k izdelavi terminoloških 

slovarjev. Metodo bi lahko zato poimenovali kot delno korpusna metoda.  
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Obdelava dobljenih terminoloških kandidatov je potekala v programu Sketch Engine, ki je 

zelo priročen za pridobivanje primerov rabe in kolokacij. V nekaterih primerih so najdeni 

primeri rabe zelo nazorni, celo toliko, da je iz njih moţna izpeljava definicije, v drugih pa spet 

zelo pomanjkljivi. Primeri rabe manjkajo le pri dodatno vnesenih terminih, ki niso bili najdeni 

v korpusu KKB. 

Pri iskanju pogostosti uporabe posameznih izrazov in opredeljevanju pomena pri oblikovanju 

definicij, so bili v pomoč slovarji, ki so dostopni na svetovnem spletu, ter uporaba kolokacij 

in konkordanc v omenjenem programu.  

Izdelava geslovnika, ki je procedurni predpogoj za terminološko bazo, se izvrši pred 

konkretnim vnosom terminov v terminološko bazo. Pripravljena gesla so bila vnesena v 

program MultiTerm, kjer je nastala baza podatkov s sedemindevetdesetimi vnosi in 

stopetnajstimi termini. Ker se v MultiTermu smatrajo različna poimenovanja enega termina za 

en vnos, je terminov v bazi več kot vnosov samih. 

Vnosi v terminološki zbirki so preglednejši kot v knjiţnih izdajah slovarjev. Označeni sorodni 

termini so podčrtani in poudarjeni v obliki navzkriţnih navezovanj. S pomočjo navzkriţnih 

navezovanj doseţemo hiter dostop do sorodnih terminov. V knjiţni obliki slovarja je število 

primerov rabe omejeno. Pri računalniških medijih je ta omejitev nekoliko širša. Popolnosti bi 

se lahko pribliţali, če bi slovar priredili tako, da bi iskal primere rabe neposredno v korpusu. 

Tako bi rešili tudi problem izbire ustreznih primerov rabe (Ţeljko, 2005). Omenjeni avtor 

navaja probleme, kot so: 

- vsak avtor ima omejeno znanje in nekaterih primerov ne vključi v slovar, 

- avtor morda poskuša dokazati kako svojo hipotezo in izbere tiste primere, ki potrjujejo 

njegovo mnenje, nasprotnih pa ne uvrsti v slovar, 

- avtorji slovarjev so običajno ljudje z večdesetletnimi izkušnjami, zato se v slovarju 

znajdejo tudi besede in besedne zveze, ki jih v sodobni rabi redkeje srečamo.  

Če je korpus sestavljen uravnoteţeno in če kakšni primeri niso namenoma odstranjeni, bi 

morali dobiti dejanske primere rabe (Ţeljko, 2005). 
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Še vedno pa bi pri samostojni, prosti izbiri primerov rabe neposredno v korpusu naleteli na 

kopico terminov, pri katerih je primerov rabe ogromno, ilustrativnih pa skoraj nič.  

Korpusni pristop in računalniško podprta terminografija (Vintar 2008) sta v nalogi predstavila 

nekatere prednosti:  

- korpus predstavlja zbirko gradiva v elektronski obliki  

- laţja računalniška obdelava 

- sobesedila ni treba posebej izpisovati, ampak je ţe na razpolago 

- termine lahko izbiramo na podlagi pogostosti 

- laţje ugotavljanje tipične in netipične rabe, terminoloških variacij itd. 

- vključevanje kolokacij oz. primerov rabe v terminološke priročnike in orodja 

- kompaktno in poceni hranjenje ter razpečevanje ogromnih količin besedil 

- učinkovitejše izkoriščanje besedil 

- laţje iskanje in razvrščanje terminologije, pozneje tudi terminoloških zbirk 

- enostavnejša in delno avtomatizirana obdela korpusnih podatkov 

- učinkovitejše upravljanje s terminološkimi zbirkami 

- povezava z drugimi programi (Word, Excel,…) 

- enotnost izrazja 

- sprotno ustvarjanje in posodabljanje terminoloških virov 

Problem, na katerega sem naletela, je tudi hiter razvoj tehnologij, ki povzroča naglo nastajanje 

in spreminjanje izrazja. Posledica tega je, da terminologi in terminografi ne uspejo dovolj 

hitro spremljati jezikovnega razvoja, zato so terminološki slovarji za številna področja 

nepopolni in zastareli. 

V letu 2010 je namreč izšel ponatis obeh učbenikov »Osnovno šolanje jahača in konja« in 

»Nadaljevalna šola jahanja«. Po hitrem pregledu sodeč, je bilo nekaj terminov spremenjenih. 
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Pri strokovnjakih, ki so ponatis »popravili«, sem iskala razloge za spremembe terminologije. 

Termin »stranhodi«, na primer, so po lastni presoji preimenovali v »hodi vstran«. K sreči so 

to strogo specifični izrazi, ki jih nisem vključila v vzorčni slovar. Vsekakor pa se porajajo 

vprašanja o tem, kdo je odgovoren za terminološke odločitve? Strokovnjaki, terminologi, 

prevajalci, standardizacijski organi? Zaradi nejasne razdelitve pristojnosti se pojavljajo teţave 

pri standardizaciji in terminografiji.  

 Ţe na tem primeru je razvidno, da se terminologija lahko spremeni v zelo kratkem obdobju.  

V tem je tudi prednost dinamičnih slovarjev, ki niso neka zaključena enota, ampak se termini 

lahko brišejo ali pa dodajajo novi. Dobrodošlo je, da so slovarji dostopni tudi na spletu ter da 

se vsaka novo nastala sprememba upošteva in v slovarju tudi popravi.             

Tako bi se izognili kopičenju papirja na knjiţnih policah zaradi ponatisnjenih slovarjev, pa 

tudi novih in novih izdaj slovarjev na zgoščenkah.  

Nastali slovar je terminološki in je namenjen predvsem strokovnjakom, jezikoslovcem in 

prevajalcem, vendar njegove definicije in razlage niso enciklopedične, zato je dostopen tudi 

vsem nestrokovnjakom, ki jih zanima slovensko konjeniško področje in njegova 

terminologija. 

Kot sem pokazala na primeru vzorčnega terminološkega slovarja, nam uporaba korpusa ter 

korpusnega pristopa zanesljivo pokaţe pogostost in pomene posameznih izrazov v sodobnem  

konjeništvu. Korpusno metodo bi lahko označili kot delni pristop k izdelavi slovarjev. 

Zagotovo je to metoda, ki zelo olajša delo terminografa, nikakor pa v celoti ne avtomatizira 

postopka izgradnje slovarja.  

Namen konjeniškega terminološkega slovarja pa je med drugim tudi zasledovati in beleţiti 

razvoj konjeniškega izrazja v slovenščini, predvsem pa poenotenje izrazov, ki se v 

konjeništvu najpogosteje pojavljajo. Prav tako je bila gradnja vzorčnega terminološkega 

slovarja uvod v potencialno izgradnjo obseţnejšega konjeniškega terminološkega spletnega 

slovarja.   

Za tako gradnjo bi bilo potrebno korpus KKB razširiti s pravilniki in z različnimi besedili, 

npr. s članki iz strokovnih revij in z besedili iz učbenikov ter drugih publikacij, ki so na 

trţišču nove, tako da bi postal bolj uravnoteţen, bolj homogen in še bolj uporaben. Korpus 

KKB zaenkrat ne zadovoljuje potreb, ki jih zahteva celoten terminološki slovar. Da bi 
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ugotovili, koliko in v kakšni meri ne ustreza, bi bilo potrebno preveriti, koliko terminoloških 

izrazov dejansko prekriva področje konjeništva.  

Prizadevanje računalniško podprte terminografije temelji tudi na tem, da bi razvili 

računalniško orodje, s katerim bi bilo mogoče celovito podpreti vse faze pri nastajanju 

slovarja. 

Vse to pa bi bil zahtevnejši projekt, ki bi potreboval širšo materialno podporo, kot tudi večjo 

skupino strokovnega kadra (jezikoslovcev, leksikografov, strokovnjakov s področja 

konjeništva.  



 84 

11. LITERATURA 

Atkins, S., J. Clear in N. Ostler (1992). Corpus design criteria. Literary and Linguistics 

Computing 7/1. 1-16 

Erjavec, T. (1997). Računalniške zbirke besedil. Jezik in slovstvo, 42/ 2-3. 81-96  

Felber, H. (1984). Terminology manual. Paris: Unesco, Infoterm. 

Gantar, P. (2004). Jezikovni viri in terminološki slovarji. Humar, M. (ur.): Terminologija v 

času globalizacije. Ljubljana: ZRC SAZU. 169-1783.  

Gorjanc, V. (2002). Jezikoslovna načela gradnje računalniških besedilnih zbirk strokovnih 

jezikov. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in 

knjiţevnost. 

Gorjanc, V. (2005). Uvod v korpusno jezikoslovje. Domţale: Izolit. 

Gorjanc, V. in N.  Logar (2007). Od splošnih do specializiranih korpusov - načela gradnje 

glede na njihov namen. I. Orel. (ur.) Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana: 

Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007. 

(obdobja. Metode in zvrsti; 24). 637-650  

Logar, N. (2009). Korpusi v terminografiji: umik potrebe po introspektivni presoji. 

Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Zaloţba ZRC, ZRC SAZU, str. 319-329.  

Logar, N. in Š. Vintar. (2008). Korpusni pristop k izdelavi terminoloških slovarjev: od 

besednih seznamov do samodejnega luščenja izrazja. Jezik in slovstvo.let.53, št.5. 

Meyer, I. in K. Mackintosh (1996). The corpus from terminographer's wiew-point. 

International Journal of corpus linguistics 1/2. 

Pearson, J. (1998). Terms in context. J. Benjamins (ur.). Amsterdam, Philadelphia. Ponikvar, 

M. (2002) Računalniška podpora prevajalskemu in teminološkemu delu na primeru prevajanja 

v okolju sektorja za prevajanje SVEZ, diplomska naloga.[oktober 2002]. Dostopno na 

spletnem naslovu: http://www.ff.uni-

lj.si/hp/diplomske_naloge/ponikvar_meselina/naloga.htm#_Toc24281084 

 

http://www.ff.uni-lj.si/hp/diplomske_naloge/ponikvar_meselina/naloga.htm#_Toc24281084
http://www.ff.uni-lj.si/hp/diplomske_naloge/ponikvar_meselina/naloga.htm#_Toc24281084


 85 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika. (b.l.).[zgoščenka]. DZS, d.d., v sodelovanju s SAZU, 

ZRC SAZU, Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji. 

Teubert, W. (2005). Korpusno jezikoslovje in leksikografija. V. Gorjanc in S. Krek (ur.): 

Študije o korpusnem jezikoslovju. Ljubljana: Knjiţna zbirka Krt. 103-136. 

Vidovič Muha, A. (2000). Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja. Ljubljana: 

Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 

Vintar, Š. (2002) Avtomatsko luščenje izrazja iz slovensko-angleških vzporednih 

besedil.[online]. [november 2009]. Dostopno na spletnem naslovu:  

http://nl.ijs.si/isjt02/zbornik/sdjt02-14vintar.pdf 

Vintar, Š. (2003). Uporaba vzporednih korpusov za računalniško podprto ustvarjanje 

dvojezičnih terminoloških virov. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 

Vintar, Š. (2008). Terminologija; Terminološka veda in računalniško podprta terminografija. 

Ljubljana: Znanstvena zaloţba Filozofske fakultete. 

Ţele, A. (2004). Stopnje terminologizacije v leksiki. M.  Humar (ur.): Terminologija v času 

globalizacije. Ljubljana: ZRC SAZU. 

Ţeljko, M. (2005). Izboljšave elektronskih slovarjev. I. Orel (ur.): Razvoj slovenskega 

strokovnega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za 

slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007. (obdobja. Metode in zvrsti; 24). 625-636 

../../Application%20Data/Microsoft/Users/Eno/Local%20Settings/Temp/Application%20Data/Microsoft/Word/.%20%5bnovember%202009%5d.%20Dostopno%20na%20spletnem%20naslovu:
http://nl.ijs.si/isjt02/zbornik/sdjt02-14vintar.pdf


 86 

12. VIRI 

Donner, H.D. in D. Specht (1995). Osnovno šolanje jahača in konja. Ljubljana: KZS, SKA.  

Donner, H.D., M. Habel, H. Schridde, D. Specht, (1996). Nadaljevalna šola jahanja. 

Ljubljana: KZS, SKA. 

Humar, I. (2005). Njegovo veličanstvo konj!: Klobuk dol! Globok priklon! Nova Gorica: 

samozaloţba. 

Revija »Horses«. Kraj: Stahovica. Izdaja: Ars Ekus, umetniško fotografiranje in oblikovanje 

d.o.o., št. 1-4 

Revija o konjih. Ljubljana: Kmečki glas, št. 5-12/2008, 1-2/2009. 



 87 

13. SPLETNI VIRI 

1. Erjavec, T. Računalniške zbirke besedil.[online]. [november 2009]. Dostopno na 

spletnem naslovu: http://nl.ijs.si/et/Bib/SlKorpus/slKorpus-la2/node2.html 

2. Projekt JOS, Jezikoslovno označevanje slovenskega jezika. [online]. [november 

2009]. Dostopno na spletnem naslovu:  http://nl.ijs.si/jos/ 

3. FidaPlus, Korpus slovenskega jezika. [online]. [november 2009]. Dostopno na 

spletnem naslovu: http://www.fidaplus.net/ 

4. Fida, Korpus slovenskega jezika. (1997-2000). [online]. [november 2009]. Dostopno 

na spletnem naslovu:  http://www.fida.net/slo/index.html 

5. WordSmith Tools 04.[online]. [november 2009]. Dostopno na spletnem naslovu:  

http://www.lexically.net/wordsmith/version4/index.htm 

6. Sketch Engine.[online]. [november 2009]. Dostopno na spletnem naslovu:  

http://www.sketchengine.co.uk/ 

7. Slovenski terminološki portal.[online]. [november 2009]. Dostopno na spletnem 

naslovu:  http://lojze.lugos.si/stp/index.html 

8. Konjeniška zveza Slovenije. Pravilniki disciplin. [online]. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://www.konj-zveza.si/  

http://nl.ijs.si/et/Bib/SlKorpus/slKorpus-la2/slKorpus-la2.html
http://nl.ijs.si/et/Bib/SlKorpus/slKorpus-la2/slKorpus-la2.html
http://nl.ijs.si/et/Bib/SlKorpus/slKorpus-la2/slKorpus-la2.html
http://nl.ijs.si/et/Bib/SlKorpus/slKorpus-la2/slKorpus-la2.html
http://nl.ijs.si/et/Bib/SlKorpus/slKorpus-la2/slKorpus-la2.html
http://nl.ijs.si/jos/
../../Application%20Data/Microsoft/Users/Eno/Local%20Settings/Temp/Application%20Data/Microsoft/Word/.%20%5bnovember%202009%5d.%20Dostopno%20na%20spletnem%20naslovu:
../../Application%20Data/Microsoft/Users/Eno/Local%20Settings/Temp/Application%20Data/Microsoft/Word/.%20%5bnovember%202009%5d.%20Dostopno%20na%20spletnem%20naslovu:
../../Application%20Data/Microsoft/Users/Eno/Local%20Settings/Temp/Application%20Data/Microsoft/Word/.%20%5bnovember%202009%5d.%20Dostopno%20na%20spletnem%20naslovu:
../../Application%20Data/Microsoft/Users/Eno/Local%20Settings/Temp/Application%20Data/Microsoft/Word/.%20%5bnovember%202009%5d.%20Dostopno%20na%20spletnem%20naslovu:
../../Application%20Data/Microsoft/Users/Eno/Local%20Settings/Temp/Application%20Data/Microsoft/Word/.%20%5bnovember%202009%5d.%20Dostopno%20na%20spletnem%20naslovu:
http://www.fida.net/slo/index.html
../../Application%20Data/Microsoft/Users/Eno/Local%20Settings/Temp/Application%20Data/Microsoft/Word/.%20%5bnovember%202009%5d.%20Dostopno%20na%20spletnem%20naslovu:
http://www.lexically.net/wordsmith/version4/index.htm
../../Application%20Data/Microsoft/Users/Eno/Local%20Settings/Temp/Application%20Data/Microsoft/Word/.%20%5bnovember%202009%5d.%20Dostopno%20na%20spletnem%20naslovu:
http://www.sketchengine.co.uk/
../../Application%20Data/Microsoft/Users/Eno/Local%20Settings/Temp/Application%20Data/Microsoft/Word/.%20%5bnovember%202009%5d.%20Dostopno%20na%20spletnem%20naslovu:
../../Application%20Data/Microsoft/Users/Eno/Local%20Settings/Temp/Application%20Data/Microsoft/Word/.%20%5bnovember%202009%5d.%20Dostopno%20na%20spletnem%20naslovu:
http://lojze.lugos.si/stp/index.html


 88 

PRILOGE 

 

PRILOGA 1: Tabela 1:  Seznam lematiziranih ključnih besed  korpusa KKB  

 

ŠT. Ključne besede Frek. % 
R.C 

Frek. RC. % Ključnost 

1 KONJ 8280 1,9914 82  20011 

2 JAHAČ 1384 0,3329 4  3421,1 

3 JAHANJE 842 0,2025 6  2044,9 

4 VAJET 748 0,1799 4  1829,1 

5 KOBILA 646 0,1554 8  1539,4 

6 KONJEV 590 0,1419 0  1479,8 

7 NOGA 859 0,2066 194 0,0186 1279 

8 LIPICA 510 0,1227 14  1159,5 

9 KONJENIŠKI 431 0,1037 6  1021,6 

10 JAHALEN 407 0,0979 5  970,01 

11 PASMA 430 0,1034 14  963,46 

12 GALOP 396 0,0952 3  959,81 

13 ŢREBEC 409 0,0984 9  944,88 

14 TEKMOVALEC 470 0,113 57  855,88 

15 JAHATI 369 0,0887 8  853,28 

16 ŢIVAL 662 0,1592 220 0,0211 817,36 

17 KOPITO 335 0,0806 4  799,31 

18 KOBILARNA 328 0,0789 3  790,36 

19 LIPICANEC 324 0,0779 3  780,4 

20 TEKMOVANJE 565 0,1359 173 0,0166 729,51 

21 KK 376 0,0904 36  722,87 

22 ŢREBE 290 0,0697 2  704,65 

23 SEDLO 297 0,0714 7  682,85 

24 DIRKA 454 0,1092 104  671,75 

25 KONJSKI 317 0,0762 25  632,82 

26 ZAPREKA 249 0,0599 2  602,42 

27 KAS 239 0,0575 0  599,31 

28 OVIRA 399 0,096 90  594,12 

29 IN 13772 3,3123 26846 2,5797 568,98 

30 DRESUREN 235 0,0565 4  551,32 

31 SKOK 353 0,0849 75  538,37 

32 STEZA 283 0,0681 30  532,1 

33 KATEGORIJA 372 0,0895 102  507,76 

34 PRI 2703 0,6501 3831 0,3681 492,46 

35 ŠOLANJE 257 0,0618 27  484,18 

36 JAHAČEV 187 0,045 0  468,9 

37 REJA 239 0,0575 26  446,7 

38 REJEC 251 0,0604 36  436,85 

39 TEKMA 567 0,1364 354 0,034 432,8 

40 BRZDA 176 0,0423 1  429,64 

41 PRESKAKOVANJE 182 0,0438 3  427,7 

42 HLEV 208 0,05 16  417,04 

43 TRENING 294 0,0707 75  415,05 

44 VAJA 298 0,0717 83  403,64 
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45 Z 7632 1,8356 14351 1,379 400,98 

46 DRESURA 176 0,0423 6  392,6 

47 SKAKANJE 164 0,0394 3  383,18 

48 HOD 166 0,0399 4  381,03 

49 GIBANJE 342 0,0823 137 0,0132 376,3 

50 KORAK 373 0,0897 174 0,0167 368,09 

51 TOPLOKRVEN 145 0,0349 0  363,58 

52 JAHALIŠČE 139 0,0334 0  348,53 

53 ČREDA 166 0,0399 10  346,18 

54 SKAKALEN 145 0,0349 2  343,76 

55 TEKMOVALEN 205 0,0493 34  341,37 

56 MENJAVA 205 0,0493 35  338,17 

57 VRAT 220 0,0529 46  337,59 

58 KASAŠKI 136 0,0327 1  329,85 

59 FOTKA 133 0,032 3  306,68 

60 TRENER 279 0,0671 114 0,011 302,89 

61 LIPIŠKI 125 0,0301 1  302,43 

62 KONJENICA 130 0,0313 4  292,68 

63 HIPODROM 115 0,0277 0  288,35 

64 SENO 134 0,0322 8  279,81 

65 TEMPO 159 0,0382 22  279,53 

66 SEDELEN 110 0,0265 0  275,81 

67 KONJENIK 122 0,0293 4  273,12 

68 JEZDEC 119 0,0286 3  272,24 

69 DOBER 1112 0,2674 1429 0,1373 266,26 

70 STREME 106 0,0255 0  265,78 

71 ZADNJI 778 0,1871 855 0,0822 265,53 

72 TEREN 196 0,0471 55  264,48 

73 WESTERN 109 0,0262 1  262,58 

74 ROKA 555 0,1335 508 0,0488 261,66 

75 UZDA 103 0,0248 1  247,65 

76 NASLON 113 0,0272 5  245,3 

77 HRBET 195 0,0469 64  242,35 

78 KASAČ 102 0,0245 2  237,33 

79 KONJENIŠTVO 98 0,0236 1  235,21 

80 TERAPEVTSKI 111 0,0267 6  235,02 

81 TEŢA 209 0,0503 81  234,97 

82 GALOPEN 93 0,0224 0  233,18 

83 REJSKI 100 0,0241 2  232,39 

84 LINIJA 169 0,0406 47  229,05 

85 ARABSKI 133 0,032 20  228,28 

86 PRIX 100 0,0241 3  225,62 

87 TER 1010 0,2429 1343 0,1291 220,85 

88 PARKUR 88 0,0212 0  220,64 

89 TOČKA 395 0,095 326 0,0313 216,72 

90 BIČ 100 0,0241 5  213,89 

91 LONŢA 85 0,0204 0  213,12 

92 VPREGA 101 0,0243 6  211,05 

93 BOKS 119 0,0286 16  210,86 

94 MORATI 1291 0,3105 1892 0,1818 210,81 

95 TERAPIJA 127 0,0305 22  208,48 

96 ISLANDSKI 94 0,0226 4  204,95 



 90 

97 MANEŢA 88 0,0212 2  202,81 

98 PREDNJI 140 0,0337 34  201,99 

99 GALOPSKI 79 0,019 0  198,08 

100 ZMAGATI 213 0,0512 108 0,0104 196,67 

101 POKAL 231 0,0556 129 0,0124 196,17 

102 TAKT 102 0,0245 10  195,07 

103 GRAND 98 0,0236 9  189,99 

104 LJUTOMER 108 0,026 16  186,18 

105 FOTO 222 0,0534 128 0,0123 183,05 

106 ARABEC 95 0,0228 9  183 

107 PLEČA 89 0,0214 6  182,43 

108 ZNAK 216 0,052 122 0,0117 181,54 

109 PRAVILEN 186 0,0447 88  181,53 

110 KASTRAT 72 0,0173 0  180,53 

111 DISCIPLINA 128 0,0308 33  179,8 

112 RAVNOTEŢJE 117 0,0281 25  178 

113 SLAVIČ 84 0,0202 6  170,56 

114 NAPAKA 252 0,0606 176 0,0169 170,42 

115 DOSEČI 385 0,0926 367 0,0353 170,03 

116 JAHALNICA 77 0,0185 3  169,49 

117 UČENJE 141 0,0339 50  167,54 

118 SED 73 0,0176 2  165,93 

119 KOPITEN 66 0,0159 0  165,48 

120 AHALTEKINEC 66 0,0159 0  165,48 

121 PRIPOROČLJIV 104 0,025 20  164,64 

122 PAS 147 0,0354 58  163,34 

123 PIRUETA 65 0,0156 0  162,97 

124 HLADNOKRVEN 71 0,0171 2  161,03 

125 GOLEN 64 0,0154 0  160,47 

126 GOBEC 90 0,0216 13  156,3 

127 KOČIJA 85 0,0204 10  155,91 

128 VSTRAN 73 0,0176 4  154,27 

129 SEDATI 61 0,0147 0  152,94 

130 TURNIR 176 0,0423 96  152,64 

131 NASTOP 247 0,0594 187 0,018 151,71 

132 DLAKA 79 0,019 8  150,03 

133 NAPREJ 348 0,0837 337 0,0324 149,7 

134 ZBRANOST 73 0,0176 5  149,25 

135 PRIREDITEV 240 0,0577 183 0,0176 146,1 

136 PAŠA 81 0,0195 11  143,13 

137 KOMENDA 76 0,0183 8  143,1 

138 KILOMETRSKI 66 0,0159 3  142,82 

139 DOTIK 93 0,0224 20  141,13 

140 RIFELJ 56 0,0135 0  140,41 

141 POSESTVO 97 0,0233 24  138,8 

142 VITEZ 89 0,0214 18  138,3 

143 TEKMOVATI 115 0,0277 40  138,22 

144 PREIZKUŠNJA 100 0,0241 27  137,47 

145 MLAD 477 0,1147 568 0,0546 137,15 

146 MLADINEC 104 0,025 31  136,12 

147 DRŢA 86 0,0207 17  134,78 

148 POHOD 101 0,0243 29  134,73 
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149 OCENA 214 0,0515 159 0,0153 134,52 

150 PODKEV 52 0,0125 0  130,38 

151 ŢVALA 52 0,0125 0  130,38 

152 LJUTOMERSKI 65 0,0156 5  130,31 

153 PODPIS 148 0,0356 80  129,39 

154 VADBA 79 0,019 14  128,69 

155 PES 159 0,0382 94  128,02 

156 VIHR 51 0,0123 0  127,87 

157 KONJEREJA 51 0,0123 0  127,87 

158 PAŠNIK 77 0,0185 13  127,47 

159 IZPUST 57 0,0137 2  126,79 

160 ŠPORT 227 0,0546 185 0,0178 126,68 

161 POTOMEC 86 0,0207 20  126,4 

162 ZELO 845 0,2032 1271 0,1221 126,19 

163 MANCA 59 0,0142 3  125,92 

164 OSVOJITI 156 0,0375 92  125,9 

165 ŢREBIČEK 50 0,012 0  125,36 

166 TRETJI 343 0,0825 364 0,035 125,25 

167 POTEKATI 240 0,0577 206 0,0198 124,56 

168 FEI 53 0,0127 1  123,6 

169 DOBRO 584 0,1405 787 0,0756 122,96 

170 DVOVPREGA 49 0,0118 0  122,86 

171 KONJEREJSKI 52 0,0125 1  121,13 

172 NOTRANJI 244 0,0587 216 0,0208 121,02 

173 ODLIČEN 172 0,0414 116 0,0111 120,95 

174 JERMEN 61 0,0147 5  120,89 

175 KNAPIČ 48 0,0115 0  120,35 

176 SLEJKO 48 0,0115 0  120,35 

177 ŠKORENJ 67 0,0161 9  118,75 

178 NAZAJ 206 0,0495 165 0,0159 117,66 

179 TEKMOVALKA 77 0,0185 17  115,63 

180 IZKUŠEN 99 0,0238 37  113,9 

181 MIŠICA 115 0,0277 54  112,88 

182 MIRNIK 45 0,0108 0  112,83 

183 POŠKODBA 141 0,0339 84  112,69 

184 JEŢA 51 0,0123 2  112,18 

185 SIBIL 48 0,0115 1  111,26 

186 SPRETNOSTEN 44 0,0106 0  110,32 

187 PONIJ 44 0,0106 0  110,32 

188 NAUČITI 166 0,0399 118 0,0113 109,99 

189 ZMAGOVALEC 124 0,0298 66  109,87 

190 PREGRINJALO 54 0,013 4  108,97 

191 LOV 90 0,0216 31  108,79 

192 ZUNANJI 272 0,0654 275 0,0264 108,59 

193 PLEMENSKI 68 0,0164 13  107,88 

194 ANDALUZIJEC 43 0,0103 0  107,81 

195 PRVENSTVO 217 0,0522 192 0,0184 107,7 

196 PRIMEREN 232 0,0558 215 0,0207 107,22 

197 LIPICANSKI 51 0,0123 3  106,71 

198 POLNOKRVEN 52 0,0125 4  104,25 

199 ODJAHATI 45 0,0108 1  103,86 

200 PONI 45 0,0108 1  103,86 
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201 GANYMED 41  0  102,8 

202 DOLG 387 0,0931 477 0,0458 102,66 

203 TILNIK 47 0,0113 2  102,47 

204 TERENSKI 71 0,0171 18  100,49 

205 HANA 54 0,013 6  100,42 

206 KAVALETA 40  0  100,29 

207 HAFLINGER 40  0  100,29 

208 GALOPIRATI 40  0  100,29 

209 ZAMAH 57 0,0137 8  99,801 

210 NA 7206 1,7331 15648 1,5037 99,314 

211 TRENIRATI 89 0,0214 35  99,1 

212 PARKURJE 39  0  97,783 

213 SPOSOBNOST 146 0,0351 103  97,588 

214 VEDNO 609 0,1465 902 0,0867 95,865 

215 ŢREBICA 38  0  95,275 

216 SKAZA 44 0,0106 2  95,21 

217 ZELIŠČE 60 0,0144 12  93,622 

218 LAHKO 1844 0,4435 3480 0,3344 93,457 

219 UČITI 118 0,0284 71  93,395 

220 GRIVA 45 0,0108 3  92,399 

221 POVELJE 55 0,0132 9  91,97 

222 PRAVILNO 107 0,0257 59  91,9 

223 HORSE 40  1  91,56 

224 KONJAR 40  1  91,56 

225 MESTO 785 0,1888 1264 0,1215 90,539 

226 STRANOHOD 36  0  90,261 

227 NOSNIK 36  0  90,261 

228 QUARTER 36  0  90,261 

229 SLAVITI 79 0,019 30  89,974 

230 NASTOPITI 167 0,0402 141 0,0135 88,73 

231 SPROŠČEN 75 0,018 27  88,301 

232 LONŢIRANJE 35  0  87,753 

233 REINING 35  0  87,753 

234 KRIŢANJE 43 0,0103 3  87,648 

235 TEŢIŠČE 50 0,012 7  87,606 

236 PROŢEN 48 0,0115 6  86,708 

237 KOST 84 0,0202 37  86,489 

238 MA 59 0,0142 14  85,976 

239 NASTJA 40  2  85,553 

240 PSIHOLOGIJA 60 0,0144 15  85,46 

241 PREJAHATI 34  0  85,246 

242 ADRIA 69 0,0166 23  84,994 

243 DESNI 154 0,037 127 0,0122 84,553 

244 IRENA 75 0,018 29  84,435 

245 VPREŢEN 37  1  84,192 

246 ZDRUŢENJE 135 0,0325 101  84,135 

247 LICENCA 64 0,0154 19  83,936 

248 LINDA 41  3  82,91 

249 IZŠOLAN 33  0  82,739 

250 ORGANIZATOR 115 0,0277 76  82,669 

251 NALOGA 224 0,0539 237 0,0228 82,253 

252 STOPATI 63 0,0152 19  81,953 
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253 DELOVANJE 226 0,0544 241 0,0232 81,754 

254 PIAF 36  1  81,738 

255 POZOREN 79 0,019 35  80,998 

256 FRU 42 0,0101 4  80,813 

257 RAZDALJA 114 0,0274 77  80,027 

258 ENAKOMEREN 57 0,0137 15  79,307 

259 POSLUŠNOST 35  1  79,287 

260 KRMILO 68 0,0164 25  79,034 

261 VETERINAR 53 0,0127 12  78,77 

262 SIMONA 53 0,0127 12  78,77 

263 FIZIČEN 85 0,0204 43  78,62 

264 KOVANJE 41  4  78,49 

265 POMEMBEN 460 0,1106 665 0,0639 78,419 

266 KOLONA 54 0,013 13  78,202 

267 PREKRIVLJENOST 31  0  77,724 

268 ŠTIRIVPREGA 31  0  77,724 

269 HORSES 31  0  77,724 

270 ALPE 73 0,0176 31  77,152 

271 VITAMIN 71 0,0171 29  77,082 

272 VZREJATI 34  1  76,836 

273 M 321 0,0772 413 0,0397 76,521 

274 ŠTART 59 0,0142 18  76,286 

275 PREHRANA 105 0,0253 69  75,939 

276 ZMAGA 169 0,0406 160 0,0154 75,453 

277 POMERITI 73 0,0176 32  75,426 

278 REP 66 0,0159 25  75,288 

279 TELO 239 0,0575 273 0,0262 75,255 

280 TÖLT 30  0  75,217 

281 KANDARA 30  0  75,217 

282 IZVAJATI 128 0,0308 101  74,562 

283 NAVZDOL 79 0,019 39  74,542 

284 OGRADA 44 0,0106 7  74,23 

285 LJUBITELJ 95 0,0228 58  74,117 

286 AQHA 29  0  72,71 

287 GIMNASTICIRANJE 29  0  72,71 

288 POVODEC 29  0  72,71 

289 TELLINGTON 29  0  72,71 

290 VIŠINA 184 0,0443 188 0,0181 72,072 

291 VETERINARSKI 59 0,0142 20  71,98 

292 LASTNIK 205 0,0493 222 0,0213 71,971 

293 LAHEK 150 0,0361 136 0,0131 71,728 

294 LOVRENČIČ 34  2  71,142 

295 BOČNO 34  2  71,142 

296 POTENCA 36  3  71,125 

297 MAVER 36  3  71,125 

298 CENTIMETER 72 0,0173 34  70,364 

299 JAHAČICA 28  0  70,202 

300 SMETI 252 0,0606 306 0,0294 69,238 

301 UPORABLJATI 315 0,0758 418 0,0402 69,181 

302 NAPAČEN 84 0,0202 49  68,495 

303 VOZ 69 0,0166 32  68,373 

304 SPROŠČENOST 44 0,0106 9  68,077 
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305 SEDLANJE 27  0  67,695 

306 PODSEDELNICA 27  0  67,695 

307 KANDARE 27  0  67,695 

308 OSTROGA 27  0  67,695 

309 DEL 645 0,1551 1062 0,1021 67,681 

310 ZAČETNIK 50 0,012 14  67,533 

311 PRIGANJANJE 30  1  67,054 

312 PREMRL 36  4  66,943 

313 SMER 147 0,0354 138 0,0133 66,535 

314 KUČER 34  3  66,439 

315 GIBATI 65 0,0156 29  66,302 

316 UHO 96 0,0231 66  66,076 

317 MINERAL 48 0,0115 13  65,885 

318 PROST 167 0,0402 170 0,0163 65,849 

319 POLNOKRVEC 26  0  65,188 

320 EVENTING 26  0  65,188 

321 UZDANJE 26  0  65,188 

322 TETIVA 26  0  65,188 

323 IZRAVNANOST 26  0  65,188 

324 KONJARSTVO 26  0  65,188 

325 KROG 189 0,0455 207 0,0199 64,885 

326 TEŢEK 192 0,0462 212 0,0204 64,85 

327 KONDICIJA 45 0,0108 11  64,735 

328 LENARŠKI 29  1  64,613 

329 ŢAN 29  1  64,613 

330 ZALOŢNIK 46 0,0111 12  64,262 

331 KRMA 72 0,0173 38  64,26 

332 LEVI 141 0,0339 132 0,0127 64,105 

333 ODLIČNO 77 0,0185 44  64,013 

334 JEZDITI 31  2  63,979 

335 ŢELODČEN 47 0,0113 13  63,861 

336 MIREN 109 0,0262 86  63,5 

337 VRHUNSKI 84 0,0202 53  63,394 

338 ZAVOJ 39  7  63,254 

339 KAZENSKI 100 0,0241 74  63,16 

340 FAVORY 25  0  62,681 

341 UGAR 25  0  62,681 

342 LAUFER 25  0  62,681 

343 RANČ 25  0  62,681 

344 POLPARADA 25  0  62,681 

345 GALOPIRANJE 25  0  62,681 

346 TRIDNEVEN 34  4  62,361 

347 VSAK 634 0,1525 1061 0,102 61,887 

348 SLEDITI 198 0,0476 227 0,0218 61,855 

349 VALJANJE 30  2  61,599 

350 BREZ 489 0,1176 771 0,0741 61,318 

351 TAKO 1704 0,4098 3371 0,3239 61,139 

352 ČIMBOLJ 42 0,0101 10  61,113 

353 PETRA 52 0,0125 19  60,667 

354 TRAVA 73 0,0176 42  60,302 

355 POVORKA 24  0  60,173 

356 ČIČ 24  0  60,173 



 95 

357 SIQHA 24  0  60,173 

358 LAMINITIS 24  0  60,173 

359 NEGA 65 0,0156 33  59,943 

360 PILAR 27  1  59,739 

361 TRAVNER 27  1  59,739 

362 ODRIVEN 27  1  59,739 

363 PIBER 27  1  59,739 

364 PSIHIČEN 46 0,0111 14  59,552 

365 FABRIS 31  3  59,447 

366 DOLŢINA 92 0,0221 67  59,237 

367 ELASTIČEN 41  10  59,038 

368 VON 58 0,0139 26  58,955 

369 OVINEK 52 0,0125 20  58,741 

370 POČITEK 52 0,0125 20  58,741 

371 POGOSTO 270 0,0649 360 0,0346 58,523 

372 IZKUŠNJA 177 0,0426 198 0,019 58,215 

373 USPEH 157 0,0378 166 0,016 57,718 

374 TEAM 39  9  57,505 

375 PREIZKUS 59 0,0142 28  57,436 

376 FURMAN 26  1  57,306 

377 DERBI 48 0,0115 17  57,07 

378 LAT 28  2  56,851 

379 DAN 855 0,2056 1545 0,1485 56,509 

380 RAHEL 56 0,0135 26  55,443 

381 PREDNIK 55 0,0132 25  55,332 

382 FEIF 22  0  55,159 

383 IZŠOLANOST 22  0  55,159 

384 GAMAŠA 22  0  55,159 

385 SIGLAVY 22  0  55,159 

386 SENAŢA 22  0  55,159 

387 ZAJAHATI 22  0  55,159 

388 VRANEC 22  0  55,159 

389 PETA 48 0,0115 18  55,103 

390 PRIPASTI 49 0,0118 19  55,062 

391 NARAVEN 163 0,0392 180 0,0173 55,039 

392 ARENA 39  10  54,916 

393 SERPENTINA 25  1  54,876 

394 THAIS 25  1  54,876 

395 ANGLEŠKI 98 0,0236 80  54,557 

396 RODOVNIK 32  5  54,286 

397 IDEALEN 65 0,0156 37  54,229 

398 ZAUPANJE 77 0,0185 52  54,061 

399 POSEBNO 130 0,0313 129 0,0124 53,622 

400 VČASIH 203 0,0488 251 0,0241 53,425 

401 VEDENJE 95 0,0228 77  53,399 

402 ISLANDIJA 30  4  53,276 

403 TLA 179 0,0431 210 0,0202 53,185 

404 DRŢATI 155 0,0373 170 0,0163 53,061 

405 RODOVNIŠKI 21  0  52,651 

406 CONVERSAN 21  0  52,651 

407 VEHAR 21  0  52,651 

408 PODBRADEN 21  0  52,651 
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409 PREVITI 21  0  52,651 

410 PREVITJE 21  0  52,651 

411 RAZBREMENILEN 21  0  52,651 

412 IVALI 21  0  52,651 

413 ŢIVA 28  3  52,507 

414 TUDI 3277 0,7882 7033 0,6758 52,212 

415 PREDPOGOJ 26  2  52,122 

416 ODSTOPANJE 41  13  51,927 

417 ŠPANSKI 74 0,0178 50  51,924 

418 WWW 80 0,0192 58  51,786 

419 USNJEN 42 0,0101 14  51,734 

420 BAKTERIJA 45 0,0108 17  51,419 

421 ANJA 48 0,0115 20  51,404 

422 HRANJENJE 36  9  51,275 

423 ALI 1778 0,4276 3609 0,3468 51,179 

424 KOMBINACIJA 75 0,018 52  51,131 

425 SIVEC 29  4  51,023 

426 EKIPA 160 0,0385 182 0,0175 50,821 

427 KARAKTER 33  7  50,346 

428 PRIGANJALEN 20  0  50,144 

429 UJAHAN 20  0  50,144 

430 MILITARY 20  0  50,144 

431 BARAŢ 20  0  50,144 

432 PRIGANJATI 23  1  50,024 

433 PLUTO 23  1  50,024 

434 ČREDEN 23  1  50,024 

435 JEŢ 30  5  49,87 

436 HANŢEKOVIČ 25  2  49,766 

437 VRETENCE 25  2  49,766 

438 VAŢEN 49 0,0118 22  49,748 

439 BARJE 42 0,0101 15  49,686 

440 SKAKATI 43 0,0103 16  49,604 

441 VELENJE 80 0,0192 61  48,689 

442 BLAGOSLOV 37  11  48,489 

443 RAHLO 73 0,0176 52  48,245 

444 TINA 50 0,012 24  48,244 

445 PREPREČEVATI 62 0,0149 38  48,183 

446 POKRIT 57 0,0137 32  48,163 

447 POGOSTOST 26  3  47,914 

448 ZBRAN 75 0,018 55  47,89 

449 POMOŢEN 45 0,0108 19  47,75 

450 MS 45 0,0108 19  47,75 

451 VLEČI 68 0,0164 46  47,652 

452 GOLENJA 19  0  47,637 

453 DOROTEJA 19  0  47,637 

454 RJAVEC 19  0  47,637 

455 GANAŠA 19  0  47,637 

456 VZREJEN 22  1  47,604 

457 PRIJAHATI 22  1  47,604 

458 LISJAK 22  1  47,604 

459 MIRJAM 24  2  47,416 

460 ŠESTLETEN 24  2  47,416 
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461 POMAGATI 281 0,0676 408 0,0392 47,22 

462 LUKA 52 0,0125 27  47,06 

463 NARAVA 160 0,0385 189 0,0182 46,818 

464 XX 30  6  46,81 

465 USPEŠEN 179 0,0431 222 0,0213 46,762 

466 DROG 36  11  46,508 

467 UDELEŢITI 91 0,0219 79  46,447 

468 TADEJA 31  7  46,123 

469 TADEJ 31  7  46,123 

470 VZDOLŢEN 32  8  45,577 

471 KLUB 204 0,0491 269 0,0258 45,568 

472 VLAKNINA 28  5  45,492 

473 NAŠ 583 0,1402 1023 0,0983 45,198 

474 GNANJE 21  1  45,188 

475 SEDIŠČE 21  1  45,188 

476 XXII 21  1  45,188 

477 DRŢANJE 21  1  45,188 

478 JERMENČEK 21  1  45,188 

479 MEDEN 21  1  45,188 

480 INŠTRUKTOR 33  9  45,144 

481 URAVNOTEŢEN 33  9  45,144 

482 ŠEFMAN 18  0  45,13 

 

PRILOGA 2: Tabela 2:  Sketch Engine (primer 1) 

 

 

ţvala/brzda    cb/UNG5/read.only/tomaz.konji freq = 52/176  

 

ţvala 6.0 4.0 2.0 0 -2.0 -4.0 -6.0 brzda 
 

gen_2 16 27 5.9 3.7 

obroč 6 5 21.4 17.9 

pritisk 2 3 9.0 11.2 

vrsta 1 1 4.3 3.7 
 

 

prec_na 5 4 5.6 1.7 

naslanjati 1 1 7.5 7.8 
 

 

is_subj 3 20 1.2 3.0 

lomljen 1 1 9.0 7.1 
 

 

a_modifier 17 72 1.6 2.5 

navaden 6 49 19.9 43.7 

oster 4 1 17.3 4.6 

lomljen 2 1 12.6 5.8 

post_v 2 5 1.5 1.4 

usta 1 1 8.4 7.5 
 

 

prec_verb: 5 13 0.4 0.4 

ţvečiti 1 3 7.8 15.9 

uporabljati 1 1 4.2 3.3 
 

 

 

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w196049
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136742
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w196047
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136736
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w196045
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136734
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w196040
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136718
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w196052
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136757
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w196020
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136685
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w196018
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136682
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w196023
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136691
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w196034
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136707
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w196012
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136659
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w196009
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136656
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običajen 1 1 6.7 5.2 
 

 

prec_prep 12 29 2.0 1.8 

brez 1 16 4.2 25.0 

na 6 3 9.7 3.7 

z 3 3 5.5 3.7 
 

 

coord 13 22 1.6 1.0 

se 1 1 4.2 3.6 

na 1 1 1.6 1.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 3: Tabela 3:  Sketch Engine (primer 9) 

 

 

maneţa/jahališče    cb/UNG5/read.only/tomaz.konji freq = 88/139 

 

maneţa 6.0 4.0 2.0 0 -2.0 -4.0 -6.0 jahališče 
 

prec_po 5 7 15.5 15.8 

serpentina 1 5 8.0 23.9 
 

 

prec_v 27 13 12.1 4.2 

podlaga 5 1 16.6 5.5 

biti 2 1 3.6 2.3 
 

 

gen_2 6 42 1.3 6.5 

sredina 2 4 11.8 14.3 

ograja 2 3 12.5 12.7 
 

 

prec_prep 40 36 3.9 2.5 

v 29 14 16.9 11.0 

po 3 1 6.1 2.0 

okrog 1 1 5.4 5.5 

iz 1 1 2.0 2.1 
 

 

 

a_modifier 27 49 1.5 1.9 

zunanji 3 11 9.8 20.1 

cel 3 8 11.6 19.7 

pokrit 1 5 5.4 16.7 

peščen 1 3 6.6 14.3 

ograjen 1 3 6.3 13.6 

ogrevalen 1 1 7.1 6.5 

prenovljen 1 1 6.9 6.3 

velik 1 3 2.6 6.2 

urejen 1 1 5.9 5.3 

tekmovalen 1 1 4.1 3.5 
 

 

is_subj 5 3 1.2 0.5 

meriti 1 1 7.0 7.5 
 

 

coord 15 21 1.1 1.1 

na 1 6 1.4 8.1 

v 1 2 1.1 2.2 
 

 

 

 

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w196021
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136688
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w196029
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136697
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w196026
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136693
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w196025
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136692
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w195996
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136635
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w195998
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w136637
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139194
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84549
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139181
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84538
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139175
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84535
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139204
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84561
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139205
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84567
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139161
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84506
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139162
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84507
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139165
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84510
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139163
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84508
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139152
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84502
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139139
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84491
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139138
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84490
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139154
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84503
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139150
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84500
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139146
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84495
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139147
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84496
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139140
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84492
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139149
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84499
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139141
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84493
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139211
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84571
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139112
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84461
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w139113
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w84463
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PRILOGA 4: Tabela 4:  Sketch Engine (primer 15) 

 

zapreka/ovira    cb/UNG5/read.only/tomaz.konji freq = 249/399  

 

zapreka 6.0 4.0 2.0 0 -2.0 -4.0 -6.0 ovira 
 

gen_2 52 173 4.2 9.3 

preskakovanje 25 120 30.3 47.2 

višina 8 30 18.3 29.2 

vrsta 3 5 8.4 9.0 
 

 

prec_prep 62 51 2.3 1.2 

med 17 4 20.0 8.2 

čez 2 7 7.0 17.6 

pred 11 4 17.3 9.3 

proti 3 7 8.8 16.3 

na 16 6 11.4 5.6 

z 2 9 1.1 8.0 
 

 

a_modifier 104 125 2.1 1.7 

podrt 12 11 26.3 24.5 

visok 14 16 18.8 19.5 

širinski 5 4 19.2 16.3 

postavljen 3 8 9.7 18.0 

posamezen 8 7 15.4 13.6 

nizek 5 6 12.9 14.0 

naraven 2 6 5.8 12.9 

trden 3 2 11.0 7.8 

naslednji 4 2 9.9 5.4 

različen 2 5 4.6 9.5 

lahek 2 2 6.6 6.3 

zadnji 3 4 5.2 6.3 
 

 

 

post_verb: 29 41 0.5 0.5 

morati     
 

 

 

 

 

 

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86624
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79203
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86625
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79205
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86623
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79202
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86547
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79098
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86549
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79102
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86545
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79097
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86548
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79101
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86539
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79095
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86538
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79094
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86505
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79059
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86499
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79048
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86535
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79085
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86509
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79062
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86506
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79060
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86503
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79054
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86518
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79067
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86526
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79077
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86504
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79056
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86512
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79064
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86498
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79044
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86501
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79051
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PRILOGA 5: Tabela 5: Sketch Engine (primer 15) 

 

zapreka" only patterns 

prec_me

d 

2

1 

37.

6 

razdalja 8 
21.

3 

distanca 2 
12.

0 

jahanje 2 5.6 

jahati 2 5.3 
 

 

prec_pre

d 

1

0 

31.

4 

strah 2 
10.

2 

tla 2 9.4 
 

 

 

gen_2 
5

2 
4.2 

postavljanje 4 
15.

5 

premagovanj

e 
3 

12.

8 

par 2 8.7 
 

 

prec_na 16 3.9 

prijahati 2 10.3 

jahanje 3 8.4 

jahati 3 8.0 
 

 

prec_prep 62 2.3 

za 5 5.7 

od 2 4.5 
 

 

 

a_modifie

r 

10

4 
2.1 

višinski 5 
18.

1 

višinsko-

širinski 
4 

17.

5 

strm 2 
10.

3 

prazen 2 
10.

1 

vadben 2 9.8 

posamičen 2 8.9 

širok 2 7.6 

terenski 2 7.2 
 

 

is_obj4 17 1.7 

skočiti 2 9.7 

ogledati 2 8.0 
 

 

 

post_v 8 1.4 

parkurje 
3

 

16.

7 

slovenij

a 

2

 
8.8 

 

 

post_n

a 
5 1.2 

teren 
2

 

10.

2 
 

 

is_sub

j 

1

2 
1.1 

podrt 2 
11.

8 

pasti 2 8.5 
 

 

 

 

coord 32 0.9 

kombinacija 2 8.8 

kako 2 7.4 

po 2 4.5 

konj 2 1.6 
 

 

prec_z 3 0.7 

spoznati 2 10.7 
 

 

post_verb: 29 0.5 

premagati 2 8.0 

zaključiti 2 7.7 

končati 2 6.9 
 

 

 

gen_1 4 0.3 

konj 2 4.9 
 

 

prec_verb: 17 0.3 

ogledati 2 8.0 
 

 

 

 

 

 

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86607
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86609
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86601
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86602
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86593
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86594
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86631
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86628
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86622
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86581
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86575
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86576
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86540
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86546
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86533
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86534
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86531
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86511
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86532
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86514
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86519
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86520
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86662
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86649
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86565
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86561
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86558
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86636
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86638
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86447
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86431
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86439
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86429
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86573
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86484
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86480
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86478
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86619
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w86459
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PRILOGA 6: Tabela 6:  Sketch Engine (primer 15) 

 

ovira" only patterns 

prec_čez 9 65.0 

leteti 3 16.4 
 

 

prec_proti 7 30.8 

jahanje 3 10.1 

jahati 2 7.0 
 

 

gen_2 173 9.3 

postavitev 2 7.0 

število 3 6.4 

kombinacija 2 6.1 

del 2 2.3 
 

 

 

is_obj2 8 2.6 

preskočiti 2 10.4 
 

 

post_za 8 2.1 

nagrada 2 10.0 

skok 2 8.4 

konj 2 3.8 
 

 

 

is_obj4 27 1.8 

preskakovati 5 19.1 

premagati 4 13.4 

preskočiti 3 11.5 

podreti 2 10.2 

postaviti 3 8.8 

postavljati 2 8.6 

predstavljati 2 5.9 
 

 

post_v 16 1.8 

zgodovina 2 9.9 

narava 2 9.1 
 

 

 

a_modifier 125 1.7 

voden 4 13.1 

raznovrsten 3 12.0 

teţek 5 11.2 

razen 3 9.5 

neznan 2 8.6 

zahteven 2 6.7 
 

 

post_na 10 1.6 

krumperk 2 14.4 
 

 

prec_z 9 1.4 

dirka 3 11.2 
 

 

 

 

prec_prep 51 1.2 

prek 7 17.8 

mimo 2 9.7 

brez 3 7.7 
 

 

is_subj 21 1.2 

postavljen 3 12.9 

morati 2 3.6 
 

 

 

coord 37 0.7 

on 3 8.7 

se 2 6.1 

pri 3 5.4 

biti 3 4.8 

z 2 1.9 
 

 

post_verb: 41 0.5 

razglasiti 2 11.2 

prodati 2 6.9 

pridobiti 2 6.2 

predstavljati 2 5.2 
 

 

 

prec_verb: 40 0.5 

preskakovati 6 20.1 

preskočiti 4 13.1 

premagati 4 12.5 

postaviti 5 11.7 

podreti 2 9.6 

postavljati 2 8.0 

predstavljati 2 5.2 

priti 2 4.3 
 

 

gen_1 8 0.4 

višina 5 18.5 
 

 

 

 

 

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79183
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79172
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79173
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79206
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79204
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79208
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79207
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79234
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79117
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79118
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79116
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79252
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79245
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79243
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79244
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79247
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79249
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79241
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79122
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79132
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79063
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79070
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79045
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79050
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79081
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79052
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79107
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79146
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79104
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79103
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79099
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79225
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79221
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w78959
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w78957
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w78961
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w78955
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w78958
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79021
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79028
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79022
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79015
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79005
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w78993
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w78995
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w78999
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w78994
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79002
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w78991
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w78988
http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?corpname=cb/UNG5/read.only/tomaz.konji;q=w79198
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PRILOGA 7:  Pogodba o zbiranju besedil 

 
P O G O D B A 
o zbiranju in uporabi besedilnega korpusa 
 
 
ki jo skleneta Helena Plahuta, naslov: Tolminskih puntarjev 2, Nova Gorica , ki jo zastopa ______/_______; 
matična številka: 0205977505187, davčna številka: ______________ (v nadaljnjem besedilu: imetnik 
avtorskih pravic naročnik) 
 
in  
 
avtor oz. ____________________________________ , ki ga zastopa ___________________________  
(v nadaljnjem besedilu: imetnik pravic). 
 
1. Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata: 
a) da naročnik pripravlja besedilni korpus, katerega odgovorni nosilec je Fakulteta za humanistiko, Univerza v 
Novi Gorici in ga sofinancira _________/______________: ta obsega zbiranje besedil različnih vrst za namene 
elektronske analize, obdelave, označevanja, reproduciranja in druge uporabe njihovih besed, besednih zvez ali 
stavkov (v nadaljnjem besedilu: projekt Konjeniški terminološki slovar), 
b) da imetnik pravic razpolaga z avtorskimi in drugimi pravicami na avtorskih delih, ki so predmet te pogodbe 
(v nadaljnjem besedilu: delo) in so navedena v dodatku k tej pogodbi. 
 
2. Imetnik pravic omogoča naročniku dostop do svojega dela v digitalni obliki in nanj prenaša pravici 
elektronskega reproduciranja in predelave tega dela. Ti pravici sta preneseni na naročnika neizključno, 
neodplačno ter z možnostjo nadaljnjega prenosa na pogodbenice projekta Konjeniški terminološki slovar; 
prenos je brez časovnih omejitev ter velja za namene projekta Konjeniški terminološki slovar in za 
Slovenijo. Dostop do dela po prejšnjem odstavku se izvrši preko začasnega nosilca (disketa, CD-ROM, trdi disk 
ipd.), preko interneta in podobno. 
 
3. Naročnik jamči in se zavezuje: 
a) da bo delo naložil v spominske enote, namenjene za projekt Konjeniški terminološki slovar , morebitne 
začasne nosilce dela pa bo nato na zahtevo imetnika pravic ali izbrisal ali uničil ali vrnil imetniku pravic, vse 
najkasneje v treh dneh od prejema dela ali nosilca; 
b) da bo po naložitvi v spominske enote, namenjene za projekt Konjeniški terminološki slovar, delo 
konvertiral ter uporabljal izključno za namene projekta  Konjeniški terminološki slovar in v skladu s to 
pogodbo; 
c) da bo preprečil, da bi se delo v celoti ali njegovi avtorski sestavni deli v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli 
način avtorskopravno izkoriščali izven namenov projekta  Konjeniški terminološki slovar ali izven določb te 
pogodbe; 
d) da bo morebitni začasni nosilec dela v času od prejema do njegovega brisanja ali uničenja ali vrnitve skrbno 
varoval pred kakršnokoli obliko ali pred kakršnimkoli načinom avtorskopravnega izkoriščanja izven namenov 
projekta  Konjeniški terminološki slovar in izven določb te pogodbe; 
 
4. Imetnik pravic jamči, da razpolaga z avtorskimi ali drugimi pravicami na delu, da na njem ne obstajajo 

pravice tretjih oseb, ki bi bile v nasprotju s to pogodbo in da z njo niso kršene kakšne druge pravice na delu. 
 
5. Pogodbene stranke soglašajo, da se za vse, kar v tej pogodbi ni urejeno, uporabljajo določila Zakona o 
avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/95) in Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01). 
 
Morebitne spore izvirajoče iz te pogodbe rešujeta pogodbeni stranke na sporazumen način. Če to ni mogoče, 
oziroma do sporazumne rešitve ne pride, je za reševanje spornih zadev pristojno Okrožno sodišče v Novi Gorici. 
 
Pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka izmed pogodbenih strank po en (1) izvod. 
 
V Novi Gorici, dne   26.01.2009     
Naročnik:         Imetnik pravic: 
 
 
 
_________________________________   --------------------------------------- 
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PRILOGA 8: Glosarček izrazov konjeniške terminologije v Wordovem dokumentu 

 
Glosarček izrazov konjeniške terminologije 

Glosarček je nastal kot del magistrskega dela Helene Plahute na Univerzi v Novi Gorici.  
Mentor: Tomaţ Erjavec, IJS 

Kazalo po področjih 

 dresura: zamah, naslon, kas, delovni kas, srednji kas, galop, kontra galop, lahki kas, sedeči kas, menjava galopa v skoku, traver, 

piaf, pasaţ, korak, navadna menjava galopa, odstopanje  

 konjeništvo: jahalnica, jahališče, maneţa, ganaše, FEI, Mednarodna konjeniška zveza, hlapanje, kazenske točke, kasač, lonţirati, 
lonţirni bič, medvedja hoja, kopito, viher, podkev, military, eventing, KZS, Konjeniška zveza Slovenije, endurance, 

vzdrţljivostno jahanje, izključitev, diskvalifikacija, turnir, tekmovanje, disciplina, terapevtsko jahanje, kolika, laminitis, boks, 
kavaleta, hipodrom, hipoterapija, nozdrvi, podkovski kovač, jahač, jezedec, jahalec, CI, Mednarodni turnir  

 oprema: uzda, streme, stremenski jermen, sedelni pas, kolan, podsedelnica, lonţa, krotilna uzda, kandara, brzda, ţvala, nosnik, 
kriţni nosnik, mehikanski nosnik, angleški nosnik, pomoţne vajeti, martingal, gamaše, ostroge, povodec, štrik, bandaţe, konjske 

gamaše, zvonci, oglavka, hlevska uzda, aftra, sedlo  

 preskakovanje zaprek: parkur, ovira, zapreka, drog, motka, ranta, stacionata, okser, postavljač parkurja, ameriški baraţ, klasičen 
baraţ, baraţ, oţje tekmovanje, zastavice, strma ovira, višinska ovira, kombinacija ovir, refiz, derobiranje, čas parkurja, lov na 
točke, tekmovanje v dveh fazah  

 reja: mlad konj, pripustni ţrebec, kobila, ţrebec, konj, kastrat, poni, rjavec, lisjak, vranec  

Glosar 

CI (Kratica. Izhaja iz francoske besede "competition internationale". Na sredino se vstavlja določeno črko, ki predstavlja disciplino, npr. CSI 
za mednarodno tekmo v preskakovanju zaprek; CSD za mednarodno tekmo v dresurnem jahanju itd.) [konjeništvo]  

Competition Internationale; turnir, namenjen domačim in tujim tekmovalcem, ki nastopajo v skladu s statutom FEI 

→ Mednarodni turnir 

  
FEI (Kratica za Mednarodno konjeniško zvezo. Izvira iz francoske besede Federation equestre internationale. ) [konjeništvo]  

Federation equestre internationale; svetovni upravni organ konjeniškega športa, v katerega so zdruţene posamezne nacionalne zveze 

→ Mednarodna konjeniška zveza 

  
KZS (kratica) [konjeništvo]  

Konjeniška zveza Slovenije 

  
Konjeniška zveza Slovenije [konjeništvo]  

strokovna športna organizacija, ki skrbi za razvoj konjeniškega športa v Sloveniji, in sicer v štirih disciplinah; preskakovanju ovir, 

dresurnem jahanju, voţnji vpreg in endurancu-vzdrţljivostnem tekmovanju 

  
Mednarodna konjeniška zveza [konjeništvo]  

→ FEI 

  
Mednarodni turnir [konjeništvo]  

→ CI 

  
aftra (pogovorno) [oprema]  

http://nl.ijs.si/et/
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215899#id215899
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215976#id215976
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id216512#id216512
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id216629#id216629
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id216741#id216741
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id216858#id216858
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id216975#id216975
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id217100#id217100
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id217192#id217192
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id217763#id217763
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id218811#id218811
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id218935#id218935
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id219054#id219054
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id221864#id221864
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id221993#id221993
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id222056#id222056
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id214895#id214895
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id214994#id214994
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215054#id215054
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215315#id215315
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215806#id215806
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215834#id215834
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id216063#id216063
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id216291#id216291
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id216385#id216385
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id217278#id217278
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id217392#id217392
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id218149#id218149
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id218342#id218342
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id218480#id218480
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id218704#id218704
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220491#id220491
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220554#id220554
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220628#id220628
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220709#id220709
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220765#id220765
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220824#id220824
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id221404#id221404
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id221497#id221497
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id221596#id221596
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id221701#id221701
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id221764#id221764
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id222148#id222148
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id222687#id222687
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id222793#id222793
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id222902#id222902
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223000#id223000
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223103#id223103
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223207#id223207
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223476#id223476
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223702#id223702
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223784#id223784
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223845#id223845
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223871#id223871
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223952#id223952
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223981#id223981
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id213986#id213986
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id214084#id214084
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id214194#id214194
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id214270#id214270
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id214314#id214314
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id214376#id214376
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id214588#id214588
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id214703#id214703
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id214792#id214792
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215153#id215153
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215211#id215211
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215523#id215523
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215623#id215623
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215656#id215656
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215730#id215730
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id218033#id218033
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id218236#id218236
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id218588#id218588
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id219158#id219158
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id219273#id219273
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id219343#id219343
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id219959#id219959
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220018#id220018
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220018#id220018
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220080#id220080
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223340#id223340
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223388#id223388
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223414#id223414
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223581#id223581
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id214466#id214466
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215389#id215389
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215436#id215436
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id216165#id216165
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id216198#id216198
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id216223#id216223
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id217486#id217486
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id217571#id217571
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id217672#id217672
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220177#id220177
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220274#id220274
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220274#id220274
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220355#id220355
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220429#id220429
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220901#id220901
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220990#id220990
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id221010#id221010
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id221075#id221075
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id221141#id221141
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id221222#id221222
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id221340#id221340
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id222253#id222253
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id222253#id222253
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id222328#id222328
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id217858#id217858
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id217970#id217970
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id219433#id219433
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id219556#id219556
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id219669#id219669
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id219754#id219754
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id219848#id219848
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id222385#id222385
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id222486#id222486
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id222583#id222583
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223981#id223981
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215834#id215834
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215806#id215806
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→ oglavka 
→ hlevska uzda 

  
ameriški baraţ (glej baraţ, parkur) [preskakovanje zaprek]  

baraţ, ki se prične takoj po odjahanem osnovnem parkurju brez napake in po znaku zvonca 

  
angleški nosnik [oprema]  

nosnik z okrepljenim nosnim jermenčkom, ki ga zapenjamo nad brzdo pod lično kost 

 Pri dvojni uzdi uporabljamo angleški nosnik. [Osnovno šolanje konja] 

  
bandaţe [oprema]  

zaščita konjevih nog med delom, v obliki povoja 

 Poškodbe konj preprečujemo z bandaţami, gamašami in gumijastimi zvonci [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Volnene in platnene bandaţe operemo s pralnim sredstvom. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Vse, kar ovira krvni pretok med in po nastopu, je škodljivo: tanke platnene bandaţe, ker se zmočijo in zadrgnejo v tkivo. 
[Osnovno šolanja jahača in konja]  

→ konjske gamaše 

  
baraţ [preskakovanje zaprek]  

finalno tekmovanje, kjer se tekmovalci pomerijo glede na najhitrejši čas in najmanjše število kazenskih točk 

 Sledili so ostali tekmovalci, vendar ker ni bilo več ' nule ', so bili gledalci prikrajšani za vedno razburljivi baraţ za prva mesta. 

[Horses]  

 Na drugem mestu je, kot ţe v petek in soboto, tokrat z najhitrejšim časom med tistimi z eno podrto zapreko v baraţu, pristal 
predstavnik konjeniške velesile Nemčije Jürgen Kurz z desetletnim oldenburţanom po imenu Lord. [Revija o konjih]  

 Zaradi izenačenja na drugem mestu so se v baraţu pomerili trije tekmovalci. [Horses]  

 Vsi trije so bili brez kazenskih točk ţe v osnovnem delu in o zmagovalcu se je odločalo v baraţu, v katerega se je sicer uvrstilo še 
pet tekmovalcev. [Horses]  

→ oţje tekmovanje 

  
boks [konjeništvo]  

ograjen prostor za konja, priporočljivih dimenzij vsaj 3X3 m 

 Prva in najvaţnejša stvar je, ali so konji nastanjeni v dovolj svetlih in zračnih boksih s površino vsaj 10m2, nastlanih s čisto, suho 
in obilno steljo. [Njegovo veličanstvo konj]  

 Tekmovalci bi si na tovrstnih tekmovanjih ţeleli le malce več udobja, kot je na primer nastanitev konj v boksih, vendar je zaradi 
pomanjkanja zmogljivosti v Radomljah to neizvedljivo. [Horses]  

 Nesprotno čiščenje boksov lahko tudi štejemo za mučenje. [Njegovo veličanstvo konj]  

  
brzda [oprema]  

ţelezen ali plastičen del na uzdi, ki ga ima konj v gobcu 

 Ţal pa včasih vidim tudi take , ki se oboroţijo z zlatom ali srebrom okovanim teţkim sedlom , velikimi in kot oroţje ostrimi 
ţvenketajočimi ostrogami in seveda nikoli manjkajočo mučilno ostro in strogo brzdo. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Hakamor in bosal sta uzdi brez brzde in delujeta na nosno kost. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Ker stroga brzda ni lomljena , moramo biti pri vtikanju brzde v gobec zelo pazljivi. [Osnovno šolanje jahača in konja]  
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→ ţvala 

  
delovni kas [dresura]  

hod med zbranim in srednjim kasom, osnovni tempo konja v kasu 

 Delovni kas je tempo, ki je za jahača začetnika najprimernejši, ker pri njem najbolje občuti gibanje v kasu in se uči spremljati 
konja, po drugi strani pa nespretni jahač konja v tem tempu še najmanj moti, ko še ne sedi. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Ker sta izdatnost in tempo gibanja pri konjih različna, ni mogoče postaviti enotnega pravila, kakšen naj bo delovni kas. Vsekakor 
pa velja, da morajo zadnje noge stopati vsaj v sledove kopit prednjih nog na isti strani, nikakor pa ne za njimi. Delovni kas je 

podlaga za razvoj zbranega in srednjega kasa in priprava za galop. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

  
derobiranje [preskakovanje zaprek]  

konj derobira, kadar se izmakne kontroli tekmovalca in se izogne oviri, ki bi jo moral preskočiti ali obveznemu prehodu, ki ga mora 

preiti in kadar preskoči konj oviro med dvema rdečima ali dvema belima zastavicama, ovira ni bila pravilno preskočena 

 Za jahača je še posebej neprijetno derobiranje; konj se začne ţe daleč pred zapreko umikati vstran in se iztrga vsakršnemu 
jahačevemu delovanju. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Vselej je napačno, če jahamo malomarno, ne da bi priganjali, tudi če jahamo proti najbolj enostavni oviri, ker bi konja s tem 
takorekoč izzivali k derobiranju. [Osnovno šolanja jahača in konja]  

  
disciplina [konjeništvo]  

izraz se nanaša na vrsto turnirja ali tekmovanja, za katero je bil izdan poseben pravilnik 

 V preteklih letih je uspešno tekmovala v niţjih kategorijah s poniji, zanimivo pa je tudi to, da je sprva trenirala v disciplini 
preskakovanja ovir in jo je šele kasneje pritegnilo dresurno jahanje. [Horses]  

 V vseh konjeniških disciplinah se pojavljajo primeri (ki sploh niso redki), ko se od konj na podlagi njihovega porekla, reje, 
telesne zgradbe in podobnega pričakuje, da bodo na tekmovanjih dosegali dobre rezultate. [Horses]  

 Najbolj napeto je bilo med nastopom tekmovalcev v disciplini tölta T2, v katerem morajo tekmovalci prikazati hiter tempo tölta 

tako, da imajo vajeti popuščene in jih drţijo le z eno roko. [Horses]  

  
diskvalifikacija [konjeništvo]  

pomeni, da tekmovalec in njegov konj ali njegovi konji ne smejo več tekmovati v nekem tekmovanju ali na vseh drugih tekmovanjih 

turnirja 

 Zaradi diskvalifikacije druge predtekmovalne skupine so obveljali rezultati prve dirke. [Revija o konjih]  

 Tekmovalec je bil zaradi uporabe nedovoljenih substanc diskvalificira iz nadaljnjega tekmovanja. [Revija o konjih]  

 Zaradi surovosti do konja je takoj sledila diskvalifikacija. [Revija o konjih]  

  
drog [preskakovanje zaprek]  

3-4m dolg, raven, v prerezu okrogel predmet, ki predstavlja del zapreke med stojali ali se postavi samostojno na tla 

 Pri nadaljnjem poteku ogrevanja postavimo prednji drog na isto višino kot zadnjega . [] 

→ motka 

→ ranta 

  
endurance [konjeništvo]  

tekmovalna disciplina jahanja na dolge razdalje 
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 Na Podhojnem hribu v občini Velike Lašče je bila prvo soboto v juniju uspešno končana tekma v endurancu oziroma distančnem 

jahanju. [Revija o konjih]  

 V endurancu bosi konji briljirajo z niţjimi srčnimi utripi in boljšo vzdrţljivostjo. [Revija o konjih]  

 Končno je po nekaj letih suše Slovenija spet dobila tekmovalko v endurancu, zato Petri še enkrat vse čestitke. [Revija o konjih]  

→ vzdrţljivostno jahanje 

  
eventing [konjeništvo]  

→ military 

  
galop [dresura]  

zelo hiter, praviloma trotakten tek pri konju 

 Galop je za preskakovalce ovir najvaţnejša oblika gibanja, medtem ko so za dresuro enako vaţni vsi trije hodi. [Njegovo 

veličanstvo konj]  

 Pri zbranem galopu je najpogostejša napaka galopiranje v štirih taktih. Nastane zato, ker diagonalni nogi (notranja zadnja / 
zunanja sprednja), ki se pri pravilnem tritaktnem galopu hkrati dotakneta tal, ne prihajata na tla hkrati. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Prehodi iz delovnega galopa v srednji in ojačani ter spet nazaj v delovni galop zahtevajo od jahača pravilno odmerjanje 
priganjalnih in zadrţevalnih znakov. [Nadaljevalna šola jahanja]  

  
gamaše [oprema]  

del jahačeve opreme iz usnja ali blaga, ki si jahač nadene na goleni in v kombinaciji z jahalnimi čevlji nadomešča jahalne škornje 

 Čevlji za tekmovanja imajo tanjši podplat, ki je lahko usnjen ali pa prevlečen s tanko gumo. Tekmovalcu nudi boljši občutek v 
stremenu, hkrati pa sama oblika čevlja omogoča lepo prileganje tekmovalne gamaše in s tem videz jahalnega škornja. [Horses]  

 Samo čevlji niso dovolj, ravno tako nam gamaše brez primerne obutve ne omogočajo varnega jahanja. [Horses]  

 V preteklosti so uporabljali za tekmovanja le zelo trde in kompaktne gamaše, v zadnjem času pa so v trendu tudi zelo mehke in 
tanke gamaše, ki se tesno ovijejo okoli noge, ter s tem omogočijo jahaču boljši stik s konjem. [Horses]  

  
ganaše [konjeništvo]  

predel med spodnjo čeljustnico in konjevim vratom 

 Če ima konj zelo ozke , zaprte ganaše , ne sme jahač nikoli poskušati izsiliti upogiba tilnika . [Osnovno šolanje konja] 

  
hipodrom [konjeništvo]  

stadion, kjer potekajo konjske dirke ali druge konjske prireditve 

 V soboto se dogajanje na lipiškem hipodromu ni moglo izogniti deţju, vse dokler se turnir v nedeljo ni končal ob hladnem britju 
vetra. [Revija o konjih]  

 Ko se ji je preveč pribliţala kvadriga, so se konji splašili, sovozniki jih niso uspeli umiriti, kmalu je tudi voznik padel s kočije in 
šest lipicancev je brez nadzora drvelo po hipodromu. [Revija o konjih]  

 Čeprav lenarški organizatorji za junijske dirke niso napovedovali in tudi ne pričakovali novega rekorda hipodroma Polena, se je to 
vendarle zgodilo v zadnji dirki. [Revija o konjih]  

  
hipoterapija [konjeništvo]  

posebna fizioterapevtska metoda oz. medicinsko-terapevtski postopek, ki se izvaja na konju 

 Način gibanja konja je posebno pomemben za izvajanje hipoterapije (poseben fizioterapevtski postopek na nevrološki osnovi, ki 
izkorišča učinek trodimenzionalnega načina gibanja konjevega hrbta). [Revija o konjih]  
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 Cilj hipoterapije je predvsem izboljševanje in stimulacija nevro - in senzo-motoričnega področja (izboljšanje drţe, koordinacije, 

telesne simetrije, ravnoteţja, reguliranje mišičnega tonusa, povečevanje gibljivosti in stabilizacije medenice ...), zato so njeni 

učinki primerni predvsem za osebe z boleznimi centralnega in perifernega ţivčnega sistema (npr. spastičnost, ataksija, diskinezija, 

multipla skleroza), osebe z boleznimi gibalnega aparata, osebe, ki potrebujejo rehabilitacijo po nesrečah ali po moţganski kapi. 

[Revija o konjih]  

 Leto 2005 je bila nekakšna prelomnica, saj je prvih 13 fizioterapevtov zaključilo tečaj hipoterapije v organizaciji ZUIM Kamnik, 
istega leta pa je bila z namenom strokovnega pristopa in razširjanja vseh oblik terapije s pomočjo konja ustanovljena tudi 

Ustanova FUNDACIJA NAZAJ NA KONJA, s sedeţem v Jahalnem centru Starošince. [Revija o konjih]  

  
hlapanje [konjeništvo]  

razvada poţiranja zraka pri konju 

 Te spremembe lahko zmanjšajo hlapanje , če pa tega vendarle ne doseţemo , je pač bolje sprejeti takšno vedenje , « opozarja 
Mccallova . » Doslej sem delala z mnogo hlapači in sem prepričana , da zdravstveno tveganje , povezano s to navado , ni tako 

visoko , da bi opravičilo stres , ki ga doţivljata konj in človek , ko ta poskuša popolnoma odpraviti konjevo hlapanje . [Revija o 
konjih]  

 Poţiranje zraka z naslonom ali brez pa povzroča pogoste trebušne kolike, ki so za konje, ki imajo tak ţelodec, da ne morejo 

bruhati, včasih tudi usodne. Z zobmi se močno nasloni na ograjo, dovolj mu je tudi zelo majhna trdna opora ali rob, in divje 

vsrkava zrak, ki ga poţira v ritmu dihanja Pri poţiranju zraka konj napenja praktično vse mišice, saj se naslanja in napenja, zato 
so taki konji skoraj vedno zelo utrujeni in prekomerno hujšajo. [Njegovo veličanstvo konj]  

  
hlevska uzda (redko) [oprema]  

→ oglavka 
→ aftra 

  
izključitev [konjeništvo]  

izključitev iz tekmovanja pomeni, da tekmovalec ne sme nadaljevati tekmovanja, v katerem ta čas nastopa 

 Kot je bilo pričakovati, so imeli jahači kar nekaj teţav na trdi makadamski progi, vzponi so na konjih pustili pečat izčrpanosti, 

zato je bilo kar nekaj izključitev iz nadaljnjega tekmovanja. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 V mednarodnih tekmah iste kategorije je bilo videti le nekaj neposlušnosti konj in eno izključitev zaradi padca, ki se je končala 
brez resnih poškodb. [Revija o konjih]  

  
jahalec (redko) [konjeništvo]  

→ jahač 
→ jezedec 

  
jahališče [konjeništvo]  

prostor za vadbo konj in jahačev 

 Hipodrom in ogrevalno jahališče sta spomladi dobila novo , kakovostno podlago , ki se je odlično obnesla tudi v deţevnem 
vremenu prvih treh dni tekmovanja . [Horses]  

 Jahači , ki šele pričenjajo z menjavo, pa se umaknejo proti notranjosti jahališča. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Terapijo s pomočjo konja lahko izvajamo v pokriti jahalnici , zunanjem jahališču in v naravi. [Revija o konjih]  

→ maneţa 

  
jahalnica [konjeništvo]  

pokrito oz. notranje jahališče 

 Dvodnevno tekmovanje je potekalo v pokriti jahalnici Kobilarne Lipica. [Horses]  

 Prostorna jahalnica omogoča odlične treninge. [Revija o konjih]  
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 Tako imajo praktično idealno podlago in tudi rahljanje jahalnice z brano ni potrebno pogosteje kot na štirinajst dni. [Revija o 

konjih]  

  
jahač [konjeništvo]  

človek, ki se ukvarja z veščino jahanja 

 Ko je Johan Zagers leta 2005 na povabilo zdruţenja prvič prispel v Brazilijo, je naletel na ekipo mladih jahačev, ţeljnih znanja in 
pripravljenih na trdo garanje. [Horses]  

 Šestindvajsetletni profesionalni jahač s Koroške je dosegel 1651 točk (68,79 odstotka), drugo uvrščena Britanka Jane Gregory na 
konju Lucky Star 1630 točk (67, 91odstotka) in tretje uvrščena Irka Anna Merveldt na Coryolanu 1623 točk (67,62%. [Horses]  

 Lep sončen septembrski vikend je privabil veliko obiskovalcev, ki so si lahko ogledali predstave vrhunskih jahačev in konj iz vse 
Evrope in celo Amerike. [Horses]  

→ jezedec 
→ jahalec 

  
jezedec (redko) [konjeništvo]  

→ jahač 
→ jahalec 

  
kandara [oprema]  

nelomljen kovinski kos oz. ţvala s stranskimi kraki, ki skupaj s podbradno veriţico delujejo kot vzvod 

 V dresurnem delu pri tekmovanjih kategorije A in L je predpisana navadna , lomljena ţvala z nosnikom , medtem ko je v 
kategorijah M in S dovoljeno tudi dvojno uzdanje s kandaro. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Jahač bo predstavil konja v ţeljeni obliki in naslonu tako na navadno ţvalo kot na kandaro , če predpostavljamo , da ima dovolj 
izkušenj in vaje pri jahanju na kandaro. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Če se odločimo konja predstaviti na kandari , ga je potrebno pravočasno navaditi na to vrsto uzdanja , oziroma ga ponovno 

navaditi nanjo. [Nadaljevalna šola jahanja]  

  
kas [dresura]  

hiter tek konja, pri katerem se istočasno premikata diagonalna para nog 

 Ko to obvladamo, jahamo v kasu prek večih kavalet zapored, od katerih so 2 ali 3 nizke, naslednje pa lahko polvisoke . [Osnovno 

šolanje jahača in konja]  

 Ob koncu prvega tekmovalnega dne se je upoštevalo rezultate vseh najboljše izvedenih dresurnih likov v koraku, kasu in galopu . 
[Revija o konjih]  

 Vodja mora vedeti, da pri ustavljanju potrebuje kar nekaj prostora, da kolona spet preide v kas in kasneje v korak. [Revija o 
konjih]  

  
kasač [konjeništvo]  

dirkalni konj, ki tekmuje v kasu 

 Po bleščeči zmagi Alaina Delona v zadnji, Maistrovi dirki se je kot blisk razširila novica, da je ta ljutomerski kasač prodan. 
[Revija o konjih]  

 V dirki za DP triletnih kasačev je bila nesporno prva favoritinja za laskavi naslov ljubljanska kobila Pratolina OM. [Revija o 
konjih]  

 Na sporedu je bilo sedem zanimivih kasaških dirk, v ospredju sta bili dirka slovenskih kasačev za pokal generala Maistra ter tretji 
predtek za domače in uvoţene konje za prestiţno trojno krono Agrokombinata Maribor. [Revija o konjih]  

  
kastrat [reja]  
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kastriran konj 

 Bil je hitrejši od Angleţinje Hannah Paul s talentiranim črnim kastratom Siriusom III, ki je prav tako tudi baraţ zaključila brez 
napake. [Horses]  

 Kot edina predstavnica Slovenije se je tekme na 90 kilometrov udeleţila Helena Miklič s polnokrvnim arabskim kastratom HS 
Eblajem. [Revija o konjih]  

 Najraje so imeli kastrate, ti so bili povsod najbolj cenjeni. [Revija o konjih]  

  
kavaleta [konjeništvo]  

nizka ovira, največkrat sestavljena iz fiksiranega droga na stranske kriţe, primerna za gimnasticiranje konja 

 Namen dela prek kavalet naj bo zaenkrat le ta, da se mlad konj sprosti, spozna z neravnim terenom in da povečamo varnost 
njegovega koraka. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Če delamo s konjem prek kavalet na lonţi, moramo paziti, da se lonţa ne ujame v kriţe. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Ko preide prek kavalet, mora ob pojačanem priganjanju spet vzpostaviti zanesljiv naslon in nadaljevati z delom. [Osnovno šolanje 
jahača in konja]  

  
kazenske točke [konjeništvo]  

točke, ki jih tekmovalec pridobi v času tekmovanja na podlagi napak 

 Zmagovalka in edina, ki je tudi baraţ zaključila brez kazenskih točk, je postala... [Horses]  

 V nadaljevanju tekmovanja se upoštevajo kazenske točke in čas. [Horses]  

 Nabral je štiri kazenske točke in nastop dokončal v času 77,70. [Revija o konjih]  

  
klasičen baraţ [preskakovanje zaprek]  

baraţ, ki ga po zaključenem osnovnem parkurju odjahajo vsi tekmovalci brez kazenskih točk 

  
kobila [reja]  

mati konja 

 Na koncu so spustili na hipodrom izbrano plemensko čredo kobil s ţrebeti, ki so jih preganjali kot to po počnejo pravi čikoši iz 

Madţarske. [Horses]  

 Izpita se je udeleţilo 10 kobil, od tega 8 slovenskih toplokrvnih, ena oldenburška in ena trakenska kobila. [Horses]  

 Kar se tiče skakanja velja omeniti še petletno slovensko toplokrvno kobilo S Granada. [Horses]  

  
kolan (pogovorno) [oprema]  

→ sedelni pas 

  
kolika [konjeništvo]  

krčevite bolečine v trebušnih organih 

 Poţiranje zraka z naslonom ali brez pa povzroča pogoste trebušne kolike, ki so za konje, ki imajo tak ţelodec, da ne morejo 
bruhati, včasih tudi usodne. [Njegovo veličanstvo konj]  

 Verjetno ni treba poudarjati, da je kolika resno stanje, ki zahteva takojšen prihod veterinarja; zdravilo lahko uporabimo medtem, 
ko čakamo na veterinarja. [Revija o konjih]  

 Dogaja se, da konji ob pomanjkanju določenik mineralov, ţelodčnih bakterij in vitaminov liţejo ali zauţijejo tudi škodljive snov , 
kot so zemlja, les, pesek ali ţivalski iztrebki, kar lahko povzroči neprijetne in vselej nevarne kolike. [Njegovo veličanstvo konj]  

  
kombinacija ovir [preskakovanje zaprek]  

http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id214270#id214270
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dvojna, trojna ali večkratna kombinacija se smatra enota sestavljena iz dveh, ali več ovir, ki so na medsebojni razdalji najmanj 7 m 

in največ 12 m in ki zahteva dva, tri ali več zaporednih skokov 

  
konj [reja]  

splošni pojem za kastrate, ţrebce in kobile 

  
konjske gamaše (redko) [oprema]  

→ bandaţe 

  
kontra galop [dresura]  

ravnoteţno in izravnalno gibanje, izvedeno v zbranosti, kjer konj galopira v pravilni sekvenci in zunanja prva noga vodi s 

postavitvijo na stran vodeče noge 

 V kontra galop preidemo najlaţje tako, da jahamo menjavo (bodisi prek pol maneţe ali iz vaje desno nazaj iz ovinka), ne da bi 
zamenjali galop. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Jahajte kontra galop, ker mora konj v kontra galopu nositi več teţe na notranji zadnji nogi in v kontra galopu je laţje kontrolirati 
izravnanost konja. [Horses]  

 Zunanji galop (kontra galop) jahač zavestno zahteva od konja v nasprotju z roko, na kateri jaha, torej levi galop na desni roki ali 
obratno. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

  
kopito [konjeništvo]  

roţena koţna tvorba na koncu konjevih prstov  

 Konj naj bo čist, z negovano grivo in repom, redno podkovan ali spodrezan, z namazanimi kopiti ter predvsem miroljuben. 
[Njegovo veličanstvo konj]  

 Ugotovili so, da je konj točno vedel, kdaj je dovolj štetja, po izrazu gledalcev in po njihovem vzburjenju, čim bliţe se je število 

udarcev kopita bliţalo pravilni rešitvi. [Njegovo veličanstvo konj]  

 Ljudje so verjeli, da je konj boţje bitje, saj so menili, da je grmenje topot konjskih kopit in strela udarec boţjega biča. [Njegovo 
veličanstvo konj ]  

 Treba je tudi povedati, da vse danes dostopno znanje o bosih kopitih ni plod norosti nekih »posebneţev«, ki so hoteli konje rešiti 
podkev, ampak plod znanstvenega dela in preverjanja teh dejstev v praksi. [Revija o konjih]  

 Vsa zanemarjena ali kovana kopita imajo določeno stopnjo patologije, ki jo je treba odpraviti. [Revija o konjih]  

  
korak [dresura]  

vrsta hoda v pravilnih štirih taktih z enakimi intervali med vsakim korakom 

 Kadar postane konj nervozen in začne hiteti, ko ne galopira več v treh taktih, je najbolje narediti prehod v korak. [Horses]  

 Za nekoga je lahko uspeh ţe to, da na šolskem konju dobi občutek, da zares sam vodi konja po maneţi in da izvede najbolj 

enostavne dresurne like v koraku, medtem ko je za drugega uspeh šele to, da s svojim konjem doseţe dobro uvrstitev na 
pomembni tekmi. [Horses]  

 Uporabniki sedla pravijo, da s tem sedlom konji hodijo bolj sproščeno, z boljšo akcijo in daljšim korakom, pri čemer konj začne 

jezdeca nositi na hrbtnih mišicah. [Horses]  

  
kriţni nosnik [oprema]  

nosnik, kjer se na konjevi nosni kosti kriţata dva z rozeto speta jermenčka in se zapenjata zgornji nad brzdo, spodnji pa pod  brzdo 

 Druge vrste nosnikov so kombinacije zgoraj naštetih osnovnih tipov , kot npr. kombinirani in mehikanski ali kriţni nosnik. 
[Osnovno šolanje konja] 

→ mehikanski nosnik 

http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id219959#id219959
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krotilna uzda [oprema]  

uzda, ki se uporablja za krotenje konja pri delu na lonţi, navadno ne vsebuje ţvale, lahko pa ima jermenčke, na katere se dodatno 

pritrdi ţvalo, sicer pa deluje na konjevo nosno kost 

 Krotilna uzda mora biti prirejena za vsakega konja posebej , sicer obstaja prevelika nevarnost poškodb , posebno na očeh. 

[Osnovno šolanje jahača in konja] 

  
lahki kas [dresura]  

pri lahkem kasu jahač ne obsedi pri vsakem konjskem koraku, temveč v zraku prestreţe vsak drugi korak, pri čemer se opira na 

kolena in stremena, šele pri naslednjem koraku pa se zopet mehko in z naprej potisnjeno zadnjico usede v sedlo 

 Lahki kas bistveno zmanjšuje vpliv jahačeve teţe na konjev hrbet in omogoča tudi začetniku , da veliko laţje sledi konjevemu 
gibanju, ne da bi ga motil. [Osnovno šolanje jahača in konja] 

  
laminitis [konjeništvo]  

vnetje lamel v kopitu 

 Poleg tega ne vsebuje melase in je kot tak primeren za konje, ki so nagnjeni laminitisu oziroma laminitis ţe imajo. [Horses]  

 Konji, nagnjeni k laminitisu, naj ne bi dobivali sena, ki vsebuje več kot 10-12 % nestrukturiranih ogljikovih hidratov (škrob, 
sladkor) v suhi snovi. [Revija o konjih]  

 (Pre)velike količine detelje povzročajo laminitis, zato se ji je najbolje izogniti. [Revija o konjih]  

  
lisjak [reja]  

konj, ki ima osnovno dlako rjavo, griva in rep sta prav tako rjava 

 Ni vsak plavogrivi lisjak haflinger! [Revija o konjih]  

 Je svetli lisjak, visoke rasti. [Revija o konjih]  

 Kriţanje dveh lisjakov poskrbi za novega lisjaka. [Revija o konjih]  

  
lonţa [oprema]  

ojačana vrv dolga najmanj 7 metrov, ki se uporablja za delo s konjem na krogu, primernem za jahače začetnike, učenje mladih konj 

in korekcijo starejših 

 Na začetku pouka se jahač seznani s konjem in se na lonţi uči sedeti na konju. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Značilno za delo na lonţi naj bo pogosto menjanje hodov in roke , ker tako najhitreje doseţemo okretnost in sproščenost hrbtne 

muskulature , ki sta najvišji cilj dela na lonţi. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Konji , ki so ţe dobro izšolani na lonţi , zagalopirajo iz koraka na poziv " galop " in ko nekoliko dvignemo bič. [Osnovno šolanje 
jahača in konja]  

  
lonţirati [konjeništvo]  

šolanje, sproščanje ali korigiranje konja na lonţi 

 Kadar lonţiramo konje zaradi korigiranja, se način pripenjanja pomoţnih vajeti ravna glede na namen. [Osnovno šolanje jahača in 
konja]  

 Tako se bo konj zelo hitro naučil razumeti delovanje lonţe, biča in glasu in se bo rade volje pustil lonţirati na obe roki. [osnovno 
šolanje jahača in konja]  

 Loţiranje je dovoljeno le v sporazumu z vsemi navzočimi jahači. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

  
lonţirni bič [konjeništvo]  
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daljši bič, ki se uporablja kot priganjalno sredstvo pridelu na lonţi  

 Poleg tega potrebujemo najmanj 7 m dolgo lonţo in lonţirni bič s tako dolgo vrvico, da lahko konja pri lonţiranju na krogu, ki 
ima premer 12 do 14 m, vedno doseţemo. [Osnovno šolanje jahača in konja] 

  
lov na točke [preskakovanje zaprek]  

tekmovanje v preskakovanju zaprek, pri katerem je v tekmovalnem prostoru postavljeno določeno število ovir (brez kombinacij) in 

vsaka od ovir ima svojo vrednost od 10 do 120 točk glede na njeno teţavnost 

  
maneţa [konjeništvo]  

 Neravnosti terena naj konju posredujejo potrebno zanesljivost za premagovanje steze čez drn in strn in naj ga obenem 
gimnasticirajo , podobno kot drogovi na tleh pri jahanju v maneţi. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Tudi zunanja maneţa bo olimpijskih dimenzij. [Revija o konjih]  

→ jahališče 

  
martingal [oprema]  

pomoţno sredstvo, ki ga uporabljamo proti sunkovitemu dviganju konjeve glave med jeţo 

 Martingal (drseči obročkasti martingal), ki je pravilno zapet, konja ne utesnjuje, pač pa ga omejuje če z glavo udarja navzgor ali 
pa jo hoče previsoko nositi. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Martingal ščiti jahača tudi pred tem, da bi ga konj z glavo udaril v obraz. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Prekratko zapet martingal ima - enako kot odbojna vajet - negativen učinek, ker se zaradi konjevega stalnega upiranja pritisku 
navzdol krepijo nezaţelene mišice na spodnjem delu vratu. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

  
medvedja hoja [konjeništvo]  

vedenjska motnja pri konju, pri kateri se konj nenehno ziba ali prestapa z ene noge na drugo 

 Poţiranje zraka in medvedja hoja sta dve najhujši obliki psiholoških in telesnih razvad, ki so posledica neugodnih pogojev 
nastanitve, dolge neaktivnosti ali zdolgočasenosti in jih zelo teţko popravljamo oziroma zdravimo, saj gre v tem primeru ţe za 
duševne motnje in somatične anomalije (somatizacija – proces, v katerem se psihološke potrebe izraţajo kot telesni simptomi). 

[Njegovo veličanstvo konj]  

 Pri večletni medvedji hoji pride tudi do hujših poškodb sklepov, konji hujšajo, ker se nenehno zibajo in prestopajo z ene noge na 
drugo in mahajo z glavo levo in desno ali naprej in nazaj ter postajajo vse bolj apatični. [Njegovo veličanstvo konj]  

  
mehikanski nosnik [oprema]  

→ kriţni nosnik 

  
menjava galopa v skoku [dresura]  

izvedena je v enem galopnem skoku, ko prve in zadnje noge v istem trenutku zamenjajo pozicijo in to v fazi lebdenja  

 Menjave galopa v skoku so lahko izvedene v serijah na vsak četrti, tretji, drugi ali na vsak korak. [Horses]  

 Menjava galopa v skoku je pravilno izvedena takrat, ko konj dobro galopira in ko jahač uporabi tik pred momentom menjave 
sočasno dejstva sedišča, rok in nog. [Horses]  

 Za večino konj je menjava galopa z desne v levo laţja. [Nadaljevalna šola jahanja]  

  
military [konjeništvo]  

vsestranska preizkušnja konja in jahača 

http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id214994#id214994
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 Vsestranska preizkušnja konja in jahača oziroma military s svojim vrhuncem v tridnevnem tekmovanju najvišje kategorije 

pogosto označujemo za najpopolnejšo vejo konjeniškega športa. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 K osnovnemu znanju jahača militaryja prav tako spada določeno osnovno poznavanje konjeve anatomije. [Nadaljevalna šola 
jahanja]  

 Poleg dnevnega dela, ki traja pribliţno eno uro, potrebujejo konji za military po moţnosti še dodatno gibanje eno do dve uri brez 
obrenenitve (hod na dolgih vajetih, vodenje na roki, paša ...). [Nadaljevalna šola jahanja]  

→ eventing 

  
mlad konj [reja]  

za mladega konja se štejejo konji od četrtega do vključno sedmega leta starosti; lahko pa tudi neujahan konj 

 Letošnjega svetovnega prvenstva za mlade konje, ki je potekalo v Lanakenu v Belgiji so se udeleţili trije slovenski jahači. 

[Horses]  

 Stara izkušnja nas uči, da je bolje, posebno pri mladih konjih, narediti med pripravami raje premalo in na prvih laţjih tekmovanjih 
nastopiti s še ne popolnoma pripravljenimi konji, ki jih bomo morali seveda tudi med nastopom še prizanesljivo jahati. 

[Nadaljevalna šola jahanja]  

 Najprimerneje je, če začne mlad konj spoznavati posamezne dele opreme v znanem okolju hleva. [Osnovno šolanje jahača in 
konja]  

  
motka (pogovorno) [preskakovanje zaprek]  

→ drog 
→ ranta 

  
naslon [dresura]  

lahka a zanesljiva zveza med jahačevo roko in konjskim gobcem, ki nastane z delovanjem jahačeve noge v pasivno roko  

 S polparadami in stalnim zategovanjem in popuščanjem vajeti , ki pa morajo kljub temu ohraniti mehek naslon , potiska jahač 

teţo sprednjega trupa zadnjemu. [Nadaljevalna šola jahanja] 

  
navadna menjava galopa [dresura]  

gibanje, v katerem po neposrednem prehodu iz galopa v korak, s 3 do 5 jasnimi koraki, nemudoma krenemo v drugi galop 

  
nosnik [oprema]  

jermenček na uzdi, ki se pripne čez nosno kost, na katero prenese tudi del delovanja uzde, prav tako preprečuje konju, da bi odpiral 

usta 

 Jermeni naj bodo dovolj široki, zlasti nosnik naj bo tudi nekoliko podloţen. [Revija o konjih]  

 Nosnik zategnemo toliko, da ostane še za en prst prostora med konjem in nosnikom. [Horses]  

  
nozdrvi [konjeništvo]  

nosnice konja 

 Abbas, ahaltekinski ţrebec, je na široko razpiral nozdrvi in globoko zajemal sveţ jesenski zrak. [Njegovo veličanstvo konj]  

 Shetladnski poni doseţe višino 110 centimetrov in ima močno majhno glavo z majhnimi uhlji, velike nozdrvi, izrazito prijazne 
oči, močno grivo, dolg gost rep, svilnato dlako ter krepke noge z majhnimi kopiti. [Revija o konjih]  

 Takrat ponavadi zapasaţirajo nekaj korakov z visoko privzdignjeno glavo in repom, divje pihajo skozi nozdrvi in s pogledom na 
vse strani, predvsem pa nazaj preko hrbta iščejo, kdo ali kaj jih ogroţa. [Njegovo veličanstvo konj]  

  
odstopanje [dresura]  

http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220554#id220554
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id216165#id216165
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id216223#id216223


 114 

vzvratno diagonalno dvotaktno gibanje konja, brez faze lebdenja 

 Pri prehodu iz odstopanja v korak konj takoj stopi z nazaj pomaknjeno zadnjo nogo naprej, pri prehodu v odstopanje iz koraka pa 
začne z naprej pomaknjeno sprednjo ali zadnjo nogo. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Zaradi tega je ţenska kričala še glasneje, kar je povzročilo še hitrejše odstopanje konja. [Revija o konjih]  

  
oglavka [oprema]  

uzda brez ţvale, ki se uporablja za vodenje konja 

 Pri vodenju konj so si (v ograjenem prostoru in s pomočjo vodnikov) pomagali z odločnostjo in jasnostjo svojih misli; brez 
pomoči brzd, saj so konji na glavah nosili le tanjše oglavke. [Horses]  

 Vsakič, ko je človek prišel v njegovo bliţino, se je začelo vlečenje za oglavko, udarjanje s povodcem, kričanje nanj in splošno 
grdo ravnanje. [Revija o konjih]  

→ hlevska uzda 

→ aftra 

  
okser [preskakovanje zaprek]  

višinsko-širinska zapreka 

 Pri skakanju okserjev lahko izboljšujemo baskilo in dvigovanje nog tako, da poloţimo na sprednji drog okserja dva droga v obliki 

črke. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Pri skakanju okserjev lahko izboljšujemo baskilo in dvigovanje nog tako, da poloţimo na sprednji drog okserja dva droga v obliki 

črke V ali pa zapreko razširimo in poloţimo drog počez čez oba vrhnja drogova. [Nadaljevalna šola jahanja ]  

  
ostroge [oprema]  

pripomoček pritrjen na peto noge, ki ga uporablja jahač kot priganjalno sredstvo na konju 

 Kdaj si sme začetnik nadeti ostroge, odreja izključno učitelj. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Če nosimo ostroge s kolesci, moramo biti pozorni na to , da se kolesca prosto vrtijo, da s tem preprečimo raztrganine na konjevi 

koţi. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Pripomočke, kot so bič, ostroge in dodatna prisilna sredstva, moramo uporabljati s kirurško preciznostjo kot instrumente za 
pomoč pri delu, vendar le do mere, ko se konj na ta dejstva odzove, nikakor pa ne, ko se jih brani. [Njegovo veličanstvo konj]  

  
ovira [preskakovanje zaprek]  

konstrukcija iz stojal in drogov, namenjena za uporabo v disciplini preskakovanja zaprek 

 Višina ovir v kategoriji teh komaj 10 do 14 let starih jahačev je 110 cm . [Horses]  

 Enkrat letno poteka tekmovanje v preskakovanju ovir pod okriljem Konjeniške zveze Slovenije , katerega se udeleţijo tekmovalci 
iz vse Slovenije. [Horses]  

→ zapreka 

  
oţje tekmovanje [preskakovanje zaprek]  

→ baraţ 

  
parkur [preskakovanje zaprek]  

točno določeno zaporedje omejenega števila ovir, ki ga je potrebno odjahati v določenem tempu 

 Osnovni parkur je brez napake odjahalo le 8 jahačev. [Horses]  

http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id223388#id223388
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 ...ki je edini dokončal parkur brez kazenske točke. [Revija o konjih]  

 Nadvse pomemben je tudi ogled parkurja , kjer se tekmovalci oziroma njihovi trenerji odločijo , kako se bodo lotili ovir in kje 
lahko v oţjem tekmovanju prihranijo nekaj časa. [Revija o konjih]  

  
pasaţ [dresura]  

gibanje v kasu, ki ima izrazito in podaljšano fazo lebdenja, zadnje noge pa pri tem ne nosijo le teţe temveč jo tudi izraziteje odrivajo 

 Pasaţ je tem popolnejši in lepši, čim višje konj dviguje noge in čim enakomernejši so koraki brez najmanjšega nihanja zadnjega 

trupa v eno in drugo stran. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Če razvijamo pasaţ iz zbranega kasa, jahač konja pripravi tako, da jaha prehode med različnimi tempi v kasu. [Nadaljevalna šola 

jahanja]  

 Pri prehodu iz piafa v pasaţ začnemo konja močneje gnati, pri čemer pa ne smemo zmotiti takta v piafu, in hkrati z roko izpustiti 
korake naprej. [Nadaljevalna šola jahanja]  

  
piaf [dresura]  

vzvišeno gibanje v taktu, ki se odvija skoraj na mestu, diagonalna para nog se izmenično dvigata tako kot v kasu, vendar brez faze 

lebdenja 

 Ko konj in jahač obvladata korekten piaf, ga lahko začneta izvajati tudi med obratom v pirueti. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Od zadnjih ne moremo pričakovati toliko izraznosti pri izvajanju sicer korektnega piafa kot pri konjih z visokimi, zaokroţenimi 
hodi. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Pri tem zahtevamo od konja le neznatno previtost in prekrivljenost, ker bi sicer izpadla zunanja zadnja noga in izgubili bi 
enakomeren takt v piafu. [Nadaljevalna šola jahanja]  

  
podkev [konjeništvo]  

polkroţno ukrivljen kovinski predmet, ki se pribije na kopito  

 Naravna oskrba kopit je mnogo več kot to, da konju preprosto snamemo podkve. [Revija o konjih]  

 Seveda mora biti podkev primerna delu, ki ga konj opravlja, zdravstvenemu stanju in najbolj pomembno, da je pribita na 
predhodno dobro oskrbljeno (zdravo, porezano, pobrušeno) kopito. [Horses]  

 Sicer je nekaj klasičnih poškodb, za katere poznava prvo pomoč, npr. da pribijeva kakšen ţebelj na razmajani podkvi, da sanirava 
kakšno odrgnino ali kaj podobnega. [Horses]  

  
podkovski kovač [konjeništvo]  

kovač, ki se posveča izključno kovanju konj in vzdrţevanju kopit 

 Za vse vrste podkovanj in za nepodkovanje se posvetujte z zato usposobljenimi podkovskimi kovači. [Horses]  

 Kakšen ţebelj ţe lahko sam pribijem, za prekovanje pa mora poskrbeti profesionalni podkovski kovač. [Horses]  

  
podsedelnica [oprema]  

blazina iz različnih materialov, ki se poloţi na konjev hrbet pod sedlo z namenom zaščite sedla in konjskega hrbta 

 Sicer se konj poti tudi pod podsedelnico iz ovčje volne , vendar le-ta znoj tudi vpija. [Revija o konjih]  

 Znoj in zasušene konjske dlake na podsedelnici pa lahko pri naslednjem jahanju konja oţulijo. [Revija o konjih]  

  
pomoţne vajeti [oprema]  

pomoţno sredstvo, ki se uporablja kot pomoč pri pomanjkljivem delovanju na konja 

 Pomoţne vajeti uporabljamo pri šolanju jahačev kot pomoč pri še pomanjkljivem delovanju na konja, da izboljšamo naslon in 
prepustnost, ali da onemogočimo sunkovito dviganje glave. [Osnovno šolanje jahača in konja]  
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 Čim intenzivneje zbiramo konja na lonţi, toliko višje pripnemo praviloma pomoţne vajeti na lonţirni pas. [Osnovno šolanje 

jahača in konja ]  

 Pomoţne vajeti ne smejo biti nikoli prekratke, ker bi se zato konj začel upirati v gobcu, stisnil bi spodnji del vratu in to bi spet 
povzročilo nesproščenost, pleča ne bi bila več svobodna, gibanje konja bi postalo napeto. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

  
poni [reja]  

konj ali pasma konja, ki ne doseţe 148 cm višine vihra 

 Prav tako jahanje na poniju bistveno olajša mlademu jahaču - začetniku prve ure jahanja. [Njegovo veličanstvo konj]  

 Shetladnski poni doseţe višino 110 centimetrov in ima močno majhno glavo z majhnimi uhlji, velike nozdrvi, izrazito prijazne 

oči, močno grivo, dolg gost rep, svilnato dlako ter krepke noge z majhnimi kopiti. [Revija o konjih]  

 Poleg tega so imeli otroci priloţnost videti otroške tekme s poniji v dresuri in preskakovanju zaprek. [Revija o konjih]  

  
postavljač parkurja [preskakovanje zaprek]  

strokovnjak za postavitev parkurja 

 Postavljač parkurja Michel Vaillancourt je ob pomoči domačega postavljača Gorana Vukoviča ter avstrijskega kolege, ki sta si 

nabirala izkušnje za mednarodne postavitve, sestavljal rangu tekmovanj primerno teţke postavitve. [Horses]  

 Ko je bilo tekme konec, je postavljač parkurja s svojimi pomočniki dvignil vse zapreke za deset centimetrov. [Horses]  

  
povodec [oprema]  

daljša vrv, ki se pripne konju na oglavko, da se lahko vodi 

 Kobilo na vsaki strani z dolgima povodcema drţita dva konjarja. [Revija o konjih]  

 Najprej je bilo na vrsti delo s ta, predvsem vodenje konja z in brez povodca , izvajanje likov in premagovaje ovir. [Revija o 
konjiih]  

 Če imamo konja na povodcu, da ne bi pohodil celega travnika, ga je na novo okolje vseeno najbolje navajati po šolskih urah, ko 

gre nivo njegove energije ţe proti minusu. [Revija o konjih]  

 Konj se ni mogel več umiriti in ţenska je še naprej vlekla, udarjala s povodcem in kričala v pričakovanju, da ji bo uspelo. [Revija 

o konjih]  

→ štrik 

  
pripustni ţrebec [reja]  

priznani ţrebec, namenjen za rejo 

  
ranta (pogovorno) [preskakovanje zaprek]  

→ drog 
→ motka 

  
refiz [preskakovanje zaprek]  

refiz nastopi, če se konj zaustavi pred oviro, katero bi moral preskočiti in ki jo je ali pa je ni podrl ali premakni in če konj dalj časa 

stoji, in če, svojevoljno ali ne, odstopa in to samo za en korak; 

 Če pa bo dobil občutek, da je konj izčrpan, morda bo to povezano z enim ali dvema refizoma, je športneje odstopiti od 

nadaljnjega tekmovanja, kot pa skušati konja z grobimi znaki prijahati do cilja. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Tekmo je zaključil z enim refizom. [Horses]  

  
rjavec [reja]  

http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id219343#id219343
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id216165#id216165
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id216198#id216198


 117 

konj, ki ima osnovno dlako rjavo, griva in rep pa sta črna  

 Rjavce dobimo s kriţanjem dveh vrancev ali pa vranca in lisjaka. [Revija o konjih]  

 Nekatere raziskave dokazujejo, da so lisjaki v primerjavi z rjavci znatno hitrejši in močnejši. [Revija o konjih]  

 Konji te pasme so večino rjavci, temni rjavci in vranci, znaki (na obrazu ali nogah) niso zelo pogosti. [Horses]  

  
sedelni pas [oprema]  

pas, s katerim pritrdimo sedlo na konja 

 Na pritrdilne jermene pod sedelnim krilom zapenjamo sedelni pas. [Osnovno šolanje jahača in konja. ]  

 Sedelni pas se zateguje počasi , dovolimo konju , da vmes malo zadiha , sprehodimo se nekaj korakov in ga zategnimo še malo. 
[Revija o konjih]  

→ kolan 

  
sedeči kas [dresura]  

pri sedečem kasu jahač obsedi v sedlu vsak konjski korak 

 Skupina jahačev je dobila povelje za sedeči kas. [Horses] 

  
sedlo [oprema]  

priprava za sedenje, prenašanje, ki se namesti konju na hrbet 

 Ob koncu predstavitve pod sedlom jih je preizkusil in ocenil testni jahač. [Horses]  

 Jahalna obutev nam mora nuditi predvsem zaščito ter udobje, kar omogoča pri jahanju boljše ravnoteţje in oprijem v sedlu. 
[Horses]  

 Teţa je tako bolje razporejena, zato je tudi pritisk sedla na konjev hrbet pri western sedlih manjši kot pri angleških sedlih, čeprav 

tega na prvi pogled ne bi nikoli priznali. [Horses]  

  
srednji kas [dresura]  

gibanje v kasu z zmernim podaljšanjem, toda brez hitenja, hod med delovnim in pojačanem kasu 

 Pri srednjem kasu so koraki izdatnejši, daljši, ne pa hitrejši. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Če po delu na zbiranju konja preidemo v srednji kas in je ta korekten in čist, je to dokaz, da smo konja pravilno zbirali, oziroma, 
da je konj vajo ţe usvojil. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Spočetka zahtevamo le nekaj podaljšanih korakov, kar se v nadaljevanju šolanja stopnjuje do srednjega kasa. [Osnovno šolanje 
jahača in konja]  

  
stacionata [preskakovanje zaprek]  

višinska zapreka, sestavljena iz dveh stojal in največ petih drogov, postavljenih eden nad drugim, do doseţene ţeljene višine 

 Če konj ne skače z izbočenim hrbtom (baskilo), mu lahko za korekturo postavimo dve stacionati v dvoskoku na pribliţno 7 m, 
med njiju pa poloţimo na tla drog. [Nadaljevalna šola jahanja] 

  
streme [oprema]  

jermenski obroč pritrjen z jermenom na sedlo za oporo nog pri jahanju 

 Tak poloţaj nam ohranja ravnoteţje med jahanjem in preprečuje izgubo kontrole nad stremenom. [Horses]  

 Ko je izgubil nadzor nad konjem so mu še noge padle iz stremen, tako da je bil padec neizogiben. [Horses]  

http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id214314#id214314
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 Viseča stremena so udarjala ob konjev trebuh. [Horses]  

  
stremenski jermen [oprema]  

jermen, na katerega so obešena stremena 

 Peto lahko potisne jahač navzdol le , če so stremenski jermeni dovolj skrajšani in koleno pokrčeno . [Nadaljevalna šola jahanja] 

  
strma ovira [preskakovanje zaprek]  

ovira, pri kateri morajo biti vsi elementi, ki jo sestavljajo, postavljeni v isto vertikalo na strani odskoka 

→ višinska ovira 

  
tekmovanje [konjeništvo]  

izraz se nanaša na vsako vrsto tekmovanja, v katerem se tekmovalci uvrstijo po vrstnem redu stopnje uspešnosti in v katerih se 

lahko podeljujejo nagrade 

  
tekmovanje v dveh fazah [preskakovanje zaprek]  

tekmovanje, ki ima dva dela, ki potekata brez prekinitve, vsak del v isti ali različni hitrosti, pri čemer je ciljna linija prvega dela 

identična startni liniji drugega dela 

  
terapevtsko jahanje [konjeništvo]  

specialno-pedagoško jahanje, namenjeno specifični populaciji mladih in otrok, pri katerih so pogosto prisotne teţave, povezane s 

čustvovanjem in vedenjem 

 Leta 1970 so v Nemčiji ustanovili kuratorij za terapevtsko jahanje. [Revija o konjih]  

 Terapevtsko jahanje postaja vse bolj prepoznaven in pomemben del konjeništva ter hkrati vedno bolj priznan del fizikalne in 
psiho-socialne rehabilitacije. [Revija o konjih]  

 V program smo ţeleli zajeti tudi terapevtsko jahanje, ker so terapije z ţivalmi v tujini priznane kot najsodobnejše metode 
obravnave otrok in mladostnikov. [Revija o konjih]  

  
traver [dresura]  

hod v stran, kjer mora biti konj rahlo previt v smer gibanja in okrog jahačeve notranje noge, tako da sprednji del konjevega telesa 

ostane na stezi, medtem ko gre zadnji del telesa proti notranjosti; v kasu zunanji nogi kriţata in stopata pred notranji nogi , v galopu 

je gibanje izvedeno v serijah galopnih skokov naprej in vstran 

 V traverju je konjev zadnji del toliko pomaknjen v notranjost jahališča, da je zunanji konjev bok pribliţno za notranjo ramo. Konj 
stopa v smer, v katero je postavljen in prekrivljen. Zunanji kopiti stopata naprej in prek notranjih v smeri teţišča. Notranja zadnja 

noga nosi več teţe in je zato bolj pokrčena, ker prenaša konjevo teţo vstran. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Osrednja napaka pri traverju je, če je konjev vrat prekrivljen preteţno na prehodu iz pleč in če je neenakomerno prekrivljen konj 
postavljen prestrmo na stezo. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 S traverjem v galopu izboljšujemo zbranost. [Nadaljevalna šola jahanja]  

  
turnir [konjeništvo]  

izraz se nanaša na celotno srečanje, tekmo, prvenstvo ali igre 

 Tokratni turnir ima, za razliko od prvega, rang treh zvezdic, kar pomeni tudi udeleţbo boljših tekmovalcev, katerih nastopom smo 
priča sedaj. [Horses]  

 Na štiridnevnem turnirju so najprej nastopili ekipno in v tekmovanju za pokal narodov osvojili 7. mesto. [Horses]  

http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id221010#id221010
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 Tekme pa so bile organizirane v začetku avgusta 2007 v sklopu turnirja v Bistri pri Vrhniki ter konec avgusta 2007 na turnirju v 

Mariboru. [Horses]  

  
uzda [oprema]  

priprava iz brzde in jermenov, ki se pripne konju na glavo, da se lahko vodi 

 Uzda z navadno brzdo ima naslednje dele : oglavnik , ličnika , podvratnik in čelnik. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Pred uzdanjem drţimo pripravljeno uzdo v levi roki. [Osnovno šolanje jahača in konja]  

 Konju je nadel uzdo, šela nato ga je peljal iz boksa. [Revija o konjih]  

  
viher [konjeništvo]  

sprednji, izbočeni del hrbta pri konju 

 Paziti moramo, da pri zategovanju sedelnega pasu podsedelnica ne zdrkne navzdol, kajti pri tem bi pritiskala na konjev viher in ga 
morebiti oţulila. [Njegovo veličanstvo konj]  

 Preveč naprej potisnjeno sedlo pa pritiska tudi na viher oziroma mišice, ki ga obkroţajo, pri tem pa preprečuje dobro 
prekrvavljenost in posledično povzroči atrofijo (zmanjšanje oz. upadanje obsega) mišic, viher pa zato postaja bolj »izraţen«. 

[Revija o konjih]  

 Pri izbiri sedla moramo torej paziti na odprtino za viher in tudi dolţino oziroma krilo sedla, da ne obremenjujemo konja ne 
spredaj ne zadaj. [Revija o konjih]  

  
višinska ovira [preskakovanje zaprek]  

→ strma ovira 

  
vranec [reja]  

konj, ki ima osnovno dlako črno, griva in rep sta prav tako črna 

 Razlikujemo letne vrance, ki so v letnem obdobju popolnoma črni, pozimi pa se jim posamezni deli posvetlijo v temnorjav 

odtenek ter zimske vrance, ki so skozi vso zimsko obdobje popolnoma črni. [Revija o konjih]  

 S kriţanjem dveh vrancev dobimo vranca ali rjavca. [Revija o konjih]  

 Lipicanci se rodijo kot vranci, rjavci ali sivci in šele kasneje spremenijo barvo in postanejo beli, zato sodijo v druţino sivcev. 

[Revija o konjih]  

  
vzdrţljivostno jahanje (redko) [konjeništvo]  

→ endurance 

  
zamah [dresura]  

prenašanje energičnega impulza od konjevih zadnjih nog, na konjevo celotno gibanje naprej, spoznamo ga po tem, da se skočni 

sklepi, takoj ko se noga dvigne s tal, upognejo in noga seţe energično naprej 

 Sproščenost konja je potrebna , da je konjev naslon na ţvalo sigurnejši , kar je pogoj za dober zamah koraka , saj gre le konj z 
dobrim zamahom lahko naravnost. [Nadaljevalna šola jahanja] 

  
zapreka [preskakovanje zaprek]  

 Pri širinskih zaprekah ( vodni rov ) leţi odskočišče bliţe zapreki , saj konj sicer ne bi mogel rova preskočiti. [Nadaljevalna šola 

jahanja] 

→ ovira 

http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220990#id220990
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id220765#id220765
http://nl.ijs.si/et/teach/ung/plahuta/konji.html#id215389#id215389
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zastavice [preskakovanje zaprek]  

popolnoma rdeče in popolnoma bele zastavice se uporabljajo za označitev podrobnosti parkurja in sicer startno in ciljno linijo, 

skrajne konce ovir in mesta obveznega prehoda 

 Ena rdeča in ena bela zastavica morata biti postavljeni pri strmi oviri in najmanj dve beli in dve rdeči zastavici, ki naj obeleţujeta 

skrajne mere širinsko višinske ovire. [Revija o konjih] 

  
zvonci [oprema]  

gumijasta ali iz mehkejših materialov narejena zaščita v obliki zvonca, ki sluţi preprečevanju poškodb kopitne krone 

 Gumijasti zvonci na zapenjanje lahko odrgnejo in oţulijo konjeve biclje. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Za to delo je priporočljivo zaščititi tudi konjeve zadnje noge z zvonci (zaščita kopitne krone) in gamašami ter odstraniti podkve z 

zadnjih kopit. [Nadaljevalna šola jahanja]  

  
čas parkurja [preskakovanje zaprek]  

čas, merjen v sekundah in stotinah sekunde ki ga je porabil tekmovalec, da je zaključil parkur, povečan za morebitne popravke časa 

  
štrik (pogovorno) [oprema]  

→ povodec 

  
ţrebec [reja]  

nekastriran konj 

 Zelo se je razveselila tudi lipicanskega ţrebca 085 Favoryja Canisse XXII, ki ji ga je kobilarna Lipica podarila v spomin na njen 

obisk. [Horses]  

 Sicer je seksualni nagon pri konjih zelo močan in vidno izraţen, tako da moramo biti zelo previdni v bliţini strastnega in 
vzburjenega ţrebca ali »vroče« kobile, saj so njihove reakcije včasih zelo nepredvidljive in brutalne. [Njegovo veličanstvo konj]  

  
ţvala [oprema]  

 Sproščenost konja je potrebna , da je konjev naslon na ţvalo sigurnejši , kar je pogoj za dober zamah koraka , saj gre le konj z 
dobrim zamahom lahko naravnost. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Kot uporabno sredstvo za gimnasticiranje ţvekalnih mišic se je izkazalo ţvečenje ţvale na roki. [Nadaljevalna šola jahanja]  

 Ko konj voljno popusti na pritisk ţvale na obeh straneh čeljusti , lahko začnemo s previjanjem v zaličju na roki. [Nadaljevalna 

šola jahanja]  

→ brzda 

  
  
 

 

 

PRILOGA 9: Korpus KKB in Glosarček izrazov konjeniške terminologije na zgoščenki 
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