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Za boljšo velenjščino

Najbolje seveda govorim materni jezik. Slovenski jezik. 
Naučili so me ga starši in učiteljice, posebej pa ga je 
izklesalo mladostniško socialno okolje. Velenjska sredina, v 
kateri sem odraščal, me je izrazito oblikovala kot človeka z 
nekoliko samosvojimi in značilnimi vrednotami ter navadami. 
Vrednote moje odraščajoče generacije v tistih »zlatih letih« so 
že zdavnaj zapečatile moj življenjski slog. Ena lepših navad, 
ki jo živim in skrbno negujem, pa je ta naš posebni velenjski 
jezik, velenjščina, kot ji že dolgo pravimo mi in tudi tisti, ki 
nas tako ali drugače slišijo ali celo poslušajo. 

Svet se je seveda spremenil od mojega časa odraščanja. Živimo 
v svetu mnogih jezikov, mnogih navad, različnih kultur. Zato 
me je toliko bolj razveselila napoved, da se Ustanova Velenjska 
knjižna fundacija loteva tako izvirnega domoznanskega 
projekta, kot je jezikovni »kažipot«, pravopisni »usmerjevalec« 
ali kakor že pač avtorji dajo naslov priročniku, ki je pred nami. 

Verjamem, da je to izvirno, strokovno utemeljeno in vsebinsko 
dragoceno delo. Da bo prineslo v – včasih preveč zaprte – 
velenjske domove nekaj več razsvetljenja tudi o tem, kdo smo, 
kje bivamo in kakšne so naše jezikovne drugačnosti. Zagotovo 
je dokument, ki usmerja k boljši velenjščini, lahko dokaz, 
kako bogat in speven je slovenski jezik. Naša dolžnost je, da 
ga negujemo še naprej, tudi lokalno.

 Drago Martinšek, 
 vodja Urada za družbene dejavnosti MO Velenje
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Slovenski jezik je dovolj bogat in melodičen, da lahko z njim 
ubesedimo svoje misli in občutja. (Verica Jurak)

Velenje je (s)tkano iz tisočero in tisočero slovenskih in ne- 
slovenskih besed. Med njimi za velenjski prostor posebej 
določljivih lastnoimenskih danosti, ki jih (pre)pogosto zapisujemo 
ali izgovarjamo napačno oziroma nam predstavljajo manjši 
ali večji jezikovni (pravopisni) problem, (ne)hote zdrsnejo v 
barbarizem idr. Sčasoma del tega lastnoimenskega besedja zatone 
v pozabo, nekaj ga ohranjamo zgodovinsko (viri, literatura ipd.), 
precej pa je živega v naši vsakodnevni pisni in govorni rabi ter 
opredeljuje in sopoimenuje velenjski prostor (ljudi, kraje, naselja; 
stavbe, hiše, ulice, parke … ustanove, podjetja, organizacije ...  
umetnostna dela, javne spomenike, blagovne znamke idr.). Vse 
te besede, poimenovanja, lastnoimenske danosti (pre)živijo 
med nami edinole z jezikom. 

Na vmesnih postajališčih sporazumevanja včasih priskočijo 
na pomoč lektorji, največkrat pa ne in slovenski jezik pač tudi 
z velenjščino hodi svojo pot … Jezik ni zakon ali odredba. 
Pravopisno-pravorečni odnos do lastnega jezika je bonton, ki 
ga upoštevaš ali kršiš. Jezik ne sili vate, če ti ne drezaš vanj. A 
v jezik nenehno drezamo, celo »opletamo« z njim, sicer bi bili 
nevedna in nesporazumevalna družba, nema in nepismena.
     
Velenjščina je zvrst slovenskega jezika, pisana in govorjena 
po zgledu knjižne slovenščine, obenem pa za Velenje zna-
čilna mestna govorica. Morda bo Kažipot k boljši velenjščini 
(KBV) dodal kamenček v mozaik jezikovno čistejšega spora-
zumevanja in t. i. odnosov z javnostmi sicer bogate velenjske 
kulturne ustvarjalnosti in ponudbe. Pa seveda še zdaleč ne 

Lektorska pisarna
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zaradi večkulturnosti velenjskega prostora, ampak preprosto 
zato, ker je jezik zgodovinskorazvojna in vzgojna vrednota 
vsakega naroda, jezikovne raziskave in priročniki pa temeljna 
potreba vsake kulture, tudi lokalne. 

Tovrstnih jezikovnih pregledov oz. priročnikov večja slo-
venska lokalna okolja (mestne občine) še nimajo. Kažipot 
k boljši velenjščini je dragoceno in pionirsko delo. Mestna 
občina Velenje s podporo temu projektu izkazuje skrb za višjo 
raven slovenskega jezika, jezikovne kulture (opredeljeno tudi 
v smernicah Lokalnega programa kulture Mestne občine 
Velenje 2014–2020, kjer so mdr. načrtovane »razvojne mož-
nosti programov s področja slovenske jezikovne kulture in 
obenem storitve na področju informacijske pismenosti«).

Raziskovalno delo Slovar pravopisno problematičnega 
la stnoimenskega besedja 21. st. v velenjskem prostoru je 
zagotovo dobro izhodišče za trajnostnorazvojno lokalno je-
zikovno osveščanje, pri projektni Lektorski pisarni Ustanove 
Velenjska knjižna fundacija začeto s sedemletno redakcijo v 
obdobju od 2014 do 2020.

Kažipot k boljši velenjščini ni kritika velenjskih jezikovnih 
zablod, ampak predvsem pozdrav vzajemnejšemu razume-
vanju, da je slovenščina stroka, osnovna kultura, splošna 
jezikovna higiena, večini pa materni jezik (materinščina), ki 
naj tudi v lokalnem/velenjskem prostoru pisno in govorno 
(p)ostane obvladljiv bonton. 

Jezikovni prekrški in zdrsi ne smejo biti kaznovani, saj 
je jezik kar najširša domena jezikovne skupnosti. Navzven 
in navznoter pa vendarle osebnostna identiteta, lastna in 
narodnostna prepoznavnost (z bogastvom jezika), a v mnogo 
primerih žal tudi kolektivna neodgovornost in brezbrižnost … 

 Ivo Stropnik,
 odgovorni urednik Kažipota k boljši velenjščini

Velenje, novembra 2015
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Jezikovni priročniki so temeljna potreba vsake kulture, tudi lokalne.

Kažipot k boljši velenjščini (KBV) – 
slovar pravopisno problematičnega 

lastnoimenskega besedja 21. st.  
v velenjskem prostoru

Uvod

Zaradi splošno zanemarljivega, pišmeuhovskega odnosa do 
materinščine je Lektorska pisarna UVKF – v letu 2014 
vzpostavljena na pobudo urednika Iva Stropnika pri Velenjski 
knjižni fundaciji – pripravila s sodelavko Verico Jurak interni 
jezikovni kotiček s predlogi za izboljšanje rabe slovenskega 
jezika v velenjskem prostoru. Jezikovni nasveti (doslej žal 
še neobjavljeni) – izhodiščno popisani v simboličnih 21-ih 
člankih »za boljšo slovenščino v 21. stoletju« – so nastali na 
osnovi pogostejših pravopisnih in slovničnih napak, opaznih 
v lokalnih občilih, sporočilih za javnost, javnih napisih v 
velenjskem prostoru, ter upoštevajoč jezikovne dileme, ki so 
povezane z rabo slovenskega jezika v velenjskem lokalnem 
okolju. Predlogi »za boljšo velenjščino« (jezikovni članki 
o velenjščini) temeljijo na teoretičnih izhodiščih ter so 
ponazorjeni s primeri iz Velenja in bližnje okolice. 

Urednikovo spodbujanje pisanja jezikovnih člankov o ve-
lenjščini – z jezikoslovnim znanjem odlično podkovane 
avtorice, slovenistke Verice Jurak – je vzporedno narekovalo 
raziskovalno zbiranje besed(il)nega gradiva (za geselske 
iztočnice), izhodiščno zasnovano z rastočim slovarjem pra-
vopisno problematičnega lastnoimenskega besedja 21. st. v 
velenjskem prostoru (za prvo redakcijo priročnika Kažipot k 
boljši velenjščini v letu 2015 z jezikovnim pregledom pisnega 
gradiva od leta 2000 do 2015 v okvirnem obsegu 3000 
izbranih geselskih iztočnic in razlag).

Uredniku Ivu Stropniku (idejna zasnova, glavni urednik 
slovarskega dela priročnika) in Verici Jurak (sourednica, 
glavna avtorica geselskih razlag, jezikovnih člankov in 
komentarjev 1. redakcije priročnika) sta se januarja 2015 v 



12 Kažipot K boljši velenjščini

uredniškem sosvetu za prvo izdajo Kažipota k boljši velenjščini 
(KBV) sorazlagalno in lektorsko pridružili slovenistki Petra 
Cerjak in Klara Pavšer Stropnik. 

* * *

Kažipot k boljši velenjščini (KBV) je namenjen izboljšanju 
rabe slovenščine v velenjskem prostoru; pišočega usmerja, 
ko se znajde v dilemi pri zapisu lastnoimenskega besedja* iz 
velenjskega prostora, in prinaša utemeljitev pravilnega zapisa 
ter opozarja na pravopisno težje primere, nanašajoče se na 
lokalno okolje.

*Lástna iména so poimenovanja posameznih bitij (tudi ži-
vali), zemljepisnih in stvarnih danosti (npr. imena krajev, 
delov zemeljskega površja, nebesnih teles; ustanov, delovnih 
organizacij in podjetij, umetnostnih del ipd (Slovenski pra-
vopis, 2001). Lastna imena se po pravopisu zapisujejo z veliko 
začetnico. Ločimo tri vrste lastnih imen: osebna lastna imena 
(tudi lastna imena bitij), zemljepisna lastna imena in stvarna 
lastna imena.

 
Zbirno-izborno so v gradivo 1. redakcije Kažipota vklju-
čene tudi iztočnice/besedje pravopisno problematičnih 
občnoimenskih danosti v velenjskem prostoru (npr. po-
imenovanja pomembnejših tehničnih izdelkov, nastala iz imen 
trgovskih/blagovnih znamk; občna imena in njihove zveze, ki 
se glasijo enako kot lastna imena (npr. Velenjčan |prebivalec| 
– velenjčan |premog| ); vrstna poimenovanja stvarnih lastnih 
imen idr.). 

V predvideni nadaljnji/nadaljevalni redakciji Kažipota k bolj-
ši velenjščini bo izbrano pravopisno problematično gradivo 
predstavljeno z dodatnima razdelkoma (iz zbirnih besedilnih 
korpusov KBV): Velenjski jezikovni brus (slovnični brus knji-
žne slovenščine v velenjskem prostoru s primeri napačnega, 
odsvetovanega besedja in predlogi pravilne, boljše ali 
ustreznejše rabe) ter Velenjski jezikovni antibarbarus  
(z nasveti za odpravljanje jezikovnih barbarizmov v velenj-
skem prostoru/javni rabi, zlasti tujk oz. po tujih jezikih nareje-
nih besed ali besednih zvez). V pripravi (na www.uvkf.si) je 
tudi spletna jezikovna svetovalnica KBV (mdr. s pregledom 
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(naj)pogostejših pravopisnih napak v velenjskem prostoru – 
pri osrednjih velenjskih ustanovah, podjetjih, v javnih napisih 
ipd.).

Kažipot k boljši velenjščini je dvodelen: prvi, slovarski del 
je abecedno urejen seznam več sto (i)zbranih (pravopisno 
problematičnih) lastnoimenskih danosti iz velenjskega 
prostora s pripadajočimi geselskimi članki; v drugem delu 
so jezikovni članki in komentarji o velenjščini (JČV, JKV), 
ki prinašajo pojasnila pravopisno-pravorečno-oblikoslovno- 
-besedotvorno pravilnega/normativnega oz. priporočenega 
za pisa in izgovora besedja, vključenega v seznam. 

KBV – slovar pravopisno problematičnega lastnoimenskega 
besedja 21. st. v velenjskem prostoru – je zasnovan večletno. V 
sedemletnem obdobju od 2014 do 2020 je načrtovan s štirimi 
redakcijami/objavami »rastočega« slovarskega priročnika: 
v letih 2015 in 2018 s knjižnima izdajama ter v letih 2017 
in 2020 s spletnima objavama in mobilno aplikacijo; tj. 
s pregledom pisnega in govornega gradiva zadnjih dveh 
desetletij (od 2000 do 2020) s skupnim/končnim gradivskim 
obsegom ok. 9000 pravopisno-pravorečnih geselskih razlag 
jezikovno problematičnega lastnoimenskega in delno tudi 
občnoimenskega besedja 21. st. v velenjskem prostoru.

Prva objava/izdaja priročnika KBV (1. redakcija) je bila 
načrtovana v letu 2015 v okvirnem obsegu 2000 gesel in je 
udejanjena z večjim izborom – pravopisno-pravorečno razlago 
ok. 3000 gesel (natančneje 3300), tj. tretjino načrtovanega 
celotnega/končnega obsega geselskih razlag.

Druga, prenovljena in s 3000 novimi gesli dopolnjena/
razširjena izdaja KBV (skupaj predv. ok. 6000 gesel) je na-
črtovana leta 2018. 

V letih 2017 in 2020 sta načrtovani spletnoportalni in mobilno-
aplikacijski različici: leta 2017 z izborom/razlago ok. 4500 
izbranih gesel ter leta 2020 končna redakcija z ok. 9000 gesli. 
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* * *
Abecedno razporejena gesla so v priročniku predstavljena v 
geselskih člankih: krepko zapisana iztočnica v imenovalniku 
s podatkom o mestu naglasa, njegovi kvantiteti in kakovosti 
(jakostni naglas je označen s krativcem, ostrivcem ali stre-
šico); leže zapisan opis gesla, če tovrstni podatek vpliva 
na zapis iztočnice; rodilniška oblika; morebitne težje 
oz. problematične sklonske oblike; predložna zveza; 
zapletenejše tvorjenke (svojilni, vrstni pridevniki, po-
imenovanja prebivalcev pri naselbinskih zemljepisnih imenih 
ipd.); opozorila na napačno rabo (črna pika pred besedo ali 
besedno zvezo ●); priporočeno pisanje gesla: pravopisne, 
oblikoslovne ipd. usmeritve (navzgor usmerjena puščica 
pred besedo ali besedno zvezo ↑); primeri rabe iztočnice 
v sobesedilu (kjer se pojavljajo napake, težave ali slabše 
možnosti); primeri poimenovanj s podobno jezikovno pro-
blematiko za okrajšavo prim.; pravilno zapisani pravopisno 
težji primeri lastnoimenskih danosti, ki spadajo v tematsko 
polje iztočnice. 

Vnaprej hvala za konstruktivne pripombe, kritike in 
predloge (poslane na e-naslov velenika@siol.net), ki 
jih bomo preučili pri nadaljnji redakciji za naslednjo 
izdajo Kažipota k boljši velenjščini.
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Primeri v geselskih člankih predstavljenih 
iztočnic – KBV 
○Glásbena šóla Frán Korún Kožéljski Velênje -e -e ~ ~ ~ ~, v/na 
Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje; ↑Glasbena šola Frana 
Koruna - Koželjskega VelenjeJČV13 (GŠ Frana Koruna - Koželjske-
ga Velenje); ●Glasbena šola Frana Koruna-Koželjskega Velenje; gl. 
Glasbena šola Velenje
<Velenjska glasbena šola je poimenovana po skladatelju Franu Ko-
runu - Koželjskem>

Pokórny
|m. priimek|  -ja, or. (z) g. Pokornyjem,JČV13 Pokornyjev;JČV13 ●Pokor-
nya, ●Pokornyev; prim. Filipskyja, Filipskyjev 
<Pokornyjeva razprava, razprava g. Pokornyja, razprava Roka Po-
kornyja>
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Pokorny
<○ga. Pokornyjeva, ↑ga. Pokorny; po besedah Pokornyjeve, ↑po 
besedah ge. Pokorny, ↑po besedah Ane Pokorny; ●po besedah Po-
kornyeve>
<pri Ani in Roku Pokornyju; pri Roku in Ani Pokorny; ●pri Ani in 
Roku Pokorny>

Šenbríc |naselje|  -a, or. (s) Šenbricem, v Šenbricu, Šenbričan/-ka, 
šenbriški;JČV10 Sv. Bric in Št. Bric /zgod./; ●Šentbric, ●Šembric, ●or. 
(s) Šenbricom, ●Šentbričan/-ka, ●Šembričan/-ka, ●šenbričan/-ka, 
●šenbričanov/-kin, ●šentbriški, ●šembriški
<znanec iz Šenbrica>

Velénika |asociacija|  -e, pri Veleniki, pri asociaciji Velenika, Vele-
nikin; ●Veleničin, ●Velenjičin, ●asocijacijaJČV25 Velenika
<kreativne, prevajalske, lektorske in založniške storitve velenjske 
asociacije Velenika; Velenikini kreativni sodelavci; Lektorska aso-
ciacija Velenika vabi k sodelovanju lektorje>

Vínska Gôra |naselje| /Krajevna skupnost Vinska Gora (KS 
Vinska Gora) -e -e, v/na Vinski Gori, Vinskogorčan/-ka,JČV11 
vinskogorski;JČV10  vinsko- in graškogorski (< vinskogorski in gra-
škogorski), Vinsko- in Graškogorčan/-ka (< Vinskogorčan/-ka in 
Graškogorčan/-ka); prim. Vinska gora |vzpetina| JČV4

<●Živeti v Vinski gori; ↑Živeti v Vinski Gori>

* * *
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Iztočnice so oz. bodo pridobljene iz obsežnega jezikovnega 
pregleda pisnega in govornega gradiva: osrednjih velenjskih 
monografij idr. publikacij, izdanih v prvih dveh desetletjih 
21. st. (2000–2020), osrednjih tiskanih in tudi netiskanih 
medijev/javnih občil, spletnih strani idr. sporočil za javnosti 
osrednjih velenjskih ustanov/zavodov/gospodarskih družb 
idr., terenskih virov (javni napisi, živi govor) idr.

Gesla so predstavljena po zgledu Slovenskega pravopisa 
(2001), Slovarja slovenskega knjižnega jezika (2014), Slovarja 
novejšega besedja slovenskega jezika (2013), Priročnega 
krajevnega leksikona Slovenije (1996), leksikona Slovenska 
krajevna imena (1985), besedilnih korpusov Gigafida, Nova 
beseda in Fidaplus.

V drugem delu priročnika Kažipot k boljši velenjščini 
so jezikovni članki in komentarji o velenjščini (JČV, 
JKV), ki tematizirajo rabo velike oz. male začetnice pri 
zapisu zemljepisnih, stvarnih in osebnih imen iz velenj-
skega okolja; pisanje skupaj, narazen ali z vezajem; 
krajšave – predvsem kratice in okrajšave – z vidika 
oblikoslovja, besedotvorja; težje primere oblikoslovja;  
besedotvorno-pravopisna vprašanja; problematiko zapi-
sa besed, prevzetih iz tujih jezikov v slovenščino, in ne-
slovenskih lastnoimenskih poimenovanj v velenjskem 
okolju; zapis ločil v lastnoimenskih poimenovanjih in opo-
zarjajo na pogoste napake pri rabi ločil.

Jezikovni članki o velenjščini (JČV) temeljijo na teoretičnih 
izhodiščih, ki so ponazorjena s primeri iz velenjskega 
prostora in bližnje okolice. Jezikovne razprave (JČV) so vse-
binsko povezane z gesli iz prvega dela Kažipota, pojasnjujejo 
pravopisno težje primere in posebnosti, navedene v geselskih 
člankih; povezava geselskih člankov iz prvega dela in je-
zikovnih člankov o velenjščini iz drugega dela je nakazana z 
nadpisano kratico JČV in zaporedno številko članka.
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Legenda
● napačno
○ odsvetovano
↑ priporočeno
* narejena knjižna oblika
~ neimenovalniška oblika je enaka imenovalniški
krepki tisk – iztočnica
ležeči tisk v pokončnem oklepaju (|xxx| ) – opis gesla, podgesla 
ležeči tisk med poševnicama (/xxx/) – pojasnilo, pomen 
lomljeni oklepaj (<   >) – ilustrativni primeri v besednozveznih,
 stavčnih ali povednih kontekstih
oglati oklepaj ([   ]) – izgovor besede
okrogli oklepaj (   ) – dvojnica, sopomenka, krajši zapis ipd.
ležeči tisk v JČV-jih – primeri 
»…« – pogovorno poimenovanje 
ležeči tisk v okroglem oklepaju (xxx) – pojasnilo
/ (enojna poševnica) – tudi 

Krajšave

Kratice
JČV – jezikovni članek o velenjščini
JKV – jezikovni komentar (h geslu) o velenjščini

OKrajšave
arh. – arhitekt(ura)
daj. – dajalnik
d. d. – delniška družba
d. n. o. – družba z neomejeno odgovornostjo
d. o. o. – družba z omejeno odgovornostjo
gl. – glej
im. – imenovalnik 
ipd. – in podobno
itd. – in tako dalje
k. d. – komanditna družba 
knjiž. – knjižno 
m. – moški spol (m. priimek – priimek ob moškem imenu)
mest. – mestnik
nar. – narečno
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or. – orodnik
pog. – pogovorno 
prim. – primerjaj
razl. – razlikuj 
rod. – rodilnik
slov. – slovensko 
sor. – sorodno
s. p. – samostojni podjetnik
spl. – splošno 
star. – starinsko
tož. – tožilnik
zgod. – zgodovinsko
z. o. o. – zadruga z omejeno odgovornostjo 
ž. – ženski spol (ž. priimek – priimek ob ženskem imenu)
žarg. – žargonsko

Generična osebna imena 

V geselskih razlagah so v nekaterih primerih (poleg pravih/
dejanskih osebnih lastnih imen) ponazarjalno uporabljena 
generična osebna imena: Adam, Eva, Ana Novak, Janez 
Novak, Ana Roža, Ana Slovenec, Maja Slovenec - Trn in 
Jože Slovenec.
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A

AA, s. p.JČV15 |podjetje|  AA-ja tudi AA --,JČV3 pri AA, v podje-
tju AA, AA-jev; ●AA-jin, ●AA-jov
<AA, inženirske storitve, s. p.; poslovanje z velenjskim pod-
jetjem AA; sedež podjetja AA; ●inžinirske storitve AA>

Ábánka Vípa, d. d. (Abanka, d. d.) -e -e tudi -e ~, v Abanki 
Vipi/Vipa, d. d., v Abanki, d. d.; ●A banka
Abanka Vipa, d. d., Poslovalnica Velenje
<velenjska poslovalnica Abanke, poslovalnica Abanke v Ve-
lenju, Abankina poslovalnica v Velenju; stolpnica Abanke na 
Kersnikovi c. v Velenju; Odpreti račun pri velenjski posloval-
nici Abanke>

AB-cénter, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -tra, v AB-centru, v podjetju 
AB-center; ●AB-Center, ●ABcenter, ●Ab-center; ↑Trgovina 
AB, ↑AB-trgovina
<Podjetje AB-center, trgovina in storitve, d. o. o., ima sedež 
na Prešernovi v Velenju>

Ábdija
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 or. (z) gospodom Abdijo tudi (z) 
Abdijem, Abdijev;JČV56 ●Abdijov, ●Abdijin
<Abdijev izdelek>
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 or. (z) gospo Abdija tudi (z) gospo 
Abdijo
<○gospa Abdijeva, ↑gospa Abdija; izdelek Abdijeve, ↑izdelek 
ge. Abdija>

Ábina 
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 or. (z) Abino tudi (z) Abinom, 
Abinov;JČV56 ●Abinotov, ●Abinin
<Abinov izdelek; z gospodom Abino/Abinom>
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 or. (z) go. Abina tudi (z) go. Abino
<○ga. Abinova, ↑gospa Abina; klic ge. Abina/Abine>

abonma À la carte [abonmá a la kárt] -ja ~ ~ ~, v abonmaju 
À la carte; ●abonma Ala carte; ↑abonma Po izbiri

A

 […]
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A<koncert abonmaja À la carte v Domu kulture Velenje>

abonmá Klásika -ja ~, v abonmaju Klasika
<koncert abonmaja Klasika v dvorani Glasbene šole Frana 
Koruna - Koželjskega Velenje>

abonmá Klúb -ja ~, v abonmaju Klub
<koncert abonmaja Klub v dvorani Centra Nova>

abonmá Obíski -ja ~, v abonmaju Obiski
<Festival Velenje objavlja program abonmaja Obiski>

abonmá Pihálnega orkéstra Premogôvnika Velênje -ja ~ 
~ ~ ~, v abonmaju Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje
<koncert abonmaja Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje 
v Domu kulture Velenje; Abonma Pihalnega orkestra Premo-
govnika Velenje vključuje 8 koncertov>

abonmá za parkíranje v cónah A, B ali C [á bə ̀ali cə̀] -ja 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v abonmaju za parkiranje v conah A, B ali C
<V pisarni modrih con Mestne občine Velenje kupiti abonma 
za parkiranje v coni A>

abonmá 5 zvézdic |filmski abonma|  -ja ~ ~, v abonmaju 5 
zvezdic; ●abonma 5 Zvezdic
<Predstave abonmaja 5 zvezdic bodo v dvorani Hotela Paka 
v Kinu Velenje>

abonmá 10 zvézdic |filmski abonma|  -ja ~ ~, v abonmaju 10 
zvezdic; ●abonma 10 Zvezdic
<Kupiti abonma 10 zvezdic, ki vključuje 10 filmskih predstav 
po lastni izbiri>

AC Méh gl. Avtocenter Meh 

Áčko 
|m. priimek|  -a, or. (z) Ačkom, Ačkov; ●rod. Ačkota, ●Ačkotov
<Ačkov izdelek; z gospodom Ačkom>
|ž. priimek|  -o, or. (z) gospo Ačko
<○gospa Ačkova, ↑gospa Ačko; izdelek Ačkove, ↑izdelek ge. 
Ačko>

AdámovichJČV32 |plemiška družina|  /zgod./ -a, or. z Ada-
movichem, Adamovichev; ●or. z Adamovichom, ●Ada-
movichov;JČV32 prim. Steiz
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A <z Bianco in Karlom Adamovichem; s Karlom in Bianco 
Adamovich; ●z Bianco in Karlom Adamovich>

Adámovich de Csepín |rodbina|  /zgod./ -a ~ -a, or. z Adamo-
vichem de Csepinom; ○Adamovichdecsepinov
<Karel (von) Adamovich de Csepin je bil lastnik Velenjskega 
gradu>

Ademáj
|m. priimek|  -a, or. (z) Ademajem, Ademajev; ●z gospodom 
Ademaj, ●z Ademajom, ●Ademajetov, ●Ademajov
<Ademajev izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Ademaj
<○gospa Ademajeva, ↑gospa Ademaj; izdelek Ademajeve, 
↑izdelek ge. Ademaj>

Adêra, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Aderi, v podjetju Adera, 
Aderin
<Podjetje Adera ima sedež na Gorici; Aderine storitve; stori-
tve podjetja Adera>

Adésco, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Adescu, v podjetju Ades-
co, Adescov; ●Adescoa, ●v Adescotu; ↑Adesko
<Adesco menedžment, investicije in marketing za energetsko 
zanesljivost in konkurenčnost, d. o. o., ima sedež na Koroški 
cesti; Zaposliti se v Adescu; poslovanje z Adescom> 

Ádibau, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Adibau, v podjetju 
Adibau, Adibauev; ●Adibav
<Podjetje Adibau nudi oblaganje tal in sten; storitve podjetja 
Adibau>

Adrenalínaspórt Velênje |padalski klub|  -a ~, v klubu Adre-
nalinasport Velenje; velenjski padalski klub Adrenalinasport 
Velenje; ↑Športni klub Adrenalina Velenje, ↑Padalski klub 
Adrenalina Velenje
<Včlaniti se v klub Adrenalinasport Velenje>

Adriátic Slovénica, d. d. (AS) |zavarovalnica|  -a -e, pri Adri-
aticu Slovenici, pri AS, v zavarovalnici Adriatic Slovenica, 
pri Adriaticu, z Adriaticom, Adriaticov; ●z Adriaticem, ●Adri-
atičev, ●Adrijatic; prim. [adrijátik]JČV25

Adriátic Slovénica, Agénza Velênje; ●Adriatic Slovenica 
Agenza Velenje
<poslovalnica zavarovalnice Adriatic Slovenica v Velenju; 
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ASkleniti zavarovanje pri Agenzi Velenje, Adriaticovi poslo-
valnici v Velenju; Adriaticovi zavarovanci iz Velenja urejajo 
zadeve v zvezi z zavarovanjem v Agenzi Velenje>

Adrínek 
|m. priimek|  -nka, or. (z) gospodom Adrinkom, Adrinkov; ●z 
gospodom Adrinek, ●Adrinekov
<Adrinkov izdelek; Gospoda Adrinka ni bilo>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Adrinek
<○gospa Adrinkova, ↑gospa Adrinek; izdelek Adrinkove, ↑iz-
delek ge. Adrinek>

Adventure Race Slovenia Velenje [advénčər rêjs slo(u)víni-
ja velênje] |pustolovsko tekmovanje|  ~ ~ ~ ~, na Adventure 
Race Slovenia Velenje; ↑Pustolovsko tekmovanje za pokal 
Slovenije
<V Velenju se je pričelo 12. pustolovsko tekmovanje Adven-
ture Race Slovenia; organizatorji Adventure Race Slovenia; 
Prijaviti se na Adventure Race Slovenia>

Áfining |poslovni objekt|  -a, v Afiningu, v poslovnem objektu 
Afining, Afiningov; tudi Afining, d. o. o. |Gorenjeva enota|
<Poslovna stavba Afining na Prešernovi c. v Velenju, zgraje-
na 1996. leta po načrtu arhitekta Korpnika>

Áfriška zbírka Frántiška Fóita |muzejska zbirka na Velenj-
skem gradu|  -e -e ~ ~, v Afriški zbirki Františka Foita; Foito-
va zbirka na Velenjskem gradu
<afriške maske in lutke iz Afriške zbirke Františka Foita; 
Ogledati si Afriško zbirko Františka Foita>

Agéncija Manager [mênedžer] |podjetje|  -e ~, v Agenciji 
Manager; velenjska turistična agencija Manager; ●Agencija 
Manadžer; ↑Agencija MenedžerJČV16

<Agencija Manager, turizem, poslovne storitve in rekreacija, 
d. o. o.; Potovati z Agencijo Manager/z velenjsko turistično 
agencijo Manager>

Agéncija M4 |podjetje|  -e ~, v Agenciji M4; ●Agencija M 4
<Kupiti glasbilo pri Agenciji M4>

Agéncija Plús, s. p.JČV15 |podjetje|  -e ~, v Agenciji Plus, Plu-
sov 
<storitve velenjske agencije Plus; Zaposliti se pri Agenciji 
Plus>
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A Agéncija Repúblike Slovénije za jávnoprávne evidén ce in 
storítve (AJPES/Ajpes), Izpostava Velenje -e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
(AJPES-a tudi AJPES --, Ajpesa),JČV3 na Agenciji RS za jav-
nopravne evidence in storitve, na AJPES-u/AJPES/Ajpesu; 
●na Ajpsu, ●Agencija RS za javno pravne evidence in storitve
<vodja velenjske izpostave AJPES-a/Ajpesa/Agencije Repu-
blike Slovenije za javnopravne evidence in storitve; uradne 
ure AJPES-ove/Ajpesove izpostave v Velenju>

Ája-Lína, d. o. o.JČV15 |podjetje|  Aja-Line, v Aja-Lini, v pod-
jetju Aja-Lina, Aja-Linin; ●Aja-lina
<proizvodno podjetje Aja-Lina; Kupiti igrače pri Aja-Lini>

Ájgrad, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, podjetja Ajgrad, v Ajgradu, 
v podjetju Ajgrad, Ajgradov
<Zaposliti se pri gradbeništvu Ajgrad/pri podjetju Ajgrad/pri 
Ajgradu>

Akademíja Poétična Slovénija (APS) | tradicionalna knji-
ževna prireditev|  -e ~ ~ (APS-ja ali APS-a tudi APS --),JČV44 
na Akademiji Poetična Slovenija (na APS-ju ali na APS-u tudi 
na APS --), APS-jev ali APS-ov
<Akademija Poetična Slovenija je osrednja prireditev Medna-
rodnega Lirikonfesta Velenje, na kateri so podeljena literarna 
priznanja slovenskim in tujim književnikom, prevajalcem in 
kulturnim posrednikom; Udeležiti se Lirikonfestove APS>

akadémski plés | tradicionalna prireditev Šaleškega študent-
skega kluba, vrsta prireditve|  -ega -a, na akademskem plesu; 
prim. maturantski ples
<Udeležiti se 14. akademskega plesa; prizorišče letošnjega 
akademskega plesa; Vsako leto za popestritev programa na 
akademskem plesu poskrbi Zeleno carstvo>

Ákta design, s. p.JČV15 [dizájn] |podjetje|  podjetja Akta de-
sign, v podjetju Akta design; ↑Oblikovanje Akta
<oblikovalske storitve podjetja Akta design; Skleniti pogod-
bo s podjetjem Akta design>

Aktíva, d. n. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Aktivi, v podjetju Aktiva, 
Aktivin; ●Activa
<Aktiva, trgovina na debelo Čas & Čas, d. n. o., Velenje; Za-
posliti se pri Aktivi; poslovanje z Aktivo>

Aktív délovnih invalídov Skupíne Premogôvnik Velênje -a 
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A~ ~ ~ ~ ~, v Aktivu delovnih invalidov Skupine Premogovnik 
Velenje; ●Aktiv delovnih invalidov Skupine Premogovnika 
Velenje
<Včlaniti se v aktiv delovnih invalidov velenjskega premo-
govnika; članice in člani Aktiva delovnih invalidov Skupine 
Premogovnik Velenje> 

○Aktív ravnáteljev osnôvnih šól Velênje ↑Kolégij ravnáte-
ljev osnôvnih šól Velênje -a ~ ~ ~ ~, v Aktivu/Kolegiju ravna-
teljev osnovnih šol Velenje
<člani in predsednik Aktiva/Kolegija ravnateljev osnovnih 
šol Velenje; Sodelovati na seji Aktiva/Kolegija ravnateljev 
osnovnih šol Velenje>

Aktív Rdéčega kríža Gorênje/Gorénje (Aktiv RK Gorenje) 
-a ~ ~ ~ (-a ~ ~), v Aktivu Rdečega križa Gorenje (v Aktivu 
RK Gorenje); ●Aktiv Rdečega križa Gorenja
<Včlaniti se v Aktiv Rdečega križa Gorenje; Gorenjev aktiv 
Rdečega križa>

Aktív Rdéčega kríža Skupíne Premogôvnik Velênje (Aktiv 
RK Skupine PV) -a ~ ~ ~ ~ ~ (-a ~ ~ ~), v Aktivu Rdečega 
križa Skupine Premogovnik Velenje (v Aktivu RK Skupine 
PV); ●Aktiv Rdečega križa Skupine Premogovnika Velenje
<Včlaniti se v Aktiv Rdečega križa Skupine PV; Premogovni-
kov aktiv Rdečega križa>

Akústika |prireditev|  -e, na Akustiki, na prireditvi Akustika, 
Akustikin
<na koncertu Akustika; dobrodelni koncert Akustika v orga-
nizaciji Lions kluba Velenje>

AK Velênje gl. Atletski klub Velenje

Álbacete |špansko mesto, partnersko mesto MO Velenje|  -ja, 
v Albaceteju, Albacetejan/-ka, albacetejski
<dolgoletno sodelovanje Mestne občine Velenje z Albacete-
jem>

Albánec |pripadnik naroda|  -nca, Albančev, albanski; ○Šiptar
Albánka |pripadnica naroda|  -e, Albankin; ●Albančin, ○Šip-
tarka
<Nekateri prebivalci Velenja se narodnostno opredeljujejo za 
Albance>
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A Álbraco, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Albracu, v podjetju Al-
braco, Albracov; ●rod. Albracota, ●Albracotov; ↑Albrako
<baterijski vložki in ročne svetilke Albraco>

Alcohóllica |glasbena skupina|  /zgod./ -e, v/pri Alcohollici, 
or. z Alcohollico, Alcohollicin; ↑Alkoholika
<Velenjska new age thrash metal skupina Kaoz obstaja že od 
leta 1993, takrat še pod imenom Alcohollica; Igrati pri Alco-
hollici>

Álfapêt, d. o. o., PE Zootic Velenje | trgovina|  -a, v Alfapetu, 
v trgovini Alfapet, Alfapetov
<Obiskati trgovino Alfapet; Zaposliti se v Alfapetovi poslov-
ni enoti v Velenju>

Álihodžić 
|m. priimek|  -a, or. (z) gospodom Alihodžićem, Alihodžićev; 
●z gospodom Alihodžić, ●z Alihodžićom, ●Alihodžićov
<Alihodžićev izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Alihodžić
<○gospa Alihodžićeva, ↑gospa Alihodžić; izdelek Alihodžiće-
ve, ↑izdelek ge. Alihodžić>

Aljáž 
|m. priimek|  -a, or. (z) gospodom Aljažem, Aljažev; ●z gospo-
dom Aljaž, ●z Aljažom, ●Aljažov
<Aljažev izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Aljaž
<○gospa Aljaževa, ↑gospa Aljaž; izdelek Aljaževe, ↑izdelek 
ge. Aljaž>

Álket grádnje, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Alket gradnje, 
v podjetju Alket gradnje; ↑Gradnje AlketJČV59

<Podjetje Alket gradnje ima sedež v Paki pri Velenju>

Almanáh óbčin Velênje, Šóštanj in Šmártno ob Páki |pu-
blikacija|  -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Almanahu občin Velenje, Šoštanj 
in Šmartno ob Paki
<Ob koncu leta 2014 je medijska hiša Naš čas izdala 22./
dvaindvajseti Almanah občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob 
Paki; V Almanahu občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki 
2015 prebirati o dogajanju v šaleških občinah>

Alpína |prodajalna|  -e, v Alpini, v prodajalni Alpina, Alpinin
<velenjska prodajalna Alpina; Kupiti obutev v Alpini v Vele-
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Anju; Alpinin letak; ●Alpina letak>

Álstom, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Alstomu, Alstomov; ●v 
Alstmu, ●Alstmov
<v slovenski podružnici podjetja Alstom, d. o. o.; Zaposliti se 
pri Alstomu>

Ambróž 
|m. priimek|  -a, or. (z) gospodom Ambrožem, Ambrožev; ●z 
gospodom Ambrož, ●z Ambrožom, ●Ambrožov
<Ambrožev izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Ambrož
<○gospa Ambroževa, ↑gospa Ambrož; izdelek Ambroževe, 
↑izdelek ge. Ambrož>

Ambulánta medicíne déla, prométa in špórta, Dúšanka 
Jánežič Blátnik -e ~ ~ ~ ~ ~, v Ambulanti medicine dela, 
prometa in športa, Dušanka Janežič Blatnik; ●Ambulanta Ja-
nežič Blatnik Dušanka  
<Opraviti zdravniški pregled v Ambulanti medicine dela, pro-
meta in športa>

Ambulánte splôšne medicíne |oddelek v Zdravstvenem 
domu Velenje|  -nt ~ ~, na oddelku Ambulante splošne medi-
cine ZD Velenje
<razpored dela zdravnikov v ambulantah splošne medici-
ne; administracija oddelka Ambulante splošne medicine  
Zdravstvenega doma Velenje>

Améti 
|m. priimek|  -ja, or. (z) gospodom Ametijem, Ametijev; ●z go-
spodom Ameti, ●z Ametijom, ●z Ametom, ●z Ametiom, ●Ame-
tijov, ●Ametov, ●Ametiov
<Ametijev izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Ameti
<○gospa Ametijeva, ↑gospa Ameti; izdelek Ametijeve, ↑izde-
lek ge. Ameti>

amfiteáter in promenáda ob Páki -tra ~ -e ~ ~, v amfiteatru 
ob Paki/reki Paki, po promenadi ob Paki/reki Paki; gl. velenj-
ska promenada
<Sprehoditi se po prenovljeni mestni promenadi in posedeti v 
novem amfiteatru ob Paki>

amfiteáter na velênjski promenádi |prizorišče ob Paki|  -tra 
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A ~ ~ ~, v amfiteatru na velenjski promenadi
<Prireditev bodo pripravili v amfiteatru na velenjski prome-
nadi> 

A. M. Míklavc, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja A. M. Miklavc, 
v podjetju A. M. Miklavc, pri Miklavcu, z Miklavcem, Mi-
klavčev; ●or. (z) Miklavcom, ●Miklavcov, ●Miklavcev
<Opraviti tehnični pregled vozila pri Miklavcu/podjetju A. 
M. Miklavc>

Ámtech, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Amtechu, v podjetju Am-
tech, Amtechov
<Amtech, svetovanje, projektiranje, razvoj in inženiring,  
d. o. o.>

Andragóški závod Ljúdska univêrza Velênje (AZ 
Ljudska univerza Velenje, AZ LUV) -ega -a ~ ~ ~  
(AZ-ja LUV tudi AZ -- LUV), v Andragoškem zavodu Ljud-
ska univerza Velenje, v AZ Ljudska univerza Velenje, v  
AZ-ju/AZ LUV; gl. Ljudska univerza Velenje (LUV)
<izobraževalni tečaji Andragoškega zavoda Ljudska univerza 
Velenje>

Andragóško drúštvo Univêrza za III. življênjsko obdóbje 
Velênje (AD Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje) 
-ega -a ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Andragoškem društvu Univerza za III. 
življenjsko obdobje Velenje
<praznovanje 30-letniceJČV2 Andragoškega društva Univerza 
za III. življenjsko obdobje Velenje>

Andráž nad Pólzelo |naselje|  -a ~ ~, v Andražu nad Polzelo, 
Andražan/-ka, andraški;JČV10 ●andražki, ●Andraš nad Polzelo
<Živeti v Andražu nad Polzelo>

Andrêjc, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, podjetja Andrejc, pri 
Andrejcu, v podjetju Andrejc, Andrejčev; ●Andrejcov,JČV32 
●Andrejcev,JČV32 ●or. (z) AndrejcomJČV32

<Andrejc, nizke gradnje, urejanje okolja, d. o. o.; Družinsko 
podjetje Andrejc ima sklenjeno 10-letno koncesijo za urejanje 
in čiščenje javnih površin v MOV>

Andrêjc 
|m. priimek|  -a, or. (z) gospodom Andrejcem, Andrejčev; ●z 
gospodom Andrejc, ●z Andrejcom, ●Andrejcev, ●Andrejcov
<Andrejčev izdelek>
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A|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Andrejc
<○gospa Andrejčeva, ↑gospa Andrejc; izdelek Andrejčeve, 
↑izdelek ge. Andrejc>

Andrínc
|m. priimek|  -a, or. (z) gospodom Andrincem, Andrinčev; ●z 
gospodom Andrinc, ●z Andrincom, ●Andrincov, ●Andrincev
<Andrinčev izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Andrinc
<○gospa Andrinčeva, ↑gospa Andrinc; izdelek Andrinčeve, 
↑izdelek ge. Andrinc>

Ángelov 
|m. priimek|  -a, or. (z) Angelovom, z gospodom Angelovom; 
●z gospodom Angelov, ●AngelovovJČV33

<izdelek Angelova; ●AngelovovJČV33 izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Angelov
<izdelek ge. Angelov>

Anonímni alkohóliki Velênje |samopomočna skupina|  -ih 
-ov ~, pri Anonimnih alkoholikih Velenje; velenjska skupina 
Anonimni alkoholiki
<Pristopiti k Anonimnim alkoholikom>

Ántlej, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Antleju, v podjetju Antlej, 
Antlejev; ●Antlejov
<podjetje Antlej, avtošola, d. o. o.; Vozniški izpit opravljati 
pri Antleju>

Ántlej bár ~ -a, v Antlej baru, pri Antleju; ↑Bar AntlejJČV59

<velenjski Antlej bar; Dobiti se pri Antleju>

Anú |pevka|  ~, pri Anu, z Anu, Anujin
<Na prireditvi je nastopila Anu>

Anžè 
|m. priimek|  -eta,JČV56 or. (z) gospodom Anžetom, Anžetov; 
○rod. Anžeja, ●z gospodom Anže, ●Anžov, ○Anžejev
<Anžetov izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Anže
<○gospa Anžetova, ↑gospa Anže; izdelek Anžetove, ↑izdelek 
ge. Anže>

Aplínc 
|m. priimek|  -a, or. (z) gospodom Aplincem, Aplinčev; ●z go-
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A spodom Aplinc, ●z Aplincom, ●Aplincov, ●Aplincev
<Aplinčev izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Aplinc
<○gospa Aplinčeva, ↑gospa Aplinc; izdelek Aplinčeve, ↑izde-
lek ge. Aplinc>

Ápotrg, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Apotrgu, v podjetju Apo-
trg, Apotrgov; ●Apo trg
<Naročiti pohištvo pri Apotrgu>

Ápo vizíja, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -e, v Apo viziji, v podjetju 
Apo vizija; ●Apovizija
<Apo vizija, računovodstvo in davčno svetovanje ter druge 
storitve, d. o. o.; računovodska hiša Apo vizija>

Ápricus, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Apricusu, v podjetju 
Apricus, Apricusov; ↑Aprikus
<Dejavnost podjetja Apricus je proizvodnja energije iz obno-
vljivih virov>

APS |Avtoprevozništvo in servisi, d. d.|  APS-ja ali APS-a tudi 
APS --,JČV44 APS-jev ali APS-ov, v APS-ju ali v APS-u tudi v 
APS
<APS-ov/APS-jev vozni park>

Ápšner
|m. priimek|  -ja,JČV31 or. (z) gospodom Apšnerjem,JČV31 
Apšnerjev;JČV31 ●z gospodom Apšner, ●z Apšnerom, ●z Ap-
šnerjom, ●Apšnerov, ●Apšnerjov
<Apšnerjev izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Apšner
<○gospa Apšnerjeva, ↑gospa Apšner; izdelek Apšnerjeve, ↑iz-
delek ge. Apšner>

ÁquaVállis |HTZ-jeva blagovna znamka|  -a, AquaVallisov
<športna plastenka AquaVallis, AquaVallisova športna pla-
stenka; ●AquaVallis športna plastenka>

Aráid, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Araidu, v podjetju Araid, 
Araidov
<gradbeništvo Araid>

Arávs 
|m. priimek|  -a, or. (z) gospodom Aravsom,JČV32 Aravsov;JČV32 
●z gospodom Aravs, ●z Aravsem,JČV32 ●AravsevJČV32
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A<Aravsov izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) z gospo Aravs
<○gospa Aravsova, ↑gospa Aravs; izdelek Aravsove, ●izdelek 
Aravseve, ↑izdelek ge. Aravs>

Árbeiter 
|m. priimek|  -ja,JČV31 or. (z) gospodom Arbeiterjem,JČV31 Arbei-
terjev;JČV31 ●rod. Arbeitra, ●rod. Arbeitera, ●z gospodom Arbe-
iter, ●z Arbeitrom, ●z Arbeiterom, ●Arbeitrov, ●Arbeiterov
<Arbeiterjev izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Arbeiter
<○gospa Arbeiterjeva, ↑gospa Arbeiter; izdelek Arbeiterjeve, 
↑izdelek ge. Arbeiter>

Archimágo, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, v Archimagu, v podjetju 
Archimago, Archimagov; ●rod. Archimagota, ●Archimagotov
<podjetje Archimago, s. p., na Kidričevi cesti v Velenju>

Árh cénter, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Arh center, v pod-
jetju Arh center; ↑Center ArhJČV59

<storitve podjeta Arh center>

Arhéna, s. p.JČV15 |podjetje|  -e, v Arheni, Arhenin
<projektivno podjetje Arhena; Naročiti projekt pri Arheni>

Arhitektúrni biró Gútman, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ega -ja ~, 
v Arhitekturnem biroju Gutman, Gutmanov
<Naročiti projekt v velenjskem arhitekturnem biroju Gutman; 
Gutmanove arhitekturne storitve>

Áriton, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Aritonu, v podjetju Ariton, 
Aritonov
<storitve podjetja Ariton>

Arkáda |okrepčevalnica|  -e, v Arkadi, Arkadin; velenjska 
okrepčevalnica Arkada
<V okrepčevalnici Arkada nudijo tudi prehrano za študente; 
Arkadine pice, pice iz Arkade>

Árnače |naselje|  -nač, v Arnačah, Arnačan/-ka, arnaškiJČV10

<Njegov rojstni kraj so Arnače>

Arnáščica (Arnaški potok) |potok|  -e, v Arnaščici, v Arna-
škem potoku
<pretok Arnaščice/Arnaškega potoka>
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A Arnêjčev sláp |slap|  -ega -a, pri Arnejčevem slapu; ●Arnej-
cov slap, ●pri Arnejčevemu slapu, ●proti Arnejčevem slapu
<Obiskati Arnejčev slap v Plešivcu>

Árs Café |kavarna|  kavarne Ars Cafe, v kavarni Ars Cafe; 
↑Kavarna Ars
<Popiti kavo v kavarni Ars Cafe>

Árs Cêsar |zavod|  ~ -ja, v Ars Cesarju, v zavodu Ars Cesar
<zavod za kulturne dejavnosti Ars Cesar>

Ártes, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Artesu, v podjetju Artes, 
Artesov
<Podjetje Artes izvaja storitve in projekte s področja informa-
tike in informacijskih sistemov>

Artístika cvetličárstvo |podjetje|  ~ -a, v Artistika cvetličar-
stvu, pri Artistiki, Artistikin; ↑Cvetličarstvo ArtistikaJČV59 
<Artistika cvetličarstvo, aranžerstvo in hortikultura, s. p.; Na-
ročiti aranžma pri Artistiki v Podkraju>

Árt kíno mréža Slovénije (AKMS) |združenje|  ~ ~ -e ~ 
(AKMS-ja tudi AKMS --), v Art kino mrežo Slovenije (v 
AKMS); ●Art kino mreža Slovenija
<Kino Velenje je član Art kino mreže Slovenije; filmska 
vzgoja v Art kino mreži Slovenije>

Árt márket |prireditev|  /zgod./ |danes BazArt|  ~ -a, na Art 
marketu, Artmarketov; ↑Umetniška tržnica
<Festival Velenje je leta 2011 priredil prvo umetniško tržnico 
Art market>

Árt óptika |optika|  ~ -e, v Art optiki; ↑Optika ArtJČV59

<Kupiti sončna očala v Art optiki na Prešernovi>

Art Trade, d. o. o.JČV15 [árt trêjd] | trgovina|  ~ -da, v Art Tra-
du, v podjetju Art Trade; ↑Umetniška trgovina
<Art Trade, trgovina na debelo in drobno, d. o. o., ima sedež 
na Šlandrovi>

AS Avtomobíli Skórnšek, d. o. o.JČV15 |prodaja in servis avto-
mobilov|  podjetja AS Avtomobili Skornšek, v AS Avtomobili 
Skornšek
<Kupiti avto pri AS Avtomobili Skornšek>
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AA. S. I., s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja A. S. I., v podjetju A. S. I.
<Podjetje A. S. I., agencija za storitve in inženiring, s. p., ima 
sedež v Škalah>

Ás inženíring, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -a, v As inženiringu, v 
podjetju As inženiring; ●As inžiniring, ●As Inženiring
<storitve podjetja As inženiring; uspešno velenjsko podjetje 
As inženiring>

Ásteh, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Astehu, Astehov (< Asfaltne 
tehnologije)
<velenjsko podjetje Asfaltne tehnologije (Asteh); Naročiti as-
faltiranje pri Astehu>

Astêria, d. o. o.JČV15 |podjetje|  Asterie, v Asterii, Asterijin; 
↑Asterija, Asterije, v Asteriji
<avtošola Asteria; Opravljati izpit v avtošoli Asteria>

Ásterix, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v podjetju Asterix, pri Aste-
rixu, Asterixov; ↑Asteriks
<storitve prevajanja in tolmačenja podjetja Asterix; Asterixo-
vi prevodi; Naročiti prevod pri Asterixu>

Astronómsko drúštvo Gostosévci Velênje (AD Gostosevci 
Velenje) -ega -a ~ ~ (AD-ja ~ ~ tudi AD -- ~ ~),JČV3 pri Astro-
nomskem društvu Gostosevci Velenje, pri AD Gostosevci Ve-
lenje
<Opazovalni pohod je organiziralo velenjsko astronomsko 
društvo Gostosevci; Včlaniti se v društvo Gostosevci Vele-
nje> 

Áškerčeva césta -e -e, na Aškerčevi cesti; ●Aškercova 
cesta;JČV6 prim. Jurčičeva cesta, Župančičeva ulica
<Bicyjeva lokacija za izposojo mestnih koles v Sončnem par-
ku na Aškerčevi 15a>

Átelšek 
|m. priimek|  -ška, or. (z) gospodom Atelškom, Atelškov; ●rod. 
Atelšeka, ●pri Atelšeku, ●z gospodom Atelšek, ●z Atelšekom, 
●Atelšekov
<Atelškov izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Atelšek
<○gospa Atelškova, ↑gospa Atelšek; izdelek Atelškove, ↑izde-
lek ge. Atelšek>
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A Atlantída |spomenik|  -e, pri Atlantidi, pri mozaiku Atlantida, 
Atlantidin
<Cesarjev mozaik Atlantida v parkovnem bazenu v Sončnem 
parku; Posedeti pri Atlantidi>

Atlétski klúb Velênje (AK Velenje) -ega -a ~ (AK-ja ~ tudi 
AK -- ~),JČV3 v Atletskem klubu Velenje, v AK Velenje; ve-
lenjski atletski klub, atletski klub iz Velenja; ●atletski klub 
Velenje
<Včlaniti se v Atletski klub Velenje; miting v organizaciji 
Atletskega kluba Velenje>

átrij Velênjskega gradú -a ~ ~, v atriju Velenjskega gradu
<Festival Dnevi mladih in kulture so priredili v atriju Velenj-
skega gradu>

Átrium |arhitekturni kotiček|  -a, v Atriumu, Atriumov
<svetovanje v arhitekturnem kotičku Atrium; Atriumovi arhi-
tekti brezplačno svetujejo občanom>

Áugeo, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Augeu, v podjetju Augeo, 
Augeov
<podjetje Augeo, d. o. o., na Koroški cesti v Velenju>

Ávberšek 
|m. priimek|  -ška, or. (z) gospodom Avberškom, Avberškov; 
●rod. Avberšeka, ●pri Avberšeku, ●z gospodom Avberšek, ●Av-
beršekov
<Avberškov izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Avberšek
<○gospa Avberškova, ↑gospa Avberšek; izdelek Avberškove, 
↑izdelek ge. Avberšek>

Ávdija 
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 or. (z) gospodom Avdijo tudi (z) 
gospodom Avdijem, Avdijev;JČV56 ●z Avdijom, ●Avdijov
<Avdijev izdelek>
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 or. (z) gospo Avdija tudi (z) gospo 
Avdijo
<○gospa Avdijeva, ↑gospa Avdija; izdelek Avdijeve, ↑izdelek 
ge. Avdija>

Áve |glasbena skupina|  skupine Ave, v skupini Ave
<Poslušati rock skupine Ave; Rokerji skupine Ave so kon-
certirali v tujini; Skupina Ave je s svojim rockom razvnela 
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Aobčinstvo>

ávla |prizorišče|  -e, v avli
<Prireditev so pripravili v avli OŠ Gorica>

ávla Dóma kultúre Velênje -e ~ ~ ~, v avli Doma kulture 
Velenje; ●aula Doma kulture Velenje
<Spremljevalni program je potekal v avli velenjskega kultur-
nega doma>

ávla Méstne óbčine Velênje |razstavišče|  -e ~ ~ ~, v avli 
Mestne občine Velenje
<nova razstava v avli Mestne občine Velenje>

Ávsec 
|m. priimek|  -sca, or. (z) gospodom Avscem, Avščev; ●z go-
spodom Avsec, ●z Avscom, ●z Avsecem, ●Avscov, ●Avscev, 
●Avsčev, ●Avsecov, ●Avsecev, ●Avsečev
<Avščev izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Avsec
<○gospa Avščeva, ↑gospa Avsec; izdelek Avščeve, ↑izdelek 
ge. Avsec>

AV stúdio, d. o. oJČV15 |podjetje|  ~ -a, v AV studiu
<AV studio, tržne komunikacije, d. o. o., ima sedež na Koro-
ški cesti>

Ávtobusno postajalíšče Velênje -ega -a ~, na Avtobusnem 
postajališču Velenje; ↑Avtobusna postaja Velenje,JKV2 velenj-
ska avtobusna postaja
<poslovni prostori v sklopu Avtobusne postaje Velenje; gneča 
pri nakupu mesečnih vozovnic na Avtobusni postaji Velenje>

Ávtocénter Méh |podjetje|  /zgod./ -tra ~, v Avtocentru Meh; 
○Avto center Meh
<Oblačila odvreči v zabojnik pri (bivšem) Avtocentru Meh>

Ávto dóm Ín, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -a ~, v Avto domu In; 
●Avto dom in
<Podjetje Avto dom In, trgovina in storitve, d. o. o., ima sedež 
na Cesti talcev>

Ávto Glínšek, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Avto Glinšek, v 
podjetju Avto Glinšek, Glinškov; ●AvtoGlinšek, ●Glinšekov
<škalsko podjetje Avto Glinšek; Glinškovi avtomehaniki>



38 Kažipot K boljši velenjščini38

A Ávtohíša Jákopec (Avto center Celeia, d. o. o., PE Jako-
pec) |podjetje|  -e ~, v Avtohiši Jakopec, pri Jakopcu, or. (z) 
Jakopcem, Jakopčev; ●rod. Jakopeca, ●or. (z) Jakopcom, ●Ja-
kopcov, ●Jakopcev; ↑Avtocenter Celeia
<Oplov servis Jakopec; Družinsko podjetje Jakopec je razširi-
lo prodajno-servisno ponudbo avtomobilov Opel>

Ávtohíša Škorjánec, d. o. o.,JČV15 PE Velenje |podjetje|  -e 
~, v Avtohiši Škorjanec, pri Škorjancu, or. (s) Škorjancem, 
Škorjančev; ●Škorjancov, ●Škorjancev
<Kupiti nov avto v Avtohiši Škorjanec; velenjska enota Avto-
hiše Škorjanec>

Ávto Ígor, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Avto Igor, v/pri pod-
jetju Avto Igor
<Avto Igor, trgovina in servis, d. o. o.; Kupiti avto pri podjetju 
Avto Igor>

Ávtokámp Jézero -a ~, v Avtokampu Jezero; ●Avto kamp Je-
zero, ●Avtokamp jezero, ○Avtocamp Jezero
<avtokamp pri Velenjskem jezeru; Letovati v Avtokampu Je-
zero>

ávtokaroseríst |srednješolski izobraževalni program|  pro- 
grama avtokaroserist, v programu avtokaroserist; avto-
karoserist/-ka |naziv poklicne izobrazbe| ; ●avto karoserist
<dijaki prvega letnika programa avtokaroserist; Izučil se je za 
avtokaroserista>

Ávtoklepárstvo Váuh, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~, v Avtoklepar-
stvu Vauh, Vauhov
<Popraviti avtomobil pri Avtokleparstvu Vauh; kleparji Avto-
kleparstva Vauh>

Ávto klúb V-Racing [rêjsing] ~ -a ~, v Avto klubu V-Racing; 
↑Avtoklub V-Racing,JČV43 ↑Avtomobilski klub V-RacingJČV43

<Pristopiti k Avtoklubu V-Racing>

Ávto Korélc, s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja Avto Korelc, v pod-
jetju Avto Korelc, Korelčev; ●AvtoKorelc, ●Auto Korelc, ●or. 
(s) Korelcom, ●Korelcov, ●Korelcev
<Podjetje Avto Korelc opravlja avtokleparska in avtoličarska 
dela, nudi tudi vleko vozil>

Ávtolíčarstvo-klepárstvo Vládimir Rój, s. p.JČV15 |podjetje| 
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A↑Avtoličarstvo in avtokleparstvo Vladimir Roj -a ~ -a ~ ~, v 
Avtoličarstvu in avtokleparstvu Vladimir Roj, Rojev; ●Avtoli-
čarstvo-Kleparstvo Vladimir Roj
<Naročiti kleparske storitve pri Vladimirju Roju; Zaposliti se 
pri Avtoličarstvu in avtokleparstvu Vladimir Roj>

Ávtolíčarstvo Váuh, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~, v Avtoličarstvu 
Vauh, Vauhov
<ličenje avtomobila pri Vauhu>

Ávtomehánika Méh, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e ~, v Avtome-
haniki Meh, d. o. o.; ●Avtomehanika Meh d.o.o., ●Avto meha-
nika Meh, d. o. o.
<storitve podjetja Avtomehanika Meh, d. o. o.>

Ávto-móto drúštvo Šaléška dolína (AMD Šaleška dolina) 
~ -a ~ ~ (AMD-ja ~ ~ tudi AMD -- ~ ~),JČV3 v Avto-moto 
društvu Šaleška dolina, v AMD-ju/AMD Šaleška dolina; ●Au-
to-moto društvo Šaleška dolina, ●Avtomoto društvo Šaleška 
dolina, ●Avto-moto društvo Šaleške doline
<članice in člani Avto-moto društva Šaleška dolina; šaleško 
avto-moto društvo> 

Ávto-móto drúštvo Velênje (AMD Velenje) ~ -a ~ (AMD-
ja ~ tudi AMD -- ~),JČV3 v Avto-moto društvu Velenje, v  
AMD-ju/AMD Velenje, AMD-jev; velenjsko avto-moto 
društvo; ●Automoto društvo Velenje
<članstvo v AMD Velenje; velenjski AMD je član AMZS>

Ávto-móto túring klúb Velênje (AMTK Velenje) ~ ~ -a ~ 
(AMTK-ja ~ tudi AMTK -- ~),JČV3 v Avto-moto turing klubu 
Velenje, v AMTK-ju/AMTK Velenje, AMTK-jev; velenjski 
avto-moto turing klub; ●Avto moto touring klub Velenje
<Osrednja dejavnost Avto-moto turing kluba Velenje je izva-
janje avtomobilskih dirk; Velenjski avto-moto turing klub je 
aktiven na področju avtomobilskega športa>

Ávto Múršič, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Avto Muršič, v 
podjetju Avto Muršič, pri Muršiču, Muršičev; ●AvtoMuršič
<družinsko podjetje Avto Muršič; Velenjsko podjetje Avto 
Muršič je zastopnik avtomobilov Citroën>

Ávtoprálnica Califórnia -e ~, v Avtopralnici California; 
↑Avtopralnica Kalifornija
<podjetje Avtopralnica California; Obiskati Avtopralnico Ca-
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A lifornia na Žarovi>

Ávtoprevózništvo Péter, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~, v Avtopre-
vozništvu Peter
<Naročiti prevoz pri Avtoprevozništvu Peter; vozniki velenj-
skega avtoprevozništva Peter>

ávtoservisêr |srednješolski izobraževalni program|  programa 
avtoserviser, v programu avtoserviser; avtoserviser/-ka |naziv 
poklicne izobrazbe| ; ●avto serviser
<dijaki prvega letnika programa avtoserviser; Izučil se je za 
avtoserviserja>

Ávtostorítve Zájc, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -tev ~, pri/v Avto-
storitvah Zajc, pri Zajcu, Zajčev; ●or. (z) Zajcom, ●Zajcov, 
●Zajcev
<Avtostoritve Zajc, storitve in trgovina, d. o. o., s sedežem v 
Vinski Gori>

Ávtošóla Ántlej |podjetje|  -e ~, v/pri Avtošoli Antlej, pri An-
tleju, Antlejev; ●Antlejov
<Opravljati vozniški izpit pri Avtošoli Antlej; velenjska avto-
šola Antlej; Antlejevi inštruktorji>

Ávtošóla Reláx |podjetje|  -e ~, v/pri Avtošoli Relax, pri Re-
laxu, Relaxov; ●or. (z) Relax-om
<Relaxovi inštruktorji; Opravljati vozniški izpit pri Avtošoli 
Relax>

Ávto Velênje, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a ~, v podjetju Avto Ve-
lenje
<Avto Velenje, tehnični pregledi, trgovina in storitve, d. o. o.; 
Opraviti tehnični pregled pri podjetju Avto Velenje>

Ávtovléka in ávtomehánika Gájšek, s. p.JČV15 |podjetje|  -e ~ 
-e ~, pri/v Avtovleki in avtomehaniki Gajšek, pri Gajšku, Gaj-
škov; tudi Avtovleka in -mehanika Gajšek, s. p.; ●Gajšekov
<popravilo avtomobila pri Gajšku/avtomehaniki Gajšek; 
vlečna služba Gajšek>

Ávtovléka in ávtomehánika Séšel, s. p.JČV15 |podjetje|  -e ~ 
-e ~, v/pri Avtovleki in avtomehaniki Sešel, pri Sešlu, Sešlov
<Naročiti avtovleko pri Sešlu; Sešlovi avtomehaniki>
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AAzíri
|m. priimek|  -ja, or. (z) gospodom Azirijem, Azirijev; ●z go-
spodom Aziri, ●Azirov
<Azirijev izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Aziri
<○gospa Azirijeva, ↑gospa Aziri; izdelek Azirijeve, ↑izdelek 
ge. Aziri>

Ážber 
|m. priimek|  -ja, or. (z) gospodom Ažberjem, Ažberjev; ●z go-
spodom Ažber
<Ažberjev izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Ažber
<○gospa Ažberjeva, ↑gospa Ažber; izdelek Ažberjeve, ↑izde-
lek ge. Ažber>

Ažúr kónto, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Ažur konto, v 
podjetju Ažur konto; ↑Računovodstvo Ažur
<Ažur konto, računovodstvo, storitve in trgovina, d. o. o., ima 
sedež na Koroški; računovodske storitve podjeta Ažur konto>

[…]
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Bábica pripovedúje |pravljične ure na Velenjskem gradu| 
pravljičnih ur Babica pripoveduje, na pravljičnih urah Babica 
pripoveduje
<Pravljični nedeljski dopoldnevi Babica pripoveduje so na-
menjeni otrokom, starim od štiri do deset let; pravljičarke pra-
vljičnih ur Babica pripoveduje na gradu Velenje; pravljično 
druženje Babica pripoveduje ob nedeljah ↑dopoldne na Ve-
lenjskem gradu; ○ob nedeljah dopoldan>

Bábja Kláda |zaselek|  -e -e, v Babji Kladi, babjeklajski; ●Ba-
bja klada
<Prihaja iz Babje Klade, zaselka v Kavčah>

Baby Cénter [bêjbi] |prodajalna|  ~ -tra, v Baby Centru, v 
prodajalni Baby Center, v Babyju; ●v Babyu
<DVD-risanke iz Baby Centra v Velenjki; velenjski Baby 
Center; BC-jev letak, letak BC; ●BC letak>

Bádminton klúb Velênje ~ -a ~, v Badminton klubu Vele-
nje; ↑Badmintonski klub Velenje,JČV43 velenjski badmintonski 
klub; ●Badmington klub Velenje, ●Badbin(g)ton klub Velenje
<športne aktivnosti Badmintonskega kluba Velenje>

Bags & Móre [bêks] |prodajalna|  trgovine Bags & More, v 
trgovini Bags & More; ●Bags&more
<torbica, kupljena v Velenjkini prodajalni Bags & More>

Bájda
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Bajdi tudi pri Bajdu, or. (z) 
Bajdo tudi (z) Bajdom, Bajdov;JČV56 ●Bajdin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Bajda tudi pri ge. Bajdi, or. 
(z) go. Bajda tudi (z) go. Bajdo
<na Bajdov naslov; podatki o g. Bajdu/o Bajdi/o Bajdu; ●po-
datki o g. Bajda>

Bajramáli 
|m. priimek|  -ja, z gospodom Bajramalijem, Bajramalijev; ●z 

B

 […]
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gospodom Bajramali
<Bajramalijev izdelek, izdelek g. Bajramalija>
|ž. priimek|  ~, z gospo Bajramali 
<○gospa Bajramalijeva, ↑gospa Bajramali; izdelek Bajramali-
jeve, ↑izdelek gospe Bajramali, ↑izdelek ge. Bajramali>

Balétni oddélek Glásbene šóle Velênje (Baletni oddelek 
GŠ Velenje) -ega -lka ~ ~ ~, na Baletnem oddelku Glasbene 
šole Velenje
<vodja Baletnega oddelka Glasbene šole Velenje; Od leta 
2009 na Glasbeni šoli Velenje deluje tudi baletni oddelek; ba-
letna predstava plesalk in plesalcev klasičnega baleta z Bale-
tnega oddelka Glasbene šole Velenje>

Balínarsko špórtno drúštvo Velênje – Premogôvnik (BŠD 
Velenje) -ega -ega -a ~ ~ (BŠD-ja ~ tudi BŠD -- ~),JČV3 v Ba-
linarskem športnem društvu Velenje, v BŠD-ju/BŠD Velenje; 
balinarsko društvo iz Velenja; ●v Balinarskemu športnemu 
društvu Velenje – Premogovnik
<člani balinarskega društva Premogovnika Velenje; balinarji 
BŠD Velenje; Balinarsko športno društvo Velenje se je ude-
ležilo mednarodnega turnirja v balinanju/mednarodnega bali-
narskega turnirja; Balinati z velenjskim BŠD>

Baliníšče Velênje -a ~, na Balinišču Velenje; balinišče v Ve-
lenju, velenjsko balinišče
<balinarsko tekmovanje na balinišču v Sončnem parku>

Balónarski klúb ÓPA (BK OPA) -ega -a ~ (BK-ja ~ in BK 
-- ~),JČV3 v Balonarskem klubu OPA, v BK-ju/BK OPA; ●Ba-
lonarski klub opa
<velenjski balonarji kluba OPA; Člani Balonarskega kluba 
OPA iz Velenja so se udeležili balonarskega festivala>

Bank Austria Creditanstalt [bánk áustrija kréditánštalt] 
|bančna skupina|  bančne skupine Bank Austria Creditanstalt, 
v bančni skupini Bank Austria Creditanstalt
Bank Austria Creditanstalt, PE Velenje
<velenjska poslovna enota bančne skupine Bank Austria Cre-
ditanstalt; odprtje poslovne enote bančne skupine Bank Au-
stria Creditanstalt na Šaleški cesti 20a v Velenju>

Bánka Cêlje, Agéncija Velênje -e ~, v Banki Celje; celjska 
banka
<velenjska agencija Banke Celje, agencija Banke Celje v Ve-
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lenju>

Bánka Kóper, Posloválnica Velênje -e ~, v Banki Koper; 
●banka Koper
<velenjska poslovalnica Banke Koper, poslovalnica Banke 
Koper v Velenju, poslovalnica Banke Koper na Prešernovi 
cesti v Velenju>

bánka NLB -e ~, v banki NLB, v NLB-ju/NLB, 
NLB-jevec/-ka, enelbejevec/-ka |zaposleni/-a v NLB| ,  
NLB-jevčev/-kin, enelbejevčev/-kin
banka NLB, Poslovalnica Rudarska
<velenjska poslovalnica banke NLB na Rudarski cesti; poslo-
valnica banke NLB na Rudarski v Velenju>

Bánka Velênje /zgod./ -e ~, v Banki Velenje; velenjska banka
<delničarji Banke Velenje>

Bápa, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Bapi, v podjetju Bapa, Bapin
<Bapa, proizvodnja in storitve, d. o. o., na Ulici 3. julija v 
Velenju>

Bár Bonáca -a ~, v Baru Bonaca, v Bonaci, Bonacin; ●Bo-
način
<velenjski bar Bonaca; v Baru Bonaca na Koroški v Velenju; 
Bar Bonaca je bil še odprt; Bonacini gostje>

Bár D2 -a ~, v Baru D2, v D2
<velenjski bar D2; zabava v Baru D2 v Nakupovalnem centru 
Velenje; iz lokala D2 na Kidričevi; Iti na kavo v D2; Bar D2 
↑je (○se nahaja) v kletnih prostorih Nakupovalnega centra Ve-
lenje; Posedeti na terasi Bara D2>

Bár Húda lúknja -a ~ ~, v Baru Huda luknja, v Hudi luknji
<starovelenjski bar Huda luknja; iz Bara Huda luknja v Sta-
rem Velenju>

Barlè
|m. priimek|  -eta,JČV56 pri Barletu, or. (z) Barletom, Barletov; 
●rod. Barla, ●pri Barlu, ●Barlov, ○rod. Barleja, ○or. (z) Barle-
jem, ○Barlejev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Barle, or. (z) go. Barle
<Sporočiti Barletu; Srečati go. Barle>

Bár Pít Stòp -a ~ ~, v Baru Pit Stop, Pitstopov 
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<Dobimo se v baru Pit Stop na Petrolovi bencinski črpalki na 
Celjski v Velenju>

Bár Pláža -a ~, v Baru/baru Plaža, v Plaži, Plažin
<Obiskati velenjski bar Plaža; Osvežiti se v gostinskem loka-
lu Plaža ob Velenjskem jezeru; na Plažini terasi; iz Bara Plaža 
pri čolnarni ob Velenjskem jezeru; Ohladiti se z osvežilno pi-
jačo v Plaži, baru ob Velenjskem jezeru>

Bár Sôva -a ~, v Baru Sova, v/pri Sovi, Sovin
<Posedeti pred Barom Sova; velenjski bar Sova; Sovini gost-
je>

Bártolac
|m. priimek|  -lca, or. (z) Bartolcem, Bartolčev; ●rod. Bartola-
ca, ●or. (z) Bartolacem, ●or. (z) Bartolcom, ●Bartolačev, ●Bar-
tolcev; prim. Bobinac
<Bartolčeva izjava, izjava g. Bartolca>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gdč. Bartolac, h gdč. Bartolac
<○gdč. Bartolčeva, ↑gdč. Bartolac; Klicala je Bartolčeva; 
↑Klicala je gdč. Bartolac>

Bár TV1 -a ~, v Baru TV1; Bar Tv1; ●Bar tv1
<velenjski bar TV1/Tv1 na Rudarski c. 6a>

Bár Venézia -a ~, v Baru/baru Venezia, v Venezii, Venezijin; 
↑Bar BenetkeJČV16

<Iti na kavo v Venezio; Venezijini gostje; iz velenjske Vene-
zie; pred Barom Venezia na Rudarski cesti>

Bár Zabávni párk Osmíca -a ~ ~ ~, v Baru/baru Zabavni 
park Osmica, v Zabavnem parku Osmica, v baru Osmica, v 
Osmici, Osmičin; ●Bar Zabavnega parka Osmica
<Iti v Zabavni park Osmica; Srečati prijatelja v Osmici; po-
nudba Zabavnega parka Osmica; Posedeti pred barom Zabav-
ni park Osmica>

Bár Žóg'ca -a ~, v Baru Žog'ca, v Žog'ci; ●Bar Žogca
<velenjski bar Žog'ca na Cesti Simona Blatnika>

Basalíšče |vrh|  -a, na Basališču
<razgled z Basališča, najvišjega vrha Paškega Kozjaka>

Báza No1 |okrepčevalnica|  -e ~, v Bazi No1, v Okrepčeval-
nici Baza No1
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<v velenjski okrepčevalnici Baza No1>

BazÁrt -a, na BazArtu, BazArtov
<Na prodajno-razstavni umetniški tržnici BazArt na Cankar-
jevi lahko občudujete ali kupite izvirne umetniške izdelke iz 
keramike, stekla, tekstila in lesa, na ogled so tudi likovna in 
fotografska dela>

Bazén Velênje |enota ŠRZ Rdeča dvorana|  -a ~, pri Bazenu 
Velenje
<Bazen Velenje obsega plavalna bazena, studio za fitnes ter 
center finske, infra in turške savne>

Beauty World [bjúti vórld] |prodajalna|  ~ -a, v Beauty Wor-
ldu, v prodajalni Beauty World
<drogerija in parfumerija Beauty World v Velenjki>

Békslam, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, v Bekslamu, v podjetju 
Bekslam, Bekslamov; ●Bekslam oglaševanje; ↑Oglaševanje 
BekslamJČV59

<oglaševalske storitve podjetja Bekslam na velenjski Cesti 
talcev>

Béla dvoránaJČV12 | športni objekt|  -e -e, v Beli dvorani
<Bela in Rdeča dvorana v Velenju; Ženske zaradi fitnesa raje 
hodijo v Belo, moški pa zaradi ogleda športnih iger v Rdečo 
dvorano; Delavnice fitnesa so v Beli, igre z žogo pa v Rdeči 
dvorani>

Béla garderóba |razstavišče Muzeja premogovništva Slove-
nije|  -e -e, v Beli garderobi, v razstavišču Bela garderoba; 
prim. Črna garderoba
<Na fotografski razstavi z zgodovinsko tematiko v Beli gar-
derobi Muzeja premogovništva Slovenije so bile barvne in čr-
no-bele fotografije; odprtje fotografske razstave v razstavišču 
Bela garderoba Muzeja premogovništva Slovenije; razstavi-
šči Črna in Bela garderoba>

BéliJČV50 |psevdonim|  -ega, pri Belem, or. (z) Belim; ●pri Be-
lemu, ●k Belem, ●or. (z) Belijem
<Fadil Krupić - Beli; pogovor s Fadilom Krupićem - Belim; 
Pogovarjati se z Belim; v zapisu Fadila Krupića - Belega>

Béli abonmá -ega -ja, v Belem abonmaju; ●Bel abonma 
<Abonenti Belega abonmaja si gledališke predstave ogledajo 
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v Domu kulture Velenje>

Béli dvór |mladinsko prozno delo Gustava Šiliha|  -ega -a, o 
Belem dvoru ali o proznem delu Beli dvor; tudi Belodvorski 
|knjižna zbirka| ; prim. graščina Gorica
<V »Belem dvoru« prebrati o usodi Polonice in Lovreka>

Belína
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Belini tudi pri Belinu, or. (z) 
Belino tudi (z) Belinom, Belinov;JČV56 ●Belinin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Belina tudi pri ge. Belini, or. 
(z) go. Belina tudi (z) go. Belino
<Pridobiti informacije pri strokovni sodelavki Belini>

Béli óder |prizorišče na Pikinem festivalu|  -ega -dra, na Be-
lem odru; ●Bel oder, ●na Belemu odru
<igre na Belem odru v Beli dvorani; dogajanje na Rumenem, 
Zelenem in Belem odru; fotoutrinki z Belega odra>

Béli pôtok |vodno ime|  -ega -a, v Belem potoku; ●Bel po-
tok;JČV29 prim. Črni potok
<Beli in Črni potok; Izmeriti temperaturo Belega potoka, nato 
Črnega>

Bencínski sêrvis OMV Velênje – Partizánska (BS OMV 
Velenje – Partizanska) -ega -a ~ ~ ~ (BS-ja ~ ~ ~ tudi BS -- ~ 
~ ~); OMV-jev bencinski servis Velenje – Partizanska; ●OMV 
BS Velenje – Partizanska
<OMV-jev bencinski servis na Partizanski>
<Zbirati OMV-jeve točke zvestobe>

Bencínski sêrvis OMV Vêlenje – Sêlo (BS OMV Velenje – 
Selo) -ega -a ~ ~ ~ (BS-ja ~ ~ ~ tudi BS -- ~ ~ ~); OMV-jev 
bencinski servis Velenje – Selo; ●OMV BS Velenje – Selo
<OMV-jev bencinski servis na Selu>

Bencínski sêrvis Petról Velênje – Cêljska vzhòd (BS Petrol 
Velenje – Celjska vzhod) -ega -a ~ ~ ~ ~ (BS-ja ~ ~ ~ ~ tudi 
BS -- ~ ~ ~ ~); Petrolov BS Velenje – Celjska vzhod, Petrolov 
bencinski servis Velenje – Celjska vzhod, Petrolov bencinski 
servis Velenje – Celjska cesta vzhod, Petrolov bencinski ser-
vis Velenje – Celjska c. vzhod; ●Petrol BS Velenje – Celjska 
Vzhod; sor. Bencinski servis Petrol Velenje – Celjska zahod 
(BS Petrol Velenje – Celjska zahod)  
<Petrolov bencinski servis Celjska vzhod>
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<Ustaviti se na Petrolovem bencinskem servisu Celjska 
vzhod>

Bencínski sêrvis Petról Velênje – Partizánska (BS Petrol 
Velenje – Partizanska) -ega -a ~ ~ ~ (BS-ja ~ ~ ~ tudi BS 
-- ~ ~ ~); Petrolov BS Velenje – Partizanska, Petrolov ben-
cinski servis Velenje – Partizanska, Petrolov bencinski servis 
Velenje – Partizanska cesta; ●Petrol BS Velenje – Partizanska
<Petrolov bencinski servis na Partizanski cesti>
<nakup goriva na Petrolovem bencinskem servisu na Parti-
zanski>

Bencínski sêrvis Petról Velênje – Trébuša (BS Petrol Ve-
lenje – Trebuša) -ega -a ~ ~ ~ (BS-ja ~ ~ ~ tudi BS -- ~ ~ ~); 
Petrolov bencinski servis Velenje – Trebuša; ●Petrol BS Vele-
nje – Trebuša 
<Petrolov bencinski servis v Trebuši>
<Pri nakupu goriva na Petrolovem bencinskem servisu v Tre-
buši se vam zneski seštevajo na Petrolovo klubsko kartico; 
●Petrol klub kartica, ↑Petrolova klubska karticaJČV59>

Benétek
|m. priimek|  -tka, pri Benetku, or. (z) Benetkom, Benetkov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Benetek, or. (z) go. Benetek
<Poklicati Benetka; Povedati ge. Benetek; ●Nasloviti na g. 
Benetek>

bêrgmándeljc | jamski škrat|  -a, or. (z) bergmandeljcem,  
bergmandeljčev; ●bergmandelc, ●or. (z) bergmandeljcom, 
●bergmandeljcov
<bergmandeljci v velenjskem premogovniku>

Bêrgmándeljc |skulptura|  -a, or. (z) Bergmandeljcem,  
Bergmandeljčev; ●Bergmandelc, ●or. (z) Bergmandeljcom, 
●Bergmandeljcov
<Kot koordinatorica gibanja Mladi za razvoj Šaleške doline 
je prejela »Bergmandeljca«/skulpturo Bergmandeljc>

Beríša
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Beriši tudi pri Berišu, or. (z) 
Berišo tudi (z) Berišem, Berišev;JČV56 ●Berišin, ●or. (z) Beri-
šom, ●Berišov
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Beriša tudi pri ge. Beriši, or. 
(z) go. Beriša tudi (z) go. Berišo
<nastop dijakinje Beriša/Beriše>
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Berívka |podjetje|  -e, pri Berivki, v podjetju Berivka, Beriv-
kin
<Berivka, promocija kulturne dediščine; Berivkina domo-
znanska knjižna zbirka o kulturni dediščini Šaleške doline; 
Jesti berivko>

Bésa, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Besi, v podjetju Besa, Besin
<gradbeništvo Besa iz Velenja; velenjsko gradbeno podjetje 
Besa; Besa, gradbeništvo, d. o. o.>

Bévc
|m. priimek|  -a, pri Bevcu, or. (z) Bevcem,JČV32 Bevčev;JČV32 
●or. (z) Bevcom, ●Bevcov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Bevc, or. (z) go. Bevc
<Posredovati na Bevčev e-naslov>

Bévče/Krajevna skupnost Bevče (KS Bevče) -vč, v Bevčah, 
Bevčan/-ka, bevškiJČV10

 Spodnje Bevče -ih -vč, v Spodnjih Bevčah, Spodnje-
bevčan/-ka in Bevčan/-ka, spodnjebevški/bevški
 Zgornje Bevče -ih -vč, v Zgornjih Bevčah, Zgornje-
bevčan/-ka in Bevčan/-ka, zgornjebevški/bevški
Spodnje in Zgornje Bevče, Sp. in Zg. Bevče, Spodnje- in 
Zgornjebevčan/-ka (< Spodnjebevčan/-ka in Zgornjebev- 
čan/-ka), spodnje- in zgornjebevški (< spodnjebevški in zgor-
njebevški)
<h. št. Bevče 47d;JČV36 prebivalci Zgornjih in Spodnjih Bevč>

Bévkova úlica -e -e, na Bevkovi ulici
<Prečkati Bevkovo; velenjska Bevkova ulica; Bevkova ulica 
8/Bevkova ul. 8/Bevkova 8>

B. Hódžić, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -a, pri B. Hodžiću, 
Hodžićev;JČV32 ●or. (s) Hodžićom, ●Hodžićov
<B. Hodžić, gradbeništvo in storitve, d. o. o., na Cesti Franti-
ška Foita; gradbeno podjetje B. Hodžić; Hodžićeve gradbene 
storitve; poslovni partnerji gradbeništva Hodžić>

Biánca gurmánka |okrepčevalnica|  -e -e, v Bianci gurmanki, 
v gostilni Bianca gurmanka; ●Bianca Gurmanka
<Zbrali so se na terasi starovelenjske gostilnice Bianca gur-
manka; domače dobrote iz Biance gurmanke>

Bicy/BICY [bájsi] | izposoja mestnih koles|  -ja, sistema Bicy, 
or. (z) Bicyjem, pri Bicyju, pri sistemu Bicy, Bicyjev;JČV13 
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●rod. Bicya, ●or. (z) Bicyem, ●or. (z) Bicyom, ●Bicyev, ●Bi-
cyov; prim. Pokorny, Filipsky
<sistem izposoje mestnih koles Bicy/sistem Bicy; Za uporabo 
koles sistema Bicy se je treba predhodno registrirati, za kar 
potrebujete osebni dokument in davčno številko, po uspešni 
registraciji prejmete uporabniško kartico in PIN-številko/šte-
vilko PIN; Bicyjevo kolo si lahko izposodite na več lokacijah 
v Velenju in Šoštanju>

Bíg Addíction |glasbena skupina|  skupine Big Addiction, v 
skupini Big Addiction
<velenjska glasbena skupina Big Addiction; Člani skupine 
Big Addiction so za skladbo Odhajam od doma posneli svoj 
prvi videospot; Skupina Big Addiction je v velenjskem Maxu 
predstavila svoj prvenec>

Big Band Vox [bíg bênd vóks] ~ -a ~, z Big Bandom Vox, v 
Big Bandu Vox
<Nastopal je že z več slovenskimi big bandi, tudi z Big Ban-
dom Vox iz Velenja; Začel je igrati v Big Bandu Vox iz Ve-
lenja>

Biljárd klúb Cénter ~ -a ~, v Biljard klubu Center; ↑Biljardni 
klub Center; velenjski biljardni klub, biljardni klub iz Velenja
<člani Biljard kluba Center; Včlaniti se v Biljard klub Cen-
ter>

Biljárd klúb P-13 ~ -a ~, v Biljard klubu P-13; ↑Biljardni 
klub P-13
<V Biljard klubu P-13 je potekal turnir v biljardu za pokal 
Mojega radia; ↑v Biljardnem klubu P-13>

Bínkoštna cérkev Velênje |verska skupnost|  -e -kve ~, v Bin-
koštni cerkvi Velenje; velenjska binkoštna cerkev
<pripadniki binkoštne cerkve v Velenju>

Bínna | fotokopirnica|  -e, pri/v Binni, Binnin; ●Binin
<Velenjkina fotokopirnica Binna; Binnine fotokopirniške sto-
ritve; črno-belo in barvno fotokopiranje pri Binni, fotokopir-
nici v NC Velenjka; Fotokopirnica Binna izvaja tiskanje na 
A3- ali A4-format>

Bío blísk, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ↑Bioblisk -a, v Bioblisku, v 
podjetju Bioblisk, Biobliskov; ●Bio Blisk, ●Bijo blisk, ●Bijo-
blisk; prim. [bíjoblísk]JČV25
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<Bioblisk, podjetje za vzdrževanje snage, d. o. o.; v velenj-
skem podjetju Bioblisk, d. o. o.; Pokličite Bioblisk; ○Kontak-
tirajte Bioblisk>

Biotíp, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Biotipu, v podjetju Biotip, 
Biotipov; ●Bijotip; prim. [bijotíp]JČV25

<Biotip, proizvodnja, trgovina, storitve, d. o. o., na Trgu mla-
dosti>

Biróelektrónika Velênje |podjetje|  -e ~, v Biroelektroniki 
Velenje, v podjetju Biroelektronika Velenje; ●Biro elektronika 
Velenje, ●Biro-elektronika Velenje
<ponudba POS-opreme v Biroelektroniki Velenje>

Biró Líchtenegger |podjetje|  -ja ~, or. (z) Lichtenegger-
jem, v Biroju Lichtenegger, pri Lichteneggerju, Lichteneg-
gerjev; ●rod. Lichteneggra,JČV7 ●or. (z) Lichteneggrom,  
●LichteneggrovJČV7

<Biro za fotokopiranje/fotokopirni biro Lichtenegger nudi 
barvno in črno-belo fotokopiranje; Dokument, shranjen na 
USB-ključu, so mu natisnili pri Lichteneggerju>

Bírt, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Birtu, pri podjetju Birt, Bir-
tov; razl. Pri Bertu |gostišče|
<pri Birtu, agenciji za ○marketing, na Cesti Františka Foita; 
↑pri Birtu, agenciji za trženje>

Bíseri maturántskega plésa |prireditev|  -ov ~ ~, na Biserih 
maturantskega plesa, na prireditvi Biseri maturantskega ple-
sa; biser maturantskega plesa |častni naslov|
<V Bianci poteka zaključna prireditev izbora Biseri maturant-
skega plesa; Potegovati se za častni naslov »biser maturant-
skega plesa«; razglasitev biserov maturantskega plesa>

Bistró Jáka -ja ~, v Bistroju Jaka, pri Jaki/Jaku, Jakov;JČV34 
●Jakin
<Iti na kavo v velenjski bistro Jaka>

Bistró Pétrus /zgod./ -ja ~, v Bistroju Petrus, v/pri Petrusu, 
Petrusov
<Bistro Petrus je na Šaleški; velenjska bistroja Jaka in Petrus>

blagoslòv kónj (tudi blagoslòv kônjev) |vrsta prireditve|  -a 
~, na blagoslovu konj/konjev
<blagoslov konj/konjev na štefanovo/god sv. Štefana; ●Šte-
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fanovo>
<Ob štefanovem so se udeležili blagoslova konj/konjev v 
Šentilju; ●ob štefanovemu>

Blátno brêzno | jama|  -ega -a, v Blatnem breznu
<na dnu Blatnega brezna>

Blažíc
|m. priimek|  -a, pri Blažicu, or. (z) Blažicem,JČV32 Blažičev;JČV32 
●or. (z) Blažicom, ●Blažicov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Blažic, or. (z) go. Blažic
<Blažičeva telefonska številka>

Blue Moon, d. o. o.JČV15 [blú mún] |podjetje|  ~ -a, v Blue  
Moonu, v podjetju Blue Moon; ↑Modri mesec, ↑Modra lu-
naJČV16

<Blue Moon, računovodske storitve in svetovanje, d. o. o.; 
Zmanjšati tveganje pri vlaganju v plemenite kovine z nasveti 
strokovnjakov iz Blue Moona>

Bó
|m. priimek|  -ja, pri Boju, or. (z) Bojem, Bojev; ●rod. Boa, ●pri 
Bou, ●Boov, ●Bojov, ●Bojin
|ž. priimek|  ~, pri ge. Bo, or. (z) go. Bo
<Poklepetati z gospo Bo>

Bobínac, FránjoJČV32 -nca, -a, s Franjem Bobincem, Bobin-
čev; ●Franjota, ●z Bobincom, ●Bobincov
<po besedah Franja Bobinca, prvega moža Gorenja>

Bóček
|m. priimek|  -čka, pri Bočku, or. (z) Bočkom, Bočkov; ●or. (z) 
g. Boček
|ž. priimek|  ~, pri ge. Boček, or. (z) go. Boček
<Srečati Bočka/g. Bočka>

Bodóni, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ja, pri/v Bodoniju, v salonu 
Bodoni, Bodonijev
<Naročiti izdelavo zaves pri/v Bodoniju, salonu zaves in sen-
čil v Starem Velenju>
<Bodonijeva nova kolekcija zaves; zavese Bodoni, Bodonije-
ve zavese; ●Bodoni zaveseJČV59>

Bolêro |prireditev|  -a, na Boleru, na prireditvi Bolero, Bole-
rov; ●Bolerota, ●na Bolerotu, ●Bolerotov
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<Celoten izkupiček dobrodelne prireditve Bolero so namenili 
velenjskemu društvu za boj proti raku; reportaža s humanitar-
nega Bolera v Velenju; vse Bolerovo občinstvo; ●vso Bolero-
vo občinstvo>

Boljtè
|m. priimek|  -eta,JČV56 pri Boljtetu, or. (z) Boljtetom, Boljte-
tov; ●rod. Boljta, ●or. (z) Boljtom, ●Boljtov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Boljte, or. (z) go. Boljte
<Odpraviti se k Boljtetu>

Bólšec
|m. priimek|  -šca, pri Bolšcu, or. (z) Bolšcem, Bolščev; ●or. 
(z) Bolšcom, ●Bolšcov, ●Bolšcev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Bolšec, or. (z) go. Bolšec
<Obvestiti Bolšca; Povedati ge. Bolšec>

bôlšji sêjem |vrsta prireditve|  -ega -jma, na bolšjem sejmu; 
●bolšji sejm, ●boljšji/●bovšji sejem
<sobotni bolšji sejem na Cankarjevi ulici; z velenjskega bolš-
jega sejma; vtisi sejemskih obiskovalcev bolšjega sejma v 
središču mesta Velenje; ●sejmskih obiskovalcev>

Bómbax, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Bombaxu, v podjetju 
Bombax, Bombaxov; ●Bombaxsov
<Bombax, d. o. o., PE Trgovina Virus>
<Trgovina Virus, Bombaxova poslovna enota, je v velenj-
skem nakupovalnem središču Spar na Kidričevi>

Bómbek
|m. priimek|  -bka, or. (z) gospodom Bombkom, Bombkov
<Bombkov klic, klic g. Bombka, klic Roka Bombka, klic R. 
Bombka>
|ž. priimek|  ~, or. (z) gospo Bombek
<○ga. Bombkova, ↑ga. Bombek; klic Bombkove, ↑klic ge. 
Bombek, ↑klic Ane Bombek, ↑klic A. Bombek>
<pri Ani in Roku Bombku; pri Roku in Ani Bombek; ●pri Ani 
in Roku Bombek>

●Boníta nalóžbe, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ↑Naložbe Bonita,JČV59 
d. o. o. (tudi Bonita, d. o. o.), rod. Naložb Bonita, v/pri podje-
tju Naložbe Bonita, pri Boniti, Bonitin
<v velenjskem podjetju Naložbe Bonita, d. o. o., na Šaleški 
cesti; podjetje Bonita, d. o. o., iz Velenja>
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Bónno
|m. priimek|  -a, or. (z) Bonnom, Bonnov; ●Bonnota, ●Bonno-
tov
|ž. priimek|  ~, or. (z) gdč. Bonno
<○gdč. Bonnova, ↑gdč. Bonno; pri Charnee Bijon Bonno; 
skladba v izvedbi Charnee Bijon Bonno>

Borína, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Borini, v podjetju Borina, 
Borinin
<Borina, geodezija, trgovina, storitve, projektiranje, inženi-
ring, d. o. o.>

Bosánec in Bósenc -nca, or. (z) Bosancem in (z) Bosencem, 
Bosančev in Bosenčev, bosanski in bosenski; ●bosanci, ●or. 
(z) Bosancom, ●or. (z) Bosencom, ●Bosancov, ●Bosencov, 
●Bosencev
Bosánka in Bósenka -e, or. (z) Bosanko in (z) Bosenko, Bo-
sankin in Bosenkin; ●bosanke
<pripadniki bosanske narodnosti v Velenju>

bosánščina | jezik|  -e, v bosanščini, v bosanskem jeziku; bo-
sanski jezik; ●Bosanščina, ●bosenščina, ●Bosanski jezik
<Sporazumevati se v bosanščini/bosanskem jeziku>

Bošnják |pripadnik naroda|  -a, Bošnjakov, bošnjaški; ●Bo-
šnjaci
Bošnjákinja |pripadnica naroda|  -e, Bošnjakinjin
<Nekateri prebivalci Velenja se narodnostno opredeljujejo za 
Bošnjake>

Bošnjáško mladínsko kultúrno drúštvo Velênje (BMKD 
Velenje) -ega -ega -ega -a ~ (BMKD-ja ~ tudi BMKD ~),JČV3 
v Bošnjaškem mladinskem kulturnem društvu Velenje, v 
BMKD-ju/BMKD Velenje, BMKD-jev
<predstavniki Bošnjaškega mladinskega kulturnega društva 
Velenje>

Boutíque Éndi -qua ~, v Boutiquu Endi, pri Endiju, Endijev; 
↑Butik Endi
<ponudba Boutiqua Endi (↑ponudba Butika Endi) na Stante-
tovi v Velenju; Kupovati v Boutiquu Endi (↑v Butiku Endi)>

Boutíque Róck Bôx |prodajalna|  -qua ~ ~, v prodajalni Bou-
tique Rock Box; ↑Butik Škatla rocka
<oblačila iz prodajalne Boutique Rock Box>



55Kažipot K boljši velenjščini 55

B

bôžičJČV22 |praznik|  -a, ob božiču, na božič; ●Božič
<V času pred božičem so v Glasbeni šoli Frana Koruna - Ko-
željskega Velenje priredili božično-novoletni koncert; vesel 
božič in srečno novo leto; ●vesel Božič in srečno Novo leto>

Božíčkov muzêjski vlák -ega -ega -a, na Božičkovem muzej-
skem vlaku; ●božiček
<vožnja z Božičkovim muzejskim vlakom v predbožičnih 
dneh; potniki na Božičkovem muzejskem vlaku> 

božíčni prázniki -ih -ov, ob božičnih praznikih; ●Božični pra-
zniki
<božično-novoletni prazniki, božični in novoletni prazniki; 
●božično novoletni prazniki, ●božičnonovoletni prazniki, ●bo-
žično - novoletni prazniki, ●božično–novoletni prazniki>

božíčno-novolétni sêjem |vrsta prireditve|  -ega -jma, na bo-
žično-novoletnem sejmu; ●božično novoletni sejem, ●božič-
no–novoletni sejem, ●božičnonovoletni sejem, ●z božičnega 
novoletnega sejma 
<Turistično društvo Velenje je pripravilo 16./šestnajsti božič-
no-novoletni sejem na Titovem trgu; sejemski prostor velenj-
skega božično-novoletnega sejma 2014; ●sejmski prostor>

Bráčičeva césta -e -e, na Bračičevi cesti, na Bračičevi c., na 
Bračičevi,JČV50 *Bračičan/-ka; ●Bračičova cestaJČV6

<vzdrževalna dela na Bračičevi in Jurčičevi>

brálna čajánka |vrsta prireditve, aktivnosti|  -e -e, na/pri 
bralni čajanki
<Knjižnica Velenje izvaja bralne čajanke, namenjene zlasti 
starejšim, ki težko berejo in so jim knjige težje dostopne>

Brálna znáčka za odrásle |projekt|  projekta Bralna značka 
za odrasle, pri projektu Bralna značka za odrasle
<Namen projekta Bralna značka za odrasle je spodbujanje 
bralne kulture; Sodelovati pri projektu Bralna značka za od-
rasle>

brálne úrice |vrsta prireditve, aktivnosti|  -ih uric, na/pri bral-
nih uricah
<Mestna knjižnica Velenje izvaja bralne urice v Domu za var-
stvo odraslih Velenje>

Bránje je žúr, reading is cool [ríding is kúl] |edukativni pro-
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gram, projekt Knjižnice Velenje|  projekta Branje je žur, rea-
ding is cool, pri projektu Branje je žur, reading is cool
<Projekt Branje je žur, reading is cool, ki ga izvaja tudi Knji-
žnica Velenje, spodbuja mlade k branju leposlovja v sloven-
skem in angleškem jeziku>

Bŕc |grič|  -a, na Brcu, na griču Brc, or. (z) Brcem, Brčev, 
brški; ●pod Brcom
<razgled z Brca v Škalah; sprehajalna pot na vrh Brca; pobočje 
škalskega griča Brc; cerkev sv. Jožefa na Brcu>

Brémis, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Bremisu, v podjetju Bre-
mis, Bremisov
<Bremis, podjetje za storitve in trgovino, d. o. o., ima sedež 
na Cesti Františka Foita v Velenju; Bremisovi poslovni enoti 
v regiji Saša>

Bréza, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v/pri Brezi, v podjetju Breza, 
Brezin; ●Breza računalniški sistemi d.o.o.; ↑Računalniški sis-
temi Breza, d. o. o.JČV59

<Podjetje Breza s sedežem na Trgu mladosti v Velenju je bilo 
ustanovljeno leta 1989>

Brézje |vrh|  -a, na Brezju; ●iz Brezja v KS Šentilj
<vzpon na Brezje, vrh v Krajevni skupnosti Šentilj; nadmor-
ska višina Brezja; razgled z Brezja po Šentilju>

BrézovoJČV50 |zaselek|  -ega, na Brezovem, Brezovčan/-ka, 
brezovski
<Prihaja iz zaselka Brezovo v Krajevni skupnosti Škale - Hra-
stovec; Cesta pelje v smeri proti Brezovemu; Asfaltiranje ce-
ste pri Brezovem; ●v smeri proti Brezovem, ●pri Brezovemu>

Bréže-Sélški |plemiška družina|  /zgod./ Breže-Selškega, or. 
(z) Breže-Selškim
<Prvotni lastniki velenjskega ozemlja so bili grofje Breže- 
-Selški>

Bŕglezov vŕh -ega -a, na Brglezovem vrhu
<pobočje Brglezovega vrha>

○brídge turnír |vrsta aktivnosti|  ↑turnir v bridžu, rod. turnirja 
v bridžu, na turnirju v bridžu
<redni tedenski turnirji v bridžu v Ribiškem domu ob Škal-
skem jezeru>
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Bríx (Varnostni inženiring Brix) |podjetje|  -a (-ega -a ~), 
v Brixu, v/pri Varnostnem inženiringu Brix, v podjetju Brix, 
Brixov; ●Brixsov, ●Varnostni inžiniring Brix, ●Brix varnostni 
inženiring, ●pri Varnostnemu inženiringu Brix; ↑Varnostni in-
ženiring Briks
<Varnostni inženiring Brix, s. p., na Partizanski cesti 11a v 
Velenju>

Brónxtarz |glasbena skupina|  skupine Bronxtarz, v skupini 
Bronxtarz
<hiphopovska skupina Bronxtarz iz Velenja; hip hop/hiphop 
skupine Bronxtarz; velenjski hiphoperji Bronxtarz>

brúnarica Gmájna |brunarica|  -e ~, v brunarici Gmajna
<vzdrževanje brunarice Gmajna v Krajevni skupnosti Škale 
- Hrastovec>

Brúnškov pôtok |vodno ime|  -ega -a, v Brunškovem poto-
ku; ●Brunšekov potok, ●Brunškov Potok, ●pri Brunškovemu 
potoku
<temperatura Brunškovega potoka v KS Podkraj>

B. S. R., d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja B. S. R., v podjetju 
B. S. R.
<B. S. R., gradbeništvo in storitve, d. o. o.; Velenjsko podjetje 
B. S. R. izvaja storitve s področja gradbeništva>

Budínski 
|m. priimek|  -ega, pri Budinskem, or. (z) Budinskim; ●pri Bu-
dinskemu, ●k Budinskem, ●BudinskijevJČV13

|ž. priimek|  ~, pri ge. Budinski, or. (z) go. Budinski
<↑naslov Budinskega; ●Budinskijev naslov>

Búdnjo
|m. priimek|  -a, pri Budnju, or. (z) Budnjem, Budnjev; ●or. (z) 
Budnjom, ●Budnjov, ●h Budnju
|ž. priimek|  ~, pri ge. Budnjo, or. (z) go. Budnjo
<Poklicati Budnja; Poslati na Budnjev naslov>

Búkovec 
|m. priimek|  -vca, pri Bukovcu, or. (z) Bukovcem, Bukovčev; 
●rod. Bukoveca, ●or. (z) Bukovcom, ●Bukovcov, ●Bukovcev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Bukovec, or. (z) go. Bukovec
<Posvetovati se z Bukovcem>
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Búrekteáter klúb (tudi Burekteater) ~ -a, v Burekteater klu-
bu, v/pri Burekteatru
<predstava Haprdans v izvedbi Burekteatra iz Velenja>

Butík Grázia | trgovina|  -a ~, v Butiku Grazia, v Grazii, Gra-
zijin; ●Grazia butik,JČV59 ●Boutique Grazia; ↑Butik milineJČV16 
<Obisk Butika Grazia je vaša dobra odločitev>

B. W. M. Téch, d. o. o.JČV15 (BWM Tech) |podjetje|  podjetja 
B. W. M. Tech, v podjetju B. W. M. Tech
<orodjarstvo in strojegradnja podjetja B. W. M. Tech; izde-
lava računalniško ali mehansko vodenih strojev v podjetju  
B. W. M. Tech, d. o. o., v Paki pri Velenju>

[…]
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C&AJČV58 |prodajalna|  C&A, prodajalne C&A, v C&A, v 
prodajalni C&A
<Velenjkina prodajalna C&A; Priti iz C&A>

Cáctus Clóne [káktus klóun] (CCL) |blagovna znamka|  bla-
govne znamke Cactus Clone, blagovne znamke CCL
<oblačila blagovne znamke Cactus Clone; majica Cactus Clo-
ne/majica CCL; ●Cactus Clone majicaJČV59>

Caffè Jóly |gostinski lokal|  lokala Caffe Joly, v lokalu Caffe 
Joly; ↑Kavarna Joli
<Spiti kavo v lokalu Caffe Joly; Iti na kavo v Caffe Joly>

Caffè Momènt |gostinski lokal|  lokala Caffe Moment, v lo-
kalu Caffe Moment, v Momentu, Momentov; ↑Kavarna Tre-
nutek
<Popiti dvojno kavo v Momentu; Iti v Caffe Moment na ve-
lenjski avtobusni postaji>

Caffè Positáno |kavarna|  ↑Kavarna Positano; gl. Kavarna 
Positano

Calligáro
|m. priimek|  -a, pri Calligaru, or. (s) Calligarom, Calligarov; 
●rod. Calligarota, ●pri Calligarotu, ●Calligarotov, ●Calligarin
|ž. priimek|  ~, pri ge. Calligaro, or. (z) go. Calligaro
<Calligarove storitve>

Cámi, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ja, v/pri Camiju, v podjetju 
Cami, Camijev
<Cami, gradbeništvo, d. o. o.; pri gradbeništvu Cami v Vele-
nju>

Cámlek, d. o. o.JČV15 (Transport in servisi Camlek,  
d. o. o.) |podjetje|  -a, pri Camleku, v podjetju Camlek, v pod-
jetju Transport in servisi Camlek, Camlekov; ●Camlek tran-
sport in servisiJČV59

C

 […]
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<storitve podjetja Transport in servisi Camlek iz Črnove>

Cánkarjeva césta/úlicaJKV3 -e -e, na Cankarjevi cesti/ulici, na 
Cankarjevi;JČV50 prim. Žarova cestaJČV7

<Med sprehodom po Cankarjevi pomisliti na cankarjansko 
mater>

Cárlos Caffè |okrepčevalnica|  ↑Okrepčevalnica Carlos; gl. 
Okrepčevalnica Carlos 

Cárnifliáte |skupina|  skupine Carnifliate, v skupini Carnifli-
ate
<koncert death metal skupine Carnifliate iz Velenja; 5-član-
ska death metal zasedba Carnifliate iz Velenja; Poslušati  
death metal velenjske zasedbe Carnifliate; V mladinskem klu-
bu eMCe plac so nastopili deathmetalci Carnifliate iz Vele-
nja>

catering [kêtering] -a, pri cateringu; ↑pogostitev
<Naročiti prireditveni catering pri podjetju Gorenje Gostin-
stvo; Za catering na prednovoletni zabavi je poskrbel Gost>

Catering Gorênje/Gorénje Gostínstvo [kêtering] -a ~ ~, pri 
Cateringu Gorenje Gostinstvo
<Pri organizaciji prireditve sodelovati s Cateringom Gorenje 
Gostinstvo; Gostje in organizatorji prireditve so bili zadovolj-
ni s cateringom/keteringom Gorenja Gostinstva; Naročiti ca-
tering/ketering pri Gorenju Gostinstvu>

CCC |prodajalna|  CCC-ja tudi CCC --,JČV3 v CCC-ju tudi v 
CCC, v prodajalni CCC, CCC-jev
<odprtje prodajalne CCC v Velenjki; 20-odstotni/dvajset- 
odstotni popust na žensko, moško in otroško obutev v velenj-
ski prodajalni CCC>

Cêljska césta -e -e, na Celjski cesti, na Celjski;JČV50 ●celjska 
cestaJČV10

<Med vožnjo po Celjski cesti na Velenjskem razmišljati o pre- 
branem v celjskem časopisu; V Velenje so prišli po Celjski 
cesti>

Cêljske mesníne, d. d., Poslovalnica Velenje -ih mesnin, v 
Celjskih mesninah, v podjetju Celjske mesnine; CM |Celjske 
mesnine|
<kranjska klobasa iz velenjske poslovalnice Celjskih mesnin; 
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mesnica Celjskih mesnin v Velenju>

Celovíta oskŕba s pítno vôdo Šaléške dolíne |projekt|  pro-
jekta Celovita oskrba s pitno vodo Šaleške doline, pri projek-
tu Celovita oskrba s pitno vodo Šaleške doline
<Izvajati projekt Celovita oskrba s pitno vodo Šaleške doli-
ne; Delati pri projektu Celovita oskrba s pitno vodo Šaleške 
doline; Imeti v delu projekt Celovita oskrba s pitno vodo Ša-
leške doline; ●Delati na projektu Celovita oskrba s pitno vodo 
Šaleške doline>

Cénter dnévnih aktívnosti za starêjše občáne MOV -tra 
~ ~ ~ ~ ~ ~, v Centru dnevnih aktivnosti za starejše občane 
MOV; ↑Središče dnevnih aktivnosti za starejše občane MOV
<Starejše občanke in občani se družijo ter aktivno, ustvarjal-
no in kakovostno preživljajo svoj prosti čas v Centru dnevnih 
aktivnosti za starejše občane MOV>

Cénter Híša |socialni program|  -tra ~, v Centru Hiša
<MO Velenje brezdomnim osebam omogoča bivanje v Cen-
tru Hiša>

Cénter kreatívnih industríj -tra ~ ~, v Centru kreativnih in-
dustrij; ↑Središče kreativnih industrij
<V prenovljenem objektu Galerije Velenje bo zaživel Center 
kreativnih industrij, ki je predviden v Lokalnem programu 
kulture Mestne občine Velenje za obdobje 2014–2020; ↑bo 
zaživelo Središče kreativnih industrij>

Cénter mèdgeneracíjskega učênja Šaléške dolíne (CMU 
Šaleške doline) -tra ~ ~ ~ ~ (CMU-ja ~ ~ tudi CMU -- ~ 
~),JČV3 v Centru medgeneracijskega učenja Šaleške doline, v 
CMU-ju/CMU Šaleške doline; ↑Središče medgeneracijskega 
učenja Šaleške doline
<Aktivnosti in programi, ki potekajo v Centru medgeneracij-
skega učenja Šaleške doline, so namenjeni prenosu znanja z 
ene generacije na drugo>

Cénter Nôva Velênje -tra ~ ~, v Centru Nova Velenje
<Dobimo se v Novi; V Centru Nova ima prostore Mestna 
knjižnica Velenje>

Cénter ponôvne uporábe Velênje (CPU Velenje) -tra ~ ~ 
~ (CPU-ja ~ tudi CPU -- ~),JČV3 v Centru ponovne uporabe 
Velenje, v CPU-ju/CPU Velenje, CPU-jev
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<Namen Centra ponovne uporabe Velenje je ekološko osve-
ščanje občanov, varčevanje z naravnimi viri in energijo ter 
zmanjšanje količine odpadkov>

Cénter Sí.mobil VelênjeJČV58 -tra ~ ~, v Centru Si.mobil  
Velenje, Si.mobilov/Simobilov, simobilovec/-ka |zaposle-
ni/-a v Si.mobilu, uporabnik/-ica storitve Si.mobil| ; podjetje 
Si.mobil/Simobil
<ponudba pametnih telefonov v Centru Si.mobil Velenje>

Cénter sólnih sôb, s. p.JČV15 |podjetje|  -tra ~ ~, v Centru sol-
nih sob, v/pri podjetju Center solnih sob
<solne terapije v Centru solnih sob v Velenju; Bolnikom z 
astmo ali bronhitisom priporočamo solno terapijo v Centru 
solnih sob, saj počitek in dihanje v solni sobi, katere stene, 
strop in tla so obdani s soljo in spominja na solno jamo, bla-
godejno vplivata na dihala>

Cénter srédnjih šól (CSŠ) |poimenovanje ŠCV v letih 1983–
1996|  /zgod./ -tra ~ ~ (CSŠ-ja tudi CSŠ --),JČV3 v/na Centru 
srednjih šol, v/na CSŠ-ju/CSŠ, CSŠ-jev
<1996. leta se je Center srednjih šol preimenoval v Šolski 
center Velenje>

Cénter Súpernôva Velênje |nakupovalno središče|  -tra ~ ~, v 
Centru Supernova Velenje, v Supernovi, Supernovin; ●Super-
nova center VelenjeJČV59

<nakupovalno središče Supernova na Partizanski v Velenju; 
Supernovine trgovine v Velenju; trgovine v Supernovi Vele-
nje>

Cénter šólskih in obšólskih dejávnosti (CŠOD) -tra ~ ~ ~ 
~ (CŠOD-ja tudi CŠOD --),JČV3 v Centru šolskih in obšolskih 
dejavnosti, v CŠOD-ju/CŠOD
<Šolski center Velenje in Center šolskih in obšolskih dejav-
nosti sta v Medpodjetniškem izobraževalnem centru izvedla 
novinarsko konferenco>

Cénter vsèživljênjskega učênja Sáša/SAŠA (CVŽU Saša/
SAŠA) -tra ~ ~ ~ (CVŽU-ja ~ tudi CVŽU -- ~),JČV3 v Cen-
tru vseživljenjskega učenja Saša/SAŠA, v CVŽU-ju/CVŽU 
Saša/SAŠA; ●Center vseživljenskega učenja Saša
<Center vseživljenjskega učenja SAŠA prebivalcem regije 
omogoča samostojno učenje, podprto z informacijsko-komu-
nikacijsko tehnologijo>
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Cénter za bíoterapíjo -tra ~ ~, v Centru za bioterapijo; ●Cen-
ter za bijoterapijo; prim. [bíjoterapíja]JČV25

<bioenergetsko zdravljenje v Centru za bioterapijo v Velenju; 
Bioterapevti Centra za bioterapijo v Velenju zdravijo z bio- 
energijo>

Cénter za dušévno zdrávje v skúpnosti koróško-šaléška 
régija -tra ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Centru za duševno zdravje v sku-
pnosti koroško-šaleška regija; ●Center za duševno zdravje v 
skupnosti Koroško-Šaleška regija
<vodja Centra za duševno zdravje v skupnosti koroško-ša-
leška regija; Šentov Center za duševno zdravje v skupnosti 
koroško-šaleška regija; Sedež Centra za duševno zdravje v 
skupnosti koroško-šaleška regija je na Kersnikovi v Velenju; 
v Dnevnem centru za zmanjševanje škode zaradi drog Vele-
nje, enoti Centra za duševno zdravje v skupnosti koroško-ša-
leška regija; Center za duševno zdravje v skupnosti koroško-
-šaleška regija je poleg ostalih centrov za duševno zdravje v 
slovenskih regijah vključen v Slovensko zvezo za duševno 
zdravje – Šent>

Cénter za energétske štúdije in raziskáve |enota Fakultete 
za energetiko|  -tra ~ ~ ~ ~ ~, pri Centru za energetske študije 
in raziskave
<Center za energetske študije in raziskave Fakultete za ener-
getiko v Velenju; Center za energetske študije in raziskave FE 
Velenje>

Cénter Zána (Center za nego telesa Zana) |podjetje|  -tra ~, 
v Centru Zana, v Centru za nego telesa Zana, v Zani, Zanin; 
↑Središče za nego telesa Zana
<Center za nego telesa Zana izvaja 4-urni/štiriurni EFT-te-
čaj/tečaj EFT, namenjen čustvenemu razbremenjevanju, ki 
izboljša kakovost vašega življenja; Zanina ponudba joge; Na 
manikiro je odšla v Center za nego telesa Zana; ●manikura; 
razl. manikira in pedikura>

Cénter za preprečevánje in zdrávljenje odvísnosti (ZD Ve-
lenje) |oddelek Zdravstvenega doma Velenje|  -tra ~ ~ ~ ~ ~, v 
Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti; Center za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog 
Velenje
<Slogan Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, 
oddelka Zdravstvenega doma Velenje, se glasi: »Kdor hoče, 
najde pot, kdor noče, najde izgovor.«>
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Cénter za ravnánje z odpádki Velênje -tra ~ ~ ~ ~ ~, v Cen-
tru za ravnanje z odpadki Velenje; gl. PCERO Velenje
<Odpeljati odpadke v Center za ravnanje z odpadki Velenje>

Cénter za sociálno délo Velênje (CSD Velenje) -tra ~ ~ ~ ~ 
(CSD-ja Velenje tudi CSD -- Velenje),JČV3 na Centru za social-
no delo Velenje; socialnodelovni center v Velenju
<Center za socialno delo Velenje izvaja socialnovarstvene de-
javnosti za šaleške občine>

Cénter za tai chi in qi gong Sívi žerjáv Velênje [táj čí] [čí 
gông] -tra ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Centru za tai chi in qi gong 
Sivi žerjav Velenje, v velenjskem centru Sivi žerjav; ↑taj či, 
↑či gong; ●Center za Tai Chi in Qi Gong Sivi žerjav Velenje, 
●Center za tai chi in qi gong Siv žerjav VelenjeJČV29

<začetni tečaj tai chija in qi gonga pri Sivem žerjavu; Iti v 
Sivi žerjavJČV48>

Cénter za vzgójo, izobraževánje in usposábljanje Velênje 
(CVIU Velenje) -tra ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Centru za vzgojo, izobra-
ževanje in usposabljanje Velenje
<učenke in učenci velenjskega CVIU>

Centrálna čistílna napráva Šaléške dolíne (CČN Šaleške 
doline) -e -e -e ~ ~ (CČN-ja ~ ~ tudi CČN -- ~ ~),JČV3 pri Cen-
tralni čistilni napravi Šaleške doline, pri CČN-ju/CČN Šale-
ške doline; ●Centralna čistilna naprava Šaleška dolina
<čiščenju odpadnih voda namenjena Centralna čistilna napra-
va Šaleške doline>

Centrálni zbírni cénter Velênje I -ega -ega -tra ~ ~, v Cen-
tralnem zbirnem centru Velenje I; prim. Zbirni center Velenje 
II
<ločevanje odpadkov v Centralnem zbirnem centru Velenje I 
ob Škalskem jezeru>

centrálno otróško igríšče -ega -ega -a, na centralnem otro-
škem igrišču; ↑osrednje otroško igrišče; prim. mestno otroško 
igrišče
<igrala na centralnem otroškem igrišču ob Šaleški cesti; Ve-
lenjski otroci se hodijo igrat na centralno otroško igrišče v 
Velenju>

cérkev Mátere bôžje KarmélskeJČV27 -kve ~ ~ ~, v cerkvi 
Matere božje Karmelske
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<cerkev Matere božje Karmelske v Starem Velenju>

cérkev sv. Jáneza Krstníka v/na Vínski Gôri ali Sv. Janez 
Krstnik v/na Vinski GoriJČV27 -kve ~ ~ ~ ~ ~ ~, v cerkvi sv. 
Janeza Krstnika v/na Vinski Gori, pri Sv. Janezu Krstniku v/
na Vinski Gori
<Odpravili so se k Sv. Janezu Krstniku v Vinski Gori>

cérkev sv. Júrija ali Sv. JurijJČV27 -kve ~ ~, v cerkvi sv. Juri-
ja, pri Sv. Juriju; ●cerkev Sv. Jurija
<Na slemenu med Velikim in Malim Gradiščem v Podkraju je 
romarska cerkev svetega Jurija>

cérkev sv. Martína v Velênju ali Sv. Martin v VelenjuJČV27 
-kve ~ ~ ~ ~, v cerkvi sv. Martina v Velenju, pri Sv. Martinu v 
Velenju; šmarška cerkev
<cerkev svetega Martina nad Šmarško cesto; ●Šmarska cesta>

cérkev sv. Tílna ali Sv. TilenJČV27 -kve ~ ~, v cerkvi sv. Tilna, 
pri Sv. Tilnu; ●cerkev sv. Tilena, ●cerkev Sv. Tilna
<Cerkev svetega Tilna v KS Šentilj velja za enega pomemb-
nejših sakralnih spomenikov v Šaleški dolini>

Cerkvéni pévski zbòr Martínčki (CPZ Martinčki) -ega 
-ega -a ~ (CPZ-ja ~ tudi CPZ -- ~),JČV3 v Cerkvenem pevskem 
zboru Martinčki, v CPZ-ju/CPZ Martinčki, v zboru Martinčki
<Nastopil je CPZ Martinčki>

césta : úlicaJKV3

Césta Bórisa Kráigherja -e ~ ~, na Cesti Borisa Kraigherja,JČV6 
*Kraigherjan/-ka; prim. Ulica Dušana Kvedra; gl. Kraigher-
jeva cesta
<Voziti se po Kraigherjevi; Kraigherjanke in Kraigherjani 
lepo skrbijo za okolico>

Césta brátov Mrávljakov -e ~ ~, na Cesti bratov Mravlja-
kov, *Mravljakovčan/-ka; ●Cesta bratov MravljakJČV6

<Živeti v bloku na Bratov Mravljakov 7; Stanovati na Cesti 
Mravljakov>

Césta Frántiška Fóita -e ~ ~, na Cesti Františka Foita;JČV6 
prim. Cesta Simona Blatnika
<podhod pod FoitovoJČV50>
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Césta na gríčuJČV5 -e ~ ~, s Ceste na griču; ●Cesta na Griču, 
●Cesta Na griču; prim. Cesta na jezero, Cesta pod parkom
<Lepo je živeti Na griču (gre za Cesto na griču)>

Césta na jézeroJČV5 -e ~ ~, s Ceste na jezero; ●Cesta na Jeze-
ro; prim. Cesta na griču, Cesta pod parkom
<S Koroške ceste zaviti Na jezero (gre za Cesto na jezero)>

Césta na Sêlo -e ~ ~, s Ceste na Selo; ●Cesta na selo
<Zaradi vremenskim razmeram neprilagojene hitrosti vožnje 
je avtomobil zdrsnil s Ceste na Selo>

Césta na vrtáčeJČV5 -e ~ ~, s Ceste na vrtače; ●Cesta na Vrta-
če; prim. Cesta na jezero, Cesta pod parkom
<S Splitske zaviti Na vrtače (gre za Cesto na vrtače)>

Césta pod párkomJČV5 -e ~ ~, s Ceste pod parkom, *Pod-
parčan/-ka; ●Cesta Pod parkom, ●Cesta Pod Parkom; prim. 
Cesta na griču, Cesta na jezero
<Živeti na Cesti pod parkom; poslovni prostori Pod parkom 
(gre za Cesto pod parkom)>

Césta Símona Blátnika -e ~ ~, na Cesti Simona Blatnika; 
●cesta Simona Blatnika
<Peljati se po Blatnikovi; velenjska podjetja ob Cesti Simona 
Blatnika>

Césta tálcev -e ~, na Cesti talcev, *Talčan/-ka; ●Cesta Talcev, 
●Talec/-ka
<eno- ali večdnevna vzdrževalna dela na mostu čez Pako na 
Cesti talcev>

Césta v Bévče -e ~ ~, na Cesti v Bevče
<Živeti na Bevški; Na Cesti v Bevče je bila nesreča; sprehod 
po bevških gozdnih poteh; Pozimi bevške ceste plužijo doma-
čini sami>

césta Velênje–Árja vásJČV38 -e ~ ~ ~, na cesti Velenje–Arja 
vas; cesta od Velenja do Arje vasi; ●Cesta Velenje–Arja vas, 
●cesta Velenje – Arja vas, ●cesta Velenje - Arja vas, ●cesta Ve-
lenje-Arja vas
<Cesta Velenje–Arja vas je bila zaprta>

Césta I … Césta X -e ~, na Cesti IX; Cesta IX ali Cesta de-
vetJČV7
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<Cesta IX št. 20; Prečkati Cesto V na Gorici; Pripeljati se na 
goriško Cesto III; ●Živeti na 9. Cesti>

Césta XIV. divizíje ali Césta Štirinájste divizíje -e ~ ~, na 
Cesti XIV. divizije; ●Cesta štirinajste divizije;JČV5 gl. Štirinaj-
sta divizija
<Živeti na XIV./Štirinajsti>

Céterum cénseo |podjetje|  podjetja Ceterum censeo, v pod-
jetju Ceterum censeo
<Ceterum censeo, ekonomske in organizacijske storitve, s. p.; 
ekonomsko-organizacijske storitve podjetja Ceterum censeo 
iz Velenja; v velenjskem podjetju Ceterum censeo; ●v velenj-
skem podjetju ceterum censeo>

Champagne Party [šampêjn párti] |zabava, ki jo organizira 
raper Čukur|  ~ ~ in ~ -ja, na Champagne Party in na Cham- 
pagne Partyju; ●rod. Champagne Partya; ↑Zabava s penino
<Velenjski raper Čukur je v klubu Max priredil Champagne 
Party in prijatelje pogostil s šampanjcem>

Champion [čémpijon] |prodajalna, blagovna znamka|  -a, v 
Championu, v prodajalni Champion, Championov
<ponudba športnih oblačil blagovne znamke Champion v 
prodajalni Champion v Velenju; športna oblačila Cham-
pion, Championova športna oblačila; ●Champion športna  
oblačilaJČV59>

Chárles Vögele, Filiála Velênje [fégele] |prodajalna|  proda-
jalne Charles Vögele, v prodajalni Charles Vögele
<velenjska prodajalna Vögele v Velenjki>

Chateau [šató] |glasbena skupina|  -ja, or. (s) Chateaujem, v/
pri Chateauju, v/pri skupini Chateau, Chateaujev, chateauje-
vec |član skupine Chateau| , chateaujevčev; ●Chateaujevec
<Slovenska ↑rockskupina (tudi rock skupina) Chateau je na-
stala leta 1986 v Velenju; Chateau so izdali album Mlinar na 
Muri z istoimenskim hitom (gre za člane skupine Chateau); 
Chateaujev rock; rockglasba zasedbe Chateau>

Chrómy |m. priimek|  -ja, Chromyjev; ●Chromya, ●Chro- 
myev; prim. Pokorny
<Chromyjevo predavanje; predavanje g. Chromyja>

Cíklospórt | trgovina|  -a, v Ciklosportu, v trgovini Ciklosport, 
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k Ciklosportu, Ciklosportov
<ponudba koles v velenjskem Ciklosportu; športna trgovina 
Ciklosport na Kidričevi v Velenju; velenjski športni trgovini 
Ciklo- in Intersport (< Ciklosport in Intersport)>

CÍNDI |zdravstveni program|  CINDI-ja tudi CINDI --,JČV3 
pri CINDI-ju/CINDI, CINDI-jev; Cindi; delavnice CINDI, 
program CINDI; ●CINDI delavnice
<Zdravstveni dom Velenje izvaja delavnice CINDI>

Církovce/Krajevna skupnost Cirkovce (KS Cirkovce) 
-ovc, v Cirkovcah, Cirkovčan/-ka, cirkovški ali cirkovski
<V Krajevno skupnost Cirkovce spadajo Škalske in Šmartin-
ske Cirkovce>

cítrarski festivál Prešméntane cítre |prireditev|  -ega -a 
~ ~, na citrarskem festivalu Prešmentane citre, na festivalu 
Prešmentane citre, na Prešmentanih citrah; prešmentani/-a 
citrar/-ka |naziv| JČV22

<26. citrarski festival Prešmentane citre v Velenju, šestindvaj-
seti festival Prešmentane citre v Velenju, 26./šestindvajsete 
Prešmentane citre v Velenju, 26. velenjski festival Prešmen-
tane citre>JČV22

Civílna zaščíta MO Velênje (CZ MO Velenje) -e -e ~ ~, pri 
Civilni zaščiti MO Velenje, pri CZ MO Velenje
<poveljnik Civilne zaščite MO Velenje>

Clean Way [klín vêj] |podjetje|  ~ -a, v Clean Wayu, v podjetju 
Clean Way, Cleanwayev; ↑Čista pot;JČV16 ●Clean Wayja, ●v 
Clean Wayju, ●v Cleanwayu, ●Cleanwayjev, ●Clean Wayev; 
razl. Pokornyjev, Chromyjev
<velenjsko podjetje Clean Way na goriški Cesti IX št. 17; 
Cleanwayeve storitve>

Cójhter
|m. priimek|  -ja,JČV31 pri Cojhterju, or. (s) Cojhterjem, Cojhter-
jev; ●rod. Cojhtera, ●pri Cojhteru, ●Cojhterov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Cojhter, or. (z) go. Cojhter
<Ogledati si Cojhterjevo razstavo v Sončnem parku>

Cólja
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Colji tudi pri Colju, or. (s) Co-
ljo tudi (s) Coljem, Coljev;JČV56 ●or. (s) Coljom, ●Coljin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Colja tudi pri ge. Colji, or. 
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(z) go. Colja tudi (z) go. Coljo
<Posredovati Colju/Colji; Poslati na Coljev naslov>

Cómpaco, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, or. (s) Compacom, v 
Compacu, v podjetju Compaco, h Compacu, Compacov; 
prim. [h kómpaku];JČV21 razl. k Ciklosportu; ●or. (s) Compa-
cem, ●Compačev; razl. or. (s) Plešivcem, Plešivčev
<Trgovina in storitve Compaco, d. o. o., na Koroški cesti v 
Velenju>

Cómshop, d. o. o., PE Velenje | trgovina|  /zgod./ -a, v Com-
shopu, v trgovini Comshop, Comshopov
<Comshop, trgovina z računalniško, pisarniško in medijsko 
opremo, d. o. o., PE Velenje; trgovina z računalniško-pisar-
niško-medijsko opremo Comshop v Velenju; Comshopova 
poslovalnica v Velenju; e-nakupovanjeJČV1 v spletni trgovini 
Comshop; e-trgovinaJČV1 Comshop> 
<Comshopov e-katalog,JČV1 e-katalog Comshop; ●Comshop 
e-katalogJČV59>

Conéct, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v/pri Conectu, v podjetju 
Conect, h Conectu, Conectov; prim. [h konéktu]JČV21

<pri Conectu, podjetju za trženje doma in v tujini, d. o. o., s 
sedežem na Efenkovi v Velenju; Conectove poslovalnice v 
slovenskih mestih>

Confidénti
|m. priimek|  -ja, pri Confidentiju, or. (s) Confidentijem, Con-
fidentijev; ●or. (s) Confidentom, ●Confidentov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Confidenti, or. (z) go. Confidenti
<sporočilo za Confidentija; ●sporočilo za Confidenta>

Contéssa | linija izdelkov blagovne znamke Cuisine podjetja 
Skaza|  -e, h Contessi, Contessin; prim. [h kontési]JČV21

<izdelki linije Contessa; ●Contessa izdelkiJČV59>

Cool knjíga [kúl] |edukativni program Mestne knjižnice Vele-
nje|  ~ -e, pri krožku Cool knjiga
<Udeleženci bralnega krožka Cool knjiga, ki ga izvaja Mes- 
tna knjižnica Velenje, so povedali, da je bila izbrana knjiga 
bralnega srečanja »kul«>

Cordúra |skupina|  -e, pri Corduri, v skupini Cordura, Cor-
durin
<prvenec death metal skupine Cordura iz Velenja; velenjski 
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deathmetalci Cordura; koncert velenjske zasedbe Cordura/
velenjske Cordure na terasi mladinskega kluba eMCe plac; na 
Cordurinem koncertu>

Coróna, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Coroni, v podjetju Coro-
na, h Coroni, Coronin; prim. [h koróni]JČV21

<pri velenjskem podjetju Corona, d. o. o., na Rudarski cesti>

Coroníni-Crónberg |grof|  /zgod./ Coroninija - Cronberga, 
or. (s) Coroninijem - Cronbergom, h Coroniniju - Cronbergu; 
prim. [h koroníniju]JČV21

<Leta 1918 je grof Coronini-Cronberg postal lastnik gradu 
Velenje>

coworking prostóri [kòvórking] (< angl. co-working) ~ -ov, 
v coworking prostorih; coworking ali sodelanje
<coworking prostori v Rdeči dvorani; prostori za coworking v 
Poslovnem centru Standard v nekdanji blagovnici Standard>

CPS Velênje, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ ~, v CPS Velenje, v 
podjetju CPS Velenje, v velenjskem podjetju CPS
<CPS Velenje, pomoč in svetovanje, d. o. o., na Šercerjevi 
cesti; pomoč in svetovanje podjetja CPS iz Velenja>

Creatína, d. d., PE Salón Creatína Velênje | trgovina|  -e, v 
Creatini/v Salonu Creatina Velenje, Creatinin
<Kupiti preprogo v Salonu Creatina Velenje; Creatinine sto-
ritve>

CSM, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~, v CSM, v podjetju CSM
<CSM, storitvene dejavnosti, d. o. o., Velenje; tiskarske stori-
tve velenjskega podjetja CSM; Naročiti barvne ali črno-bele 
tiskovine v CSM>

Cubíx | linija izdelkov blagovne znamke Cuisine podjetja Ska-
za|  linije Cubix, Cubixov
<set izdelkov Cubix za pripravo pogrinjka; izdelki (iz) linije 
Cubix velenjskega podjetja Plastika Skaza>

Cuisíne |blagovna znamka Plastike Skaza|  blagovne znamke 
Cuisine
<blagovna znamka Cuisine podjetja Skaza; izdelki blagovne 
znamke Cuisine podjetja Plastika Skaza iz Velenja; izdelki 
Cuisine; ●Cuisine izdelkiJČV59>
<Podjetje Plastika Skaza je odprlo razstavni salon izdelkov 
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blagovne znamke Cuisine na Kidričevi>

Cvétje Íva |cvetličarna|  -a ~, v Cvetju Iva, v prodajalni Cve-
tje Iva, pri Ivi
<Cvetje Iva, cvetličarstvo in vzgoja sadik, s. p., na Kidričevi 
v Velenju; cvetje iz »Cvetja Iva«; cvetje iz cvetličarne Cvetje 
Iva v NC Velenje>

Cvetličárna Cvét -e ~, v Cvetličarni Cvet, v Cvetu, Cvetov
<šopek iz »Cveta«; ponudba cvetja v Cvetličarni Cvet>

Cvetličárna NCIV -e ~, v Cvetličarni NCIV
<PUP Velenje, d. d., Cvetličarna NCIV; V Cvetličarni NCIV, 
PUP-ovi poslovni enoti v Šaleku, nudijo rezano cvetje in 
lončnice>

Cvetličárna Orhidêja -e ~, v Cvetličarni Orhideja, v Orhi-
deji, Orhidejin
<velenjski cvetličarni Cvet in Orhideja; v »Orhidejo« po orhi-
dejo; Pred nakupom orhidej v Cvetličarni Orhideja se posve-
tujte z Orhidejino cvetličarko>

Cvetličárna Podkràj -e ~, v Cvetličarni Podkraj
<PUP Velenje, d. d., Cvetličarna Podkraj; PUP-ova cvetličar-
na v Podkraju>

Cvetličárna Róž'ca -e ~, v Cvetličarni Rož'ca, pri Rož'ci
<PUP Velenje, d. d., Cvetličarna Rož'ca; Cvetličarna Rož'ca, 
PUP-ova poslovna enota na Cankarjevi; PUP-ovi cvetličarni 
Rož'ca in Rožni dvor v Velenju; rože iz »Rož'ce«; cvetje iz 
Cvetličarne Rož'ca>

Cvetličárna Róžni dvór -e ~ ~, v Cvetličarni Rožni dvor, v 
Rožnem dvoru
<PUP Velenje, d. d., Cvetličarna Rožni dvor; Cvetličarna Ro-
žni dvor, PUP-ova poslovna enota na Kidričevi v Velenju; 
PUP-ov Rožni dvor>

cvetlíčni sêjem |vrsta prireditve|  -ega -jma, na cvetličnem 
sejmu
<K utripu Velenja pripomorejo živahni ulični sejmi na Can-
karjevi v središču mesta: cvetlični, bolšji idr.>

Cvetlíčno-darílni butík Méta -ega -a ~, v Cvetlično-daril-
nem butiku Meta, v butiku Meta (< Cvetlični in darilni butik 
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Meta); ●Cvetlično darilni boutique Meta
<spomladanske lončnice iz Cvetlično-darilnega butika Meta 
v Starem Velenju>

Cvíklov memoriál -ega -a, na Cviklovem memorialu; me-
morial Matjaža Cvikla; ●Cviklov memorijal;JČV25 prim. [me-
morijál]JČV25

<na petem/5. Cviklovem memorialu – spominskem nogome-
tnem turnirju; Nogometni klub Rudar Velenje je organiziral 
memorial Matjaža Cvikla>

CVIU Velênje |Center za vzgojo, izobraževanje in usposa-
bljanje Velenje|  CVIU-ja ~ tudi CVIU -- ~, v CVIU-ju/CVIU 
Velenje; gl. Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 
Velenje
<vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v 
CVIU Velenje>

[…]
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Čákš
|m. priimek|  -a, pri Čakšu, or. (s) Čakšem,JČV32 Čakšev;JČV32 
●or. (s) Čakšom, ●Čakšov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Čakš, or. (z) go. Čakš
<Srečati se s Čakšem; Prispeti k Čakšu>

Čámpa 
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Čampi tudi pri Čampu, or. (s) 
Čampo tudi (s) Čampom, Čampov;JČV56 ●Čampin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Čampa tudi pri ge. Čampi, 
or. (z) go. Čampa tudi (z) go. Čampo
<Posredovati na Čampov e-naslov>

Čánč
|m. priimek|  -a, pri Čanču, or. (s) Čančem,JČV32 Čančev;JČV32 
●or. (s) Čančom, ●Čančov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Čanč, or. (z) go. Čanč
<Povedati g. Čanču; Posredovati ge. Čanč; ●Sporočiti g. 
Čanč>

Čánčev vŕh |vzpetina|  -ega -a, na Čančevem vrhu; ●Čančov 
vrh
<vzpon na Čančev vrh; nadmorska višina Čančevega vrha 
v KS Plešivec; Pohodniki so pot nadaljevali do Čančevega 
vrha>

Čár |ansambel|  -a, pri Čaru, v ansamblu Čar, Čarov
<albumi ansambla Čar; štiričlanska/4-članska zasedba Čar; 
narodno-zabavne skladbe v izvedbi ansambla Čar>

Čarôbni decêmber |sklop prireditev|  -ega -bra, v Čarobnem 
decembru
<dogodki Čarobnega decembra v praznično razsvetljenem 
Velenju; Priprave na Čarobni december so se začele s posta-
vitvijo novoletne jelke na Titovem trgu; December 2014 je bil 
v Velenju čaroben>

Č

 […]
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čarôvnica KunigúndaJČV57 -e -e, Kunigundin; Kunigundin 
bazar, Kunigundin festival, Kunigundin koncert, Kunigundin 
oder, Kunigundin radio; ●Čarovnica Kunigunda, ●čarovnica 
Konigunda, ●Konigundin; prim. vilenjak Šalček, Pika Noga-
vička; gl. Festival mladih kultur Kunigunda
<čarovnica Kunigunda z Velenjskega gradu; Zadnji teden v 
avgustu oživi grajska čarovnica Kunigunda>

částni občán/občàn Méstne óbčine VelênjeJČV22 |naziv|  -ega 
-a ~ ~ ~; ↑častni meščan
<Biti imenovan za častnega občana Mestne občine Velenje>

částno razsodíšče -ega -a, pri častnem razsodišču
<člani častnega razsodišča pri Šaleškem muzejskem in zgo-
dovinskem društvu Velenje>

Čebelárska zvéza SÁŠA/Saša (ČZ Saša) -e -e ~ (ČZ-ja ~ 
tudi ČZ -- ~),JČV3 v Čebelarski zvezi SAŠA/Saša, v ČZ-ju/ČZ 
Saša; Čebelica Saša |glasilo ČZ Saša|
<čebelarji savinjsko-šaleške čebelarske zveze; zveza čebelar-
jev Šaleške in Zgornje Savinjske doline; Prebirati Čebelico 
Sašo; Objaviti prispevek v glasilu Čebelica Saša>

Čebelársko drúštvo Mlínšek Velênje (ČD Mlinšek) -ega -a 
~ ~ (ČD-ja ~ tudi ČD -- ~),JČV3 v Čebelarskem društvu Mlin-
šek Velenje, v ČD-ju/ČD Mlinšek
<čebelarji društva Mlinšek iz Velenja; V zvezo šaleških in 
zgornjesavinjskih čebelarskih društev, imenovano Čebelarska 
zveza Saša, je vključeno tudi Čebelarsko društvo Mlinšek Ve-
lenje>

Čebelársko drúštvo Vínska Gôra (ČD Vinska Gora) -ega 
-a ~ ~ (ČD-ja ~ ~ tudi ČD -- ~ ~),JČV3 v Čebelarskem društvu 
Vinska Gora, v ČD-ju/ČD Vinska Gora; ●rod. Čebelarskega 
društva Vinske Gore
<Sedež Čebelarskega društva Vinska Gora je v Prelski, nase-
lju v Krajevni skupnosti Vinska Gora>

Čebelnják |barviti blok na Selu|  /pog./ -a, v Čebelnjaku, Če-
belnjakov
<Stanovati v Čebelnjaku na Selu; panjske končnice čebelnja-
ka na Grilovi domačiji v KS Vinska Gora>

Čévnik (Odvetniška družba Čevnik) -a, pri Čevniku, v Od-
vetniški družbi Čevnik, Čevnikov
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<pravno svetovanje Odvetniške družbe Čevnik; Posvetovati 
se z odvetnikom Čevnikom; odvetniki družbe Čevnik; družba 
za opravljanje odvetniških storitev Čevnik>

Činéla, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, pri Čineli, v podjetju Činela, 
Činelin
<Činela, gostinstvo in organizacija prireditev, d. o. o.; Za or-
ganizacijo prireditve je poskrbelo podjetje Činela iz Velenja; 
Pri organizaciji prireditve je sodelovala Činela iz Velenja; Či-
neline organizacijske storitve; Krušnik-Sabolččeva ustanovi-
tev podjetja Činela (< Krušnik in Sabolčec); ●Krušnik-Sabol-
čeva ustanovitev podjetja Činela>

čistílna napráva/vodárna Gŕmov vŕh (ČN Grmov vrh) -e 
-e ~ ~, pri čistilni napravi na Grmovem vrhu, v vodarni Gr-
mov vrh, pri ČN Grmov vrh
<delovanje čistilne naprave na Grmovem vrhu; izgradnja vo-
darne Grmov vrh; Čistilno napravo Grmov vrh upravlja Ko-
munalno podjetje Velenje>

Čistílnica Pólak (Kemično čiščenje Polak) -e ~, v Čistilnici 
Polak, v podjetju Kemično čiščenje Polak
<Sedež velenjskega podjetja Kemično čiščenje Polak je na 
Koroški cesti; Čistilnica Polak izvaja kemično čiščenje>

Čísto môje Velênje |projekt|  projekta Čisto moje Velenje, pri 
projektu Čisto moje Velenje; prim. moje čisto Velenje /nev-
tralno/
<projekt počitniškega dela za dijake in študente Čisto moje 
Velenje; V MO Velenje vsako leto poteka projekt počitniške-
ga dela za dijake in študente, imenovan Čisto moje Velenje>

ČN Čújež |čistilna naprava|  ČN-ja ~ tudi ČN -- ~, pri ČN-ju/
ČN Čujež; ●ČN Čuješ; prim. [čúješ]
<čistilne naprave za pitno vodo v Šaleški dolini: ČN Čujež, 
ČN Grmov vrh in ČN Mazej; izgradnja šaleške ČN Čujež; 
izgradnja ČN-ja/ČN Čujež>

ČN Gŕmov vŕh |čistilna naprava|  ČN-ja ~ ~ tudi ČN -- ~ ~, 
pri ČN-ju/ČN Grmov vrh
<Čistilno napravo Grmov vrh upravlja Komunalno podjetje 
Velenje; obnova vodarne na Grmovem vrhu; Namen projekta 
Celovita oskrba s pitno vodo Šaleške doline je izgradnja či-
stilnih naprav Čujež in Mazej ter obnova, dogradnja čistilne 
naprave na Grmovem vrhu; območje šaleške ČN Grmov vrh; 
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območje ČN-ja/ČN Grmov vrh>

čokoláda Lúcifer -e ~; tudi Luciferjeva čokolada; ●Lucifer 
čokolada, ●Luciferova čokolada
<Luciferjeva okusna mlečna čokolada; ●mlečna Luciferjeva 
čokolada>
<Luciferjeva temna čokolada s 54-odstotnim/štiriinpetde- 
setodstotnim deležem kakava; ●Luciferjeva temna čokolada 
s 54% deležem kakava; ●Luciferjeva temna čokolada s 54 % 
deležem kakava>
<čokolada Lucifer s 54- ali 34-odstotnim deležem kakava>
<Luciferjeva čokolada, posuta s kandiranim sadjem in orešč-
ki; s kandiranim sadjem in oreščki posuta čokolada Lucifer; 
●Luciferjeva čokolada posuta s kandiranim sadjem in orešč-
ki>
<Luciferjeva biočokolada s 70-odstotnim deležem kakava; 
biočokolada Lucifer s sedemdesetodstotnim deležem kakava; 
Luciferjeva čokolada, temna>

Čokoláda s knjígo |edukativni literarni abonma UVKF|  
abonmaja Čokolada s knjigo, v abonmaju Čokolada s knjigo; 
prim. Čokolada s knjigo |knjižna zbirka|
<UVKF-jev literarni abonma Čokolada s knjigo je namenjen 
otrokom in mladim>

Čokoláda s knjígo |knjižna zbirka|  zbirke Čokolada s knjigo, 
v zbirki Čokolada s knjigo; prim. Čokolada s knjigo |abonma|
<otroške knjige iz zbirke Čokolada s knjigo>

čolnárna |vrsta objekta|  -e, v čolnarni; ●čovnarna; prim. 
[čoṷnárna]
<Izposoditi si čoln v čolnarni ob Velenjskem jezeru>

Čolnárna |bar|  -e, v Čolnarni, v velenjskem baru Čolnarna; 
●Čovnarna; prim. [čoṷnárna]
<Bar Čolnarna obratuje ob čolnarni pri Velenjskem jezeru; V 
Čolnarni, baru ob Velenjskem jezeru, so se osvežili z mrzlo 
cedevito>

Čónkaš
|m. priimek|  -a, pri Čonkašu, or. (s) Čonkašem,JČV32 Čon-
kašev;JČV32 ●or. (s) Čonkašom, ●Čonkašov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Čonkaš, or. (z) go. Čonkaš
<Ogledati si Čonkašev avtorski film>
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Čópi
|m. priimek|  -ja, pri Čopiju, or. (s) Čopijem, Čopijev; ●rod. 
Čopa, ●pri Čopu, ●Čopov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Čopi, or. (z) go. Čopi
<Poklicati go. Čopi; Obvestiti g. Čopija; Čopijeva telefonska 
številka>

Čôpova césta -e -e, na Čopovi cesti; Čopova c., Čopova
<na Čopovi v Velenju; Čopova cesta 4a, SI-3320 VelenjeJČV36>

Čŕna garderóba |razstavišče Muzeja premogovništva Slove-
nije|  -e -e, v Črni garderobi, v razstavišču Črna garderoba; 
prim. Bela garderoba
<V Črni garderobi, razstavišču Muzeja premogovništva Slo-
venije, je na ogled slikarska razstava; Ogledati si razstavo v 
razstavišču Črna garderoba Muzeja premogovništva Sloveni-
je; Črna in Bela garderoba Muzeja premogovništva Sloveni-
je>

Čŕna gôra |vrh|  -e -e, na Črni gori; prim. Črna Gora
<●vzpon na Črno Goro; ↑vzpon na Črno goro>

Čŕna Gôra |zaselek|  -e -e, v Črni Gori, Črnogorčan/-ka, 
črnogorski;JČV10 prim. Črna gora
<●Živeti v Črni gori; ↑Živeti v Črni Gori>

Čŕni pôtok |vodno ime|  -ega -a, v Črnem potoku; prim. Črni 
Potok
<Smolček iz Črnega Potoka je 29. februarja ujel ribico v Čr-
nem potoku>

Čŕni Pôtok |zaselek|  -ega -a, v Črnem Potoku, Črnopo-
točan/-ka, črnopotoški;JČV10 ●Črn Potok;JČV29 prim. Črni potok; 
črnopotoški in -gorski (< črnopotoški in črnogorski)
<Živeti v Črnem Potoku, zaselku v Plešivcu>

Črnogórec |pripadnik naroda|  -rca, or. (s) Črnogorcem,  
Črnogorčev, črnogorski; ●Črno gorec, ●Črno Gorec, ●Črno-
-gorec, ●or. (s) Črnogorcom, ●Črnogorcov, ●Črnogorcev
Črnogórka |pripadnica naroda|  -e, or. (s) Črnogorko, Črno-
gorkin; ●Črno-gorka, ●Črno Gorka, ●Črno gorka, ●črnogorke
<pripadniki črnogorske narodnosti v Velenju>

črnogórščina | jezik|  -e, v črnogorščini, v črnogorskem jeziku; 
črnogorski jezik; ●Črnogorščina, ●črno gorščina, ●Črnogorski 
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jezik, ●črnogorški jezik
<fonetične lastnosti knjižne črnogorščine>

Čŕno na bélem |Gorenjev časopis|  časopisa Črno na belem, 
v časopisu Črno na belem
<Bral je Gorenjev časopis Črno na belem; Nad člankom v 
Črnem na belem je bil navdušen>

Čŕnova |naselje|  -e, v Črnovi, Črnovljan/-ka, črnovski; ●Čer-
nova
 Spodnja Črnova -e -e, v Spodnji Črnovi, 
Spodnječrnovljan/-ka in Črnovljan/-ka, spodnječrnovski/čr-
novski
 Zgornja Črnova -e -e, v Zgornji Črnovi, Zgornje-
črnovljan/-ka in Črnovljan/-ka, zgornječrnovski/črnovski
Spodnja in Zgornja Črnova, Sp. in Zg. Črnova, Spo-
dnje- in Zgornječrnovljan/-ka (< Spodnječrnovljan/-ka in 
Zgornječrnovljan/-ka), spodnje- in zgornječrnovski (< spo-
dnječrnovski in zgornječrnovski)
<zaselki Spodnja in Zgornja Črnova ter Dobrova v naselju 
Črnova>

Čúfarjeva césta -e -e, na Čufarjevi cesti; Čufarjeva c., Čufar-
jeva; ●Čufarova cestaJČV7

<od Čufarjeve do Žarove>

Čúješ
|m. priimek|  -a, pri Čuješu, or. (s) Čuješem,JČV32 Čuješev;JČV32 
razl. Čujež |priimek|
|ž. priimek|  ~, pri ge. Čuješ, or. (z) go. Čuješ
<Obvestiti go. Čuješ; Povedati Čuješu>

ČúježJČV45

|m. priimek|  -a, pri Čuježu, or. (s) Čuježem,JČV32 Čuježev,JČV32 
čuješki; ●or. (s) Čuježom, ●Čuježov, ●čuježki, ●Čuješki, 
●Čuješ;JČV45 prim. [čúješ];JČV45 razl. Čuješ |priimek|
|ž. priimek|  ~, pri ge. Čujež, or. (z) go. Čujež
<Kramljati z go. Čujež; Klepetati z g. Čuježem>

Čúk |bar|  -a, v Čuku, Čukov
<Pri starovelenjskem Čuku igrati biljard pozno v noč; Čukovi 
pikado turnirji/turnirji v pikadu>

Čukúr
|m. priimek|  -ja,JČV31 pri Čukurju,JČV31 or. (s) Čukurjem, Čukur-
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jev; ●rod. Čukura, ●pri Čukuru, ●or. (s) Čukurom, ●Čukurjov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Čukur, or. (z) go. Čukur
<zabava z velenjskim raperjem Čukurjem>

Čvèk |rubrika v Našem času|  -a, v Čveku, v rubriki Čvek, 
Čvekov; ●rubrika čvek
<Naščasova rubrika Čvek; Videli so te v Čveku; Prebirati me-
dijski čvek, zapisan v rubriki Čvek časopisa Naš čas>

[…]
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Dáci
|m. priimek|  -ja, pri Daciju, or. (z) Dacijem, Dacijev; ●rod. 
Daca, ●pri Dacu, ●or. (z) Dacem, ●or. (z) Dacom, ●Dacov, ●Da-
cijov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Daci, or. (z) go. Daci
<z Dacijevimi gradbenimi storitvami>

Dádgrad, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Dadgradu, v podjetju 
Dadgrad, Dadgradov
<gradbeno podjetje Dadgrad iz Velenja; Poslovni objekt je 
zgradilo velenjsko podjetje Dadgrad; Dadgradove gradbene 
storitve; Dadgrad, gradbeništvo, inženiring, trgovina, d. o. o., 
na Kardeljevem trgu>

Dáftis, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, v/pri Daftisu, v podjetju Daftis, 
Daftisov
<V podjetju Daftis izvajajo tolmačenje; Daftisove storitve 
tolmačenja>

Dájčer
|m. priimek|  -ja, pri Dajčerju, or. (z) Dajčerjem, Dajčerjev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Dajčer, or. (z) go. Dajčer
<Sporočiti Dajčerju; Dajčerjeva telefonska številka>

dán držávnosti |praznik|  dneva/dne ~, ob dnevu/na dan dr-
žavnosti; ●Dan državnostiJČV22

<osrednja občinska slovesnost Mestne občine Velenje ob dne-
vu državnosti v Domu kulture Velenje; občinska slovesnost v 
počastitev dneva državnosti v Velenju>

dán Knjížnice VelênjeJČV22 dneva/dne ~ ~, na dan/ob dnevu 
Knjižnice Velenje
<Na dan Knjižnice Velenje, tretji petek v juniju, lahko izposo-
jeno gradivo vrnete na knjigomatu>

Dán na dán | trgovina|  trgovine Dan na dan, v trgovini Dan na 
dan; Trgovina Dan na dan

D

 […]
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<Iti v Dan na dan; Kupiti v velenjski trgovini Dan na dan; 
ponudba Trgovine Dan na dan>

dán odpŕtih vrátJČV22 |vrsta prireditve|  dneva/dne ~ ~, ob 
dnevu odprtih vrat
<Veliko osnovnošolcev se je udeležilo dneva odprtih vrat Šol-
skega centra Velenje z namenom lažjega odločanja glede na-
daljnjega izobraževanja; Tudi velenjski muzej organizira dan 
odprtih vrat>

Dán odpŕtih vrát na Grílovi domačíji |prireditev|  priredi-
tve Dan odprtih vrat na Grilovi domačiji, na prireditvi Dan  
odprtih vrat na Grilovi domačiji
<obiskovalci prireditve Dan odprtih vrat na Grilovi domačiji>

dán reformácije |praznik|  dneva/dne ~, ob dnevu/na dan re-
formacije; ●Dan reformacijeJČV22

<proslava ob dnevu reformacije, državnem prazniku, v pro-
storih Mestne knjižnice Velenje; 30. oktobra, na predvečer 
dneva reformacije, je v Domu kulture Velenje potekala osre-
dnja občinska prireditev>

dán rudárjevJČV22 dneva/dne ~, na dan/ob dnevu rudarjev
<Na dan rudarjev, 3. julija, je organiziran Skok čez kožo | tra-
dicionalna stanovska prireditev| ; Ob dnevu rudarjev padeta 
krača in pivo>

dán samostójnosti in enôtnosti |praznik|  dneva/dne ~ ~ ~, 
ob dnevu/na dan samostojnosti in enotnosti; ●Dan samostoj-
nosti in enotnostiJČV22

<program slovesne prireditve MO Velenje ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti>

dán spomína na mŕtve |praznik|  dneva/dne ~ ~ ~, ob dnevu/
na dan spomina na mrtve; ●Dan spomina na mrtveJČV22 
<slovesnost ob dnevu spomina na mrtve pri spomeniku One-
mele puške na Titovem trgu v Velenju>

dán upôra proti okupátorju |praznik|  dneva/dne ~ ~ ~, ob 
dnevu/na dan upora proti okupatorju; dan Osvobodilne fronte 
(dan OF) /zgod./; ●Dan upora proti okupatorjuJČV22

<osrednja občinska slovesnost MO Velenje ob dnevu upora 
proti okupatorju>

dán žená |praznik|  dneva/dne ~, ob dnevu/na dan žena; ●Dan 
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ženaJČV22

<V Mestni občini Velenje so mednarodni dan žena zaznamo-
vali z akcijo Razvajaj se v mestu, ki je potekala od petka, 6. 
marca, do nedelje, 8. marca; glasbeno-plesna predstava ob 8. 
marcu, svetovnem dnevu žena, pred Centrom Nova v Velenju; 
V Velenju so zaznamovali svetovni dan žena, 8. marec>

Dáteh, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Datehu, v podjetju Dateh, 
Datehov
<Velenjsko podjetje Dateh, d. o. o., se ukvarja z okoljskim 
inženiringom; okoljski inženiring Dateh; ●okoljski inžiniring 
Dateh>

Dávčna upráva Repúblike Slovénije (DURS/Durs), Davč-
ni urad Velenje |DURS je od avgusta 2014 pod Finančno 
upravo RS|  -e -e ~ ~ (DURS-a tudi DURS --, Dursa),JČV3 na 
Davčni upravi RS, na DURS-u/DURS/Dursu, DURS-ov/Dur-
sov; -ega -a ~, na Davčnem uradu Velenje
<Davčna uprava RS davčne zavezance Davčnega urada Vele-
nje obvešča …>

DBSS, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~, podjetja DBSS, v DBSS, v 
podjetju DBSS
<strojegradnja, inženiring, storitve in trgovina DBSS na Ko-
roški cesti v Velenju; strojni park podjetja DBSS>

Déberca |zaselek|  -e, v zaselku Deberca, Deberčan/-ka, de-
berškiJČV10

<Prihaja iz zaselka Deberca v Krajevni skupnosti Konovo>

Déberca |cesta|  -e, na Deberci
<poledenela Deberca>

Déberška búkev |dendrološki spomenik|  -e -kve, pri Deber-
ški bukvi
<Pri domačiji Deberšek na Konovem raste mogočna Deber-
ška bukev, ki je visoka 41,5 m, njen premer pa je 121 cm; 
Ogledati si mogočno Deberško bukev na Konovem>

decêmbrski Koledar prireditev Velenje -ega -ja ~ ~, v decem-
brskem Koledarju prireditev Velenje; ●decemberskiJČV45

<Napovedati decembrsko prireditev v Koledarju prireditev 
Velenje>
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de CóstaJČV30 

|m. priimek|  ~ -e tudi ~ -a, or. (z) gospodom de Costo/de Co-
stom, de Costov, decostovski; ●de Costin; prim. del Negro, 
von Lapp
<de Costovo mnenje; mnenje g. de Coste/de Costa>
|ž. priimek|  ~ -a tudi ~ -e, or. (z) gospo de Costa/de Costo
<○ga. de Costova, ↑ga. de Costa; mnenje ge. de Costa/de Co-
ste>

dédek MràzJČV57 (tudi Dedek Mraz) -dka -a; ↑dedek Mraz
<prihod dedka Mraza>

Deichmann [dájhman] |prodajalna|  -a, v Deichmannu, Dei-
chmannov; ●Deichmanov
<velenjski Deichmann v Supernovi>

Dekaníja Šaléška dolína -e ~ ~, v Dekaniji Šaleška dolina
<Dekanija Šaleška dolina je rimskokatoliška dekanija Škofije 
Celje; župnije pod Dekanijo Šaleška dolina>

Deklíški pévski zbòr Gimnázije Velênje (DPZ Gimnazije 
Velenje, Dekliški pevski zbor GV, DPZ GV) /zgod./ -ega -ega 
-a ~ ~ (DPZ-ja ~ ~ tudi DPZ -- ~ ~),JČV3 v Dekliškem pevskem 
zboru Gimnazije Velenje, v DPZ-ju/DPZ Gimnazije Velenje, 
v DPZ-ju/DPZ GV
<pevke Dekliškega pevskega zbora Gimnazije Velenje; Pre-
pevala je pri dekliškem zboru velenjske gimnazije>

Dekoratíva Céhner |podjetje|  -e ~, v Dekorativi Cehner, v/
pri Dekorativi, v podjetju Dekorativa Cehner, v podjetju De-
korativa, Dekorativin
<dekorativna oprema iz Dekorative Cehner; po senčila in 
opremo v velenjsko Dekorativo>

Délavska hranílnica, PE Velenje -e -e, v Delavski hranilnici
<velenjska poslovna enota Delavske hranilnice; poslovna 
enota Delavske hranilnice v Velenju; poslovna enota Dela-
vske hranilnice na Šaleški cesti v Velenju; Delavska hranilni-
ca, d. d., Ljubljana, PE Velenje>

Délavska univêrza /zgod./ -e -e, na Delavski univerzi
<V stavbi nekdanje Delavske univerze danes deluje AZ Ljud-
ska univerza Velenje; nekdanja Delavska, danes Ljudska uni-
verza Velenje>



84 Kažipot K boljši velenjščini84

D

Délavski klúb (DK) /zgod./ -ega -a (DK-ja tudi DK --),JČV3 v 
Delavskem klubu, v DK-ju/DK, DK-jev
<Delavski klub je bil zgrajen 1959. leta, takrat je Velenje do-
bilo tudi mestne pravice>

Delfínčki |plavalna skupina|  -ov, pri Delfinčkih, v skupini 
Delfinčki
<plavalci skupine Delfinčki pri Plavalnem klubu Velenje; Pod 
okriljem Plavalnega kluba Velenje deluje skupina Delfinčki, 
ki jo sestavljajo otroci s posebnimi potrebami; Plavalni klub 
Velenje – skupina Delfinčki>

Délmar, d. o. o., PE Ribarnica MC Velenje -ja,JČV31 pri Del-
marju, Delmarjev; ●rod. Delmara, ●pri Delmaru, ●Delmarov
<Kupiti ribe v Delmarjevi ribarnici v Mercator centru Vele-
nje>

del Négro, Jóhan NikoláusJČV30 | lastnik gradu Turn|  /zgod./ 
~ -a, -a -a, or. (z) Johanom Nikolausom del Negrom, del Ne-
grov, delnegrovski; ●del Negrota, ●del Negrotov
<○Johannikolausovo lastništvo;JČV33 ↑lastništvo Johana Niko-
lausa>

Dentálni stúdio -ega -a, v Dentalnem studiu; ●Dentalni studi-
jo; prim. [stúdijo]JČV25

<zobozdravstvene storitve Dentalnega studia v Velenju>

de Órti | fevdalna rodbina|  /zgod./ ~ -ov; gospodje Ortski
<posesti de Ortov v Šaleški dolini in okolici; rodbina de Or-
tov; Dediščina Ortskih se je razdelila med več rodbin>
Hartnid Ortski -a -ega, mest. o Hartnidu Ortskem; ●mest. o 
Hartnidu Ortskemu, ●Ortskijev
<posesti Hartnida Ortskega>

deponíja pepéla -e ~, na deponiji pepela; prim. deponija pre-
moga; ↑odlagališče pepela
<odvoz pepela na deponijo pepela v Šaleški dolini; lokaci-
ja deponije pepela v Šaleški dolini; deponija pepela Termo- 
elektrarne Šoštanj>

deponíja premóga -e ~, na deponiji premoga; premogovni-
ška deponija; prim. deponija pepela; ↑odlagališče premoga
<Premogovnik Velenje odlaga presežno količino izkopanega 
premoga na deponijo premoga; RGP gradi platoje na deponiji 
premoga Premogovnika Velenje; Prah s premogovniške depo-
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nije se ob močnem vetru vrtinči vse do bližnjih naselij>

Dêrma stík |masažni salon|  ~ -a, v Derma stiku, v Masažnem 
salonu Derma stik; Masažni salon Derma stik
<Iti v Masažni salon Derma stik; Iti na klasično masažo v 
Derma stik>

Dermatolóška ambulánta (ZD Velenje) |oddelek ZD Ve-
lenje|  -e -e, v Dermatološki ambulanti Zdravstvenega doma 
Velenje
<Naročiti se za pregled v Dermatološki ambulanti Zdrav-
stvenega doma Velenje; Pacienta z ekcemom so sprejeli v 
dermatološki ambulanti v zdravstvenem domu v Velenju; 
Posvetovati se z dermatologinjo Dermatološke ambulante 
Zdravstvenega doma Velenje>

Déseo, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, v Deseu, v podjetju Deseo, De-
seov; prim. Modeo
<svetovalno podjetje Deseo, s. p., na goriški Cesti I št. 5>

Desetórček |blok|  -čka, v Desetorčku, Desetorčkov; gl. Ko-
njušnica /zgod./
<Živeti v Desetorčku>

Design cénter Gorênje/Gorénje [dizájn] |Gorenjev oddelek| 
↑Dizajn center Gorenje, ↑Center za dizajn Gorenje, ↑Dizaj-
nerski center Gorenje; rod. Dizajn centra Gorenje, Centra za 
dizajn Gorenje, Dizajnerskega centra Gorenje, v Dizajn cen-
tru Gorenje, v Centru za dizajn Gorenje, v Dizajnerskem cen-
tru Gorenje
<preoblikovanje Dizajn centra Gorenje/Centra za dizajn Go-
renje/Dizajnerskega centra Gorenje>

Design klínika [dizájn] (Design klinika, zavod za izobra-
ževanje in svetovanje na področju oblikovanja in trženja) 
↑Dizajn klinika, ↑Klinika za dizajn, ↑Dizajnerska klinika; 
rod. Dizajn klinike, Klinike za dizajn, Dizajnerske klinike, v 
Dizajn kliniki, v Kliniki za dizajn, v Dizajnerski kliniki
<pri Design kliniki, zavodu za izobraževanje in svetovanje na 
področju oblikovanja in trženja, v Lipju; ↑pri Dizajn kliniki, 
zavodu za izobraževanje in svetovanje na področju oblikova-
nja in trženja, v Lipju; ↑pri Kliniki za dizajn, zavodu za izo-
braževanje in svetovanje na področju oblikovanja in trženja, 
v Lipju; ↑pri Dizajnerski kliniki, zavodu za izobraževanje in 
svetovanje na področju oblikovanja in trženja, v Lipju>
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Devétka |časopis Rokometnega kluba Gorenje|  -e, v Devetki, 
Devetkin; 9-ka
<Poročati v Devetki; Oglaševati v časopisu Devetka>

Dežêlna bánka Slovénije (DBS), Poslovalnica II Velenje 
-e -e ~, v Deželni banki Slovenije, v DBS; ●Deželna banka 
Slovenija
<velenjska poslovalnica Deželne banke Slovenije, posloval-
nica Deželne banke Slovenije v Velenju>

Dežúrna ambulánta (ZD Velenje) |oddelek ZD Velenje|  -e 
-e, v Dežurni ambulanti Zdravstvenega doma Velenje
<Otroka, ki je ponoči doživel napad astme, so sprejeli v de-
žurni ambulanti velenjskega zdravstvenega doma>

Dežúrna zóbna ambulánta (ZD Velenje) |oddelek ZD Vele-
nje|  -e -e -e, v Dežurni zobni ambulanti Zdravstvenega doma 
Velenje
<Otroka z močnim zobobolom so sprejeli v dežurni zobni am-
bulanti velenjskega zdravstvenega doma>

Diácci 
|m. priimek|  -ja, or. (z) Diaccijem, Diaccijev; ●or. (z) Diacci-
jom, ●Diaccijov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Diacci
<pri nekdanjem direktorju Premogovnika Velenje Diacciju>

Diagnóstični laboratórij (ZD Velenje) |zdravstvena služba| 
-ega -a, v Diagnostičnem laboratoriju Zdravstvenega doma 
Velenje; ●Dijagnostični laboratorij ZD Velenje
<Oddati urin v diagnostičnem laboratoriju velenjskega zdrav-
stvenega doma>

Dígidom |digitalna domoznanska zbirka Knjižnice Velenje| 
-a, v zbirki Digidom, Digidomov
<Digitalna zbirka Digidom obsega različne vrste knjižnega in 
neknjižnega gradiva s področja domoznanstva>

dijáška/Dijáška sékcija Šaléškega študêntskega klúba -e 
-e ~ ~ ~, v dijaški sekciji Šaleškega študentskega kluba/v Di-
jaški sekciji Šaleškega študentskega kluba
<članice in člani Dijaške sekcije ŠŠK>

dijáški in študêntski dóm -ega ~ -ega -a, v dijaškem in štu-
dentskem domu
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<Dijaki Šolskega centra Velenje in študenti Višje strokovne 
šole Velenje, ki se izobražujejo zunaj kraja svojega stalnega 
prebivališča, imajo možnost bivanja v dijaškem in študent-
skem domu na Efenkovi; Dijaki in študenti, ki se izobražujejo 
v Velenju in prihajajo iz bolj oddaljenih krajev, bivajo od po-
nedeljka do petka v dijaškem in študentskem domu>

Dímnikarstvo Péčnik, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~, v/pri Dimni-
karstvu Pečnik, v podjetju Dimnikarstvo Pečnik
<dimnikarske storitve Dimnikarstva Pečnik iz Velenja>

Dínos/DINOS, d. d.JČV15 (Dinos, družba za pripravo sekun-
darnih storitev, d. d.) |Dajmo industriji nazaj odpadne suro-
vine|  |podjetje|  -a, v/pri Dinosu, v podjetju Dinos, Dinosov, 
dinosovec/-ka |zaposleni/-a pri Dinosu| , dinosovčev/-kin; 
●dinos, ●Dinosovec/-ka
<Skladišče Dinos Velenje; Odpeljati na velenjski Dinos star 
papir; Dinosov zabojnik>

Dispanzêr za medicíno déla (ZD Velenje) |oddelek ZD Vele-
nje|  -ja ~ ~ ~, v Dispanzerju za medicino dela Zdravstvenega 
doma Velenje
<Iti na pregled v Dispanzer za medicino dela Zdravstvenega 
doma Velenje>

DI Velênje |Društvo invalidov Velenje|  DI-ja ~ tudi DI -- ~, v 
DI-ju/DI Velenje, DI-jev;JČV3 prim. DVI
<invalidi velenjskega DI; pri DI-ju/DI iz Velenja>

○D&J avto, d. o. o. |podjetje|  ↑Ávto D&J, d. o. o. -a ~, v 
podjetju Avto D&J; Avto D&J, trgovina z rabljenimi vozili, 
d. o. o.
<v trgovini z rabljenimi vozili Avto D&J; rabljena vozila iz 
trgovine Avto D&J>

DjórdjevičJČV17 |priimek|  -a, pri Djordjeviču, Djordjevičev; 
●or. (z) Djordjevičom, ●Djordjevičov; prim. Đorđević, Džor-
dževič
<z direktorjem Djordjevičem; po besedah Djordjeviča, direk-
torja VTV>

Dnévi mládih in kultúre (DMK) | festival|  -ov ~ ~ ~  
(DMK-ja tudi DMK --),JČV3 na Dnevih mladih in kulture, na 
DMK-ju tudi DMK, DMK-jev
<štiriindvajseti/24. Dnevi mladih in kulture; Šaleški študent-
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ski klub je znan po vsakoletnih Dnevih mladih in kulture>

Dnévni cénter za zmanjševánje škóde zaradi dróg Velênje 
-ega -tra ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Dnevnem centru za zmanjševanje ško-
de zaradi drog Velenje
<Osebam s težavami z zasvojenostjo je namenjen Dnevni 
center za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje; V Dnevni 
center za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje, enoto Cen-
tra za duševno zdravje v skupnosti koroško-šaleška regija, 
prihajajo osebe s težavami z zasvojenostjo>

Dóbrač |planinska sekcija|  sekcije Dobrač, v sekciji Dobrač; 
PS Dobrač, PS-ja ~ tudi PS -- ~, v/pri PS-ju/PS Dobrač; razl. 
Dobrač |vrh|
<planinci sekcije Dobrač pri Planinskem društvu Velenje; Po-
hod je organizirala konovska PS Dobrač>

Dóbrač |vrh|  -a, na Dobraču, dobraški;JČV10 razl. sekcija Do-
brač |planinska sekcija|
<Povzpeti se na Dobrač; razgled z Dobrača; na 707 metrih 
nadmorske višine vrha Dobrač>

Dóbrnsko podólje -ega -a, po Dobrnskem podolju
<Vzhodni del meje občine Velenje poteka po Dobrnskem po-
dolju>

Dóler
|m. priimek|  -ja, pri Dolerju, or. (z) Dolerjem, Dolerjev; ●rod. 
Dolera, ●or. (z) Dolerom, ●Dolerov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Doler, or. (z) go. Doler
<Obvestiti go. Doler; Dogovoriti se z Dolerjem>

Dôlgo pólje | ledinsko ime|  -ega -a, na Dolgem polju, dolgo-
poljski; ●Dolgo Polje
<V Pustem Polju razmišljati o letini svoje njive na Dolgem 
polju>

DolínaJČV46 |skrajšano ime za Šaleško dolino|  -e, v Dolini, 
Dolinin
<V Šaleški dolini (v nadaljevanju Dolina) se je močna urbani-
zacija začela v petdesetih letih 20. stoletja>

Dolína gradôv -e ~, v Dolini gradov
<Šaleško dolino zaradi številnih gradov imenujemo Dolina 
gradov>
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dolína Páke -e ~, v dolini Pake; dolina reke Pake
<kraji v dolini Pake; cesta po dolini Pake>

Dolínškov vŕh -ega -a, na Dolinškovem vrhu; ●Dolinšekov 
vrh
<vzpon na Dolinškov vrh>

Domáče dobróte | trgovina|  -ih dobrot, v Domačih dobrotah, 
v trgovinici Domače dobrote; ●Domače Dobrote
<v »Domače dobrote« po domače dobrote; Trgovinica Doma-
če dobrote nudi ekološko pridelano hrano/ekohrano sloven-
skega podeželja>

Dóm bórcev in mladíne Velênje |objekt|  -a ~ ~ ~ ~, v Domu 
borcev in mladine Velenje
<pisarniški prostori v Domu borcev in mladine na Kopališki>

Dominión | izvažalni stroj|  /rud./ -a, pri Dominionu, pri iz-
važalnem stroju Dominion, Dominionov; ●Dominijon; prim. 
[dominijón]JČV25

<Izvažalni stroj Dominion na Starem jašku je razstavni pred-
met Muzeja premogovništva Slovenije>

Dómino |podjetje|  -a, v Dominu, Dominov; ●Dominota, ●Do-
minotov
<Oditi v salon Domino; Dominova ponudba poročnih oblek; 
Igrati domino>

Dóm krajánov Konôvo -a ~ ~, v Domu krajanov Konovo
<družabno srečanje v Domu krajanov Konovo; pri kono-
vskem domu krajanov>

Dóm krajánov Stára vás -a ~ ~ ~, v Domu krajanov Stara 
vas; ●Dom krajanov Stara Vas
<obisk dedka Mraza in otroška predstava v Domu krajanov 
Stara vas>

Dóm Krajévne skúpnosti Pésje (Dom KS Pesje) -a ~ ~ ~, v 
Domu Krajevne skupnosti Pesje
<pred Domom Krajevne skupnosti Pesje in v njem; prostori 
Doma Krajevne skupnosti Pesje>

Dóm kultúre Velênje |kulturni objekt|  -a ~ ~, v Domu kulture 
Velenje; ●Kulturni dom Velenje
<Mala in Velika dvorana Doma kulture Velenje; Pogosto za-
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hajati v velenjske kulturne hrame, kot je npr. Dom kulture 
Velenje>

Dómlov vŕh |vzpetina|  -ega -a, na Domlovem vrhu; ●Domlov 
Vrh, ●pri Domlovemu vrhu
<pobočje Domlovega vrha v KS Plešivec; med Domlovim in 
Golobovim vrhom v KS Plešivec; vzpon na Domlov vrh; Pri-
speti k Domlovemu vrhu>

Dóm na Páškem KózjakuJČV12 | turistični objekt|  -a ~ ~ ~, v 
Domu na Paškem Kozjaku; prim. Ribiški dom (ob Škalskem 
jezeru)
<UpravljavecJČV1 Doma na Paškem Kozjaku je Planinsko  
društvo Velenje>

Dóm učêncev |dijaški dom|  /zgod./ -a ~, v Domu učencev; 
●Dom učencov 
<v prostorih nekdanjega Doma učencev na Efenkovi cesti; 
preureditev Doma učencev v Mladinski hotel Velenje>

Dóm za várstvo odráslih Velênje (DVO Velenje) -a ~ ~ ~ 
~ (DVO-ja ~ tudi DVO -- ~),JČV3 v Domu za varstvo odraslih 
Velenje, v DVO Velenje
<Obiskati starejše, bivajoče v Domu za varstvo odraslih Ve-
lenje na Kidričevi; preureditev sob Doma za varstvo odraslih 
Velenje v eno- in dvoposteljneJČV2>

Dóm zavés | trgovina|  -a ~, v Domu zaves, v trgovini Dom 
zaves
<zavese iz trgovine Dom zaves na Prešernovi>

dopísništvo TV Slovénija -a ~ ~, v dopisništvu TV Slovenija 
(v Celju najbližje)
<novinarka dopisništva TV Slovenija; Oglasiti se v dopisniš- 
tvu nacionalne televizije>

Doživétje socialízma v Velênju | turistična produkcija|  -a ~ 
~ ~, na Doživetju socializma v Velenju, pri akciji Doživetje 
socializma v Velenju; ●Doživetje socijalizma v Velenju; prim. 
[socijalízem]JČV25

<S turistično produkcijo Doživetje socializma v Velenju po-
doživeti obdobje socializma>

Drájšnica | jama|  -e, v Drajšnici, v jami Drajšnici, Drajšničin
<iz bevške Drajšnice>
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Drájšnica |potok|  -e, v Drajšnici, Drajšničin
<na dnu Drajšnice>

Drôben líst |knjižna zbirka|  -ega -a, v Drobnem listu, v zbirki 
Droben list
<knjižice iz zbirke Droben list>

Drobtínica |akcija Območnega združenja Rdečega križa Ve-
lenje|  -e, v akciji Drobtinica
<Ob svetovnem dnevu hrane je potekala dobrodelna akcija 
Drobtinica v organizaciji Območnega združenja Rdečega 
križa Velenje; Tudi velenjski osnovnošolci so sodelovali pri 
Drobtinici, humanitarni akciji Rdečega križa>

Drogerie Markt (DM) [drogerí márkt] |prodajalna|  ~ -a 
(DM-a tudi DM --), v Drogerie Marktu (v DM-u tudi v DM 
--), DM-ov
<ponudba kozmetike v velenjskem DM-u; kozmetika iz Dro-
gerie Markta v NC Velenjka; DM-ova kozmetika; Kupujem 
tam, kjer nekaj veljam (DM-ov slogan); ●Kupujem tam kjer 
nekaj veljam>

Drsalíšče Velênje -a ~, na Drsališču Velenje; drsališče v Ve-
lenju, velenjsko drsališče
<Iti drsat na drsališče v Sončnem parku>

Drúcova |zaselek|  -e, v Drucovi, Drucovčan/-ka, drucovski
<v zaselku Drucova na Konovem; Prihaja iz Drucove>

Drúskininkai | litovsko mesto, prijateljsko mesto MO Velenje| 
-ja, v Druskininkaiju, Druskininkaijčan/-ka, druskininkaijski
<sodelovanje Mestne občine Velenje z litovskim Druskinin-
kaijem>

Drúštvo Ángeli céste Velênje -a ~ ~ ~, v Društvu Angeli ce-
ste Velenje
<V velenjskem društvu Angeli ceste so združeni ljubitelji mo-
tociklov>

Drúštvo bolníkov z osteoporózo Šaléške dolíne (DBO Ša-
leške doline) -a ~ ~ ~ ~ ~ (DBO-ja ~ ~ tudi DBO -- ~ ~),JČV3 
v Društvu bolnikov z osteoporozo Šaleške doline, v DBO-ju/
DBO Šaleške doline
<Člani Društva bolnikov z osteoporozo Šaleške doline so 
obeležili svetovni dan osteoporoze, 20. oktober, s prireditvijo; 
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Društvo bolnikov z osteoporozo Šaleške doline s sedežem v 
Velenju je vključeno v Zvezo društev bolnikov z osteoporozo 
Slovenije>

Drúštvo borílnih veščín Velênje (DBV Velenje) -a ~ ~ ~ 
(DBV-ja ~ tudi DBV -- ~),JČV3 v Društvu borilnih veščin Ve-
lenje, v DBV-ju/DBV Velenje, DBV-jev; velenjsko društvo 
borilnih veščin
<Trenirati boks, karate, kikboks ali taebo pri Društvu borilnih 
veščin Velenje>

Drúštvo brátov Ávbreht -a ~ ~, v Društvu bratov Avbreht; 
Kulturno-umetniško društvo Ansambel bratov Avbreht, KUD 
Ansambel bratov Avbreht
<zabava z Ansamblom bratov Avbreht; člani Društva bratov 
Avbreht>

Drúštvo brigadírjev Velênje (DBV) -a ~ ~, v Društvu briga-
dirjev Velenje, v DBV
<brigadirke in brigadirji Društva brigadirjev Velenje; Mestna 
občina Velenje in Društvo brigadirjev Velenje sta priredila 
vseslovensko srečanje brigadirjev; pisarna Društva brigadir-
jev Velenje na Kopališki cesti; Člani Društva brigadirjev Ve-
lenje se na dan brigadirjev, 1. aprila, tradicionalno udeležuje-
jo humanitarne akcije; ●Dan brigadirjev>

Drúštvo Consórtium músicae Velanénsis -a ~ ~ ~, v  
Društvu Consortium musicae Velanensis; ●Društvo consorti-
um musicae Velanensis
<predsednik Društva Consortium musicae Velanensis; Glas-
beno društvo Consortium musicae Velanensis pripravlja 3. 
mednarodno klavirsko tekmovanje; Včlaniti se v Consortium 
musicae Velanensis>

Drúštvo diabétikov Velênje -a ~ ~, v Društvu diabetikov 
Velenje; velenjsko diabetično društvo; ●Društvo dijabetikov 
VelenjeJČV25

<Člani Društva diabetikov Velenje so ponosni na »Šaleškega 
diabetika«>

Drúštvo ekonomístov Velênje (DE Velenje) -a ~ ~, v  
Društvu ekonomistov Velenje, v DE Velenje; velenjsko 
društvo ekonomistov
<predsednik Društva ekonomistov Velenje; Začeli so sodelo-
vati z Društvom ekonomistov Velenje>
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Drúštvo etážnih lastníkov Velênje (DEL Velenje) -a ~ ~ ~, 
v Društvu etažnih lastnikov Velenje, v DEL Velenje
<Velenje je dobilo prvo slovensko društvo etažnih lastni-
kov; povezovanje Združenja etažnih lastnikov Slovenije z  
Društvom etažnih lastnikov Velenje; etažni lastniki pri DEL 
Velenje>

Drúštvo gojíteljev málih živáli Velênje (DGMŽ Velenje) 
-a ~ ~ ~ ~ (DGMŽ-ja ~ tudi DGMŽ -- ~),JČV3 v Društvu go-
jiteljev malih živali Velenje, v DGMŽ-ju/DGMŽ Velenje; 
velenjsko društvo gojiteljev malih živali; ●Društvo gojiteljev 
majhnih živali Velenje
<razstava malih živali v izvedbi Društva gojiteljev malih ži-
vali Velenje>

Drúštvo grádbenih inženírjev in téhnikov Velênje (DGIT 
Velenje) -a ~ ~ ~ ~ ~ (DGIT-a ~ tudi DGIT -- ~),JČV3 v Društvu 
gradbenih inženirjev in tehnikov Velenje, v DGIT-u/DGIT 
Velenje, DGIT-ov; velenjsko društvo gradbenih inženirjev in 
tehnikov; ●Društvo gradbenih inžinirjev in tehnikov Velenje
<DGIT Velenje je društvo s področja gradbeništva; inženirji 
in tehniki s področja gradbeništva iz Društva gradbenih inže-
nirjev in tehnikov Velenje>

Drúštvo harfístov Slovénije (DHS) -a ~ ~, v Društvu harfi-
stov Slovenije, v DHS
<nastop harfistk in harfistov Društva harfistov Slovenije>

Drúštvo humorístov Velênje -a ~ ~, v Društvu humoristov 
Velenje; velenjsko društvo humoristov; ●rod. Društva humo-
ristov Velenja
<Humoristi iz Društva humoristov Velenje razveseljujejo z 
dobrodelnostjo; dobrodelni koncert v organizaciji Društva 
humoristov Velenje; v sodelovanju z velenjskim društvom 
humoristov>

Drúštvo Invalíd Konôvo -a ~ ~, v Društvu Invalid Konovo
<Invalid Konovo je društvo gibalno oviranih oseb z invali-
dnostjo; člani velenjskega društva Invalid Konovo>

Drúštvo inženírjev in téhnikov Premogôvnika Velênje 
(DIT) -a ~ ~ ~ ~ ~ (DIT-a tudi DIT --),JČV3 v Društvu inženir-
jev in tehnikov Premogovnika Velenje, DIT-ov, DIT-ovec/-ka 
ali ditovec/-ka |član/-ica DIT-a| , DIT-ovčev/-kin ali ditov-
čev/-kin; Dit, Ditov
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<DIT-ov tradicionalni teniški turnir; Postati DIT-ovec/dito-
vec; srečanje DIT-ovcev/ditovcev>

Drúštvo Konjeníca Pírešica -a ~ ~, v Društvu Konjenica Pi-
rešica
<Društvo Konjenica Pirešica povezuje ljubitelje konj iz Vin-
ske Gore, Šentilja in s Ponikve pri Žalcu; Prijezdili sta Šale-
ška konjenica in Konjenica Pirešica; konji Šaleške konjenice 
in Konjenice Pirešica>

Drúštvo lastníkov gozdôv Šaléške dolíne (DLG ŠD) -a ~ ~ 
~ ~, v Društvu lastnikov gozdov Šaleške doline, v DLG-ju/
DLG ŠD; ●DLG-ŠD
<sprejem Društva lastnikov gozdov Šaleške doline; Najbolj 
odmevna akcija Društva lastnikov gozdov Šaleške doline je 
bila organizacija občnega zbora>

Drúštvo ljubíteljev eksótičnih živáli Bóidae -a ~ ~ ~ ~, v 
Društvu ljubiteljev eksotičnih živali Boidae, v društvu Boidae
<razstava pitonov in udavov v organizaciji Društva ljubiteljev 
eksotičnih živali Boidae>

Drúštvo ljubíteljev plésa Move 2 the Beat [múv tu d bít] -a 
~ ~ ~ ~ ~ ~, v Društvu ljubiteljev plesa Move 2 the Beat, v 
društvu Move 2 the Beat
<plesne koreografije v izvedbi Društva ljubiteljev plesa Move 
2 the Beat; Včlaniti se v plesno društvo Move 2 the Beat>

Drúštvo ljubíteljev testenín Velênje -a ~ ~ ~, v Društvu lju-
biteljev testenin Velenje
<Članom Društva ljubiteljev testenin Velenje teknejo špageti, 
makaroni, rigatoni, tortelini, ravioli, kaneloni ipd.>

Drúštvo lokálnih turístičnih vodníkov Velênje (DLTV Ve-
lenje) -a ~ ~ ~ ~ (DLTV-ja ~ tudi DLTV -- ~),JČV3 v Društvu 
lokalnih turističnih vodnikov Velenje, v DLTV-ju/DLTV Ve-
lenje; ●Društvo lokalnih turističnih vodičev Velenje
<vodnice in vodniki Društva lokalnih turističnih vodnikov 
Velenje>

Drúštvo medicínskih sêster, bábic in zdrávstvenih téhni-
kov Velênje (DMSBZT Velenje) 
-a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Društvu medicinskih sester, babic in zdrav-
stvenih tehnikov Velenje, v DMSBZT Velenje; zdravstveno 
društvo iz Velenja tudi velenjsko zdravstveno društvo; razl. 
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Zdravniško društvo Velenje
<Včlaniti se v Društvo medicinskih sester, babic in zdravstve-
nih tehnikov Velenje; strokovna srečanja Društva medicin-
skih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje; predse-
dnik DMSBZT Velenje; nasveti medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov, združenih v zdravstvenem društvu iz 
Velenja; zdravstveniki DMSBZT Velenje>

Drúštvo Mehatrónik -a ~, v Društvu Mehatronik, pri Meha-
troniku
<poznavalci mehatronike iz Društva Mehatronik; Društvo 
Mehatronik s področja mehatronike; meha(nika) + (elek)tro-
nika>

Drúštvo modelárjev Modelár Velênje (DMMV) -a ~ 
~ ~ (DMMV-ja tudi DMMV --),JČV3 v Društvu modelar-
jev Modelar Velenje, v društvu Modelar, pri Modelarju, v  
DMMV-ju/DMMV, DMMV-jev, Modelarjev; modelarsko 
društvo iz Velenja
<mednarodno tekmovanje z modeli čolnov na daljinsko vode-
nje na Velenjskem jezeru v organizaciji Društva modelarjev 
Modelar Velenje>

Drúštvo Pihálni orkéster Premogôvnika Velênje -a ~ ~ ~ ~, 
v Društvu Pihalni orkester Premogovnika Velenje, v Društvu 
Pihalni orkester PV, pri Pihalnem orkestru Premogovnika Ve-
lenje; ●Društvo Pihalni orkester Premogovnik Velenje
<pihalci Društva Pihalni orkester Premogovnika Velenje; na-
stop Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje na Novosad-
skem glasbenem poletju>

Drúštvo podežêlske mladíne Vínska Gôra (DPM Vinska 
Gora) -a ~ ~ ~ ~ (DPM-ja ~ ~ tudi DPM -- ~ ~),JČV3 v Društvu 
podeželske mladine Vinska Gora, v DPM-ju/DPM Vinska 
Gora; vinskogorsko društvo mladih s podeželja, vinskogor-
sko društvo podeželske mladine; ●Društvo podeželjske mla-
dine Vinska Gora
<Ustanovili so Društvo podeželske mladine Vinska Gora>

Drúštvo podežêlskih žená Šaléške dolíne (DPŽ Šaleške do-
line) -a ~ ~ ~ ~ (DPŽ-ja ~ ~ tudi DPŽ -- ~ ~),JČV3 v Društvu 
podeželskih žena Šaleške doline, v DPŽ-ju/DPŽ Šaleške do-
line; šaleško društvo podeželskih žena; ●Društvo podeželjskih 
žena Šaleške doline
<Ženske s podeželja na območju Šaleške doline se zbirajo v 
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Društvu podeželskih žena Šaleške doline>

Drúštvo prijáteljev mladíne Édvarda Kardélja Velênje 
(DPM Edvarda Kardelja Velenje) -a ~ ~ ~ ~ ~ (DPM-ja 
~ ~ ~ tudi DPM -- ~ ~ ~),JČV3 v Društvu prijateljev mladine 
Edvarda Kardelja Velenje, v DPM-ju/DPM Edvarda Kardelja 
Velenje; ●Društvo prijateljev mladine Edvard Kardelj Velenje, 
●DPM Edvard Kardelj Velenje
<Eno izmed šaleških društev prijateljev mladine je tudi Društvo 
prijateljev mladine Edvarda Kardelja Velenje>

Drúštvo prijáteljev wáldorfske pedagógike Velênje – Wál-
Vel -a ~ ~ ~ ~ ~, v Društvu prijateljev waldorfske pedagogike 
Velenje – WalVel; velenjsko društvo WalVel
<predsednica Društva prijateljev waldorfske pedagogike Ve-
lenje – WalVel; Društvo prijateljev waldorfske pedagogike 
Velenje je pripravilo razstavo Waldorfska pedagogika skozi 
prakso; pri WalVelu, društvu za waldorfsko pedagogiko>

Drúštvo producêntov elektrónske glásbe Cógo -a ~ ~ ~ ~, v 
Društvu producentov elektronske glasbe Cogo; Društvo pro-
ducentov e-glasbeJČV1 Cogo
<Velenjsko društvo Cogo deluje na področju produkcije  
e-glasbe; projekt Cogo; ●Cogo projektJČV59>

Drúštvo Pustolôvci -a ~, v Društvu Pustolovci, pri Pustolov-
cih
<Organizator prireditve Veter v laseh je športno društvo Pu-
stolovci; člani Društva Pustolovci; Včlaniti se v Društvo Pu-
stolovci; športne aktivnosti Pustolovcev (●Pustolovcov)>

Drúštvo računovódij, finánčnikov in revízorjev Velênje 
(Društvo RFR Velenje) -a ~ ~ ~ ~ ~, v Društvu računovodij, 
finančnikov in revizorjev Velenje, v Društvu RFR Velenje; 
velenjsko društvo računovodij, finančnikov in revizorjev
<velenjski računovodje, finančniki in revizorji iz Društva 
RFR Velenje>

Drúštvo Revívas Škále -a ~ ~, v Društvu Revivas Škale, Re-
vivasov; ●Društvo Re vivas
<Osrednja dejavnost društva Revivas je oživitev in promoci-
ja vasi Škale; predstavitev Društva Revivas Škale; članice in 
člani škalskega društva Revivas>
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Drúštvo Sožítje Velênje -a ~ ~, v Društvu Sožitje Velenje, pri 
Sožitju, Sožitjev 
<Sožitje, medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnja-
mi v duševnem razvoju, deluje na območju občin Velenje, 
Šoštanj in Šmartno ob Paki; pri društvu za pomoč osebam z  
motnjami v duševnem razvoju Sožitje; članice in člani  
Društva Sožitje Velenje>

Drúštvo Spév -a ~, v Društvu Spev, v/pri Spevu, Spevov, spe-
vovec |član ansambla Spev| ; ●Spevovec; gl. Spev |ansambel|
<Spevova CD-plošča Spev za godca>

Drúštvo Šaléški alpinístični odsèk Velênje (Šaleški al-
pinistični odsek Velenje, ŠAO Velenje) -a ~ ~ ~ ~, v  
Društvu Šaleški alpinistični odsek Velenje, v/pri Šaleškem  
alpinističnem odseku Velenje, v/pri ŠAO Velenje
<alpinisti Šaleškega alpinističnega odseka Velenje; Ljubitelji 
alpinistike se združujejo v ŠAO Velenje>

Drúštvo šaléških líkovnikov (DŠL) -a ~ ~ (DŠL-ja tudi DŠL 
--),JČV3 v Društvu šaleških likovnikov, v DŠL-ju tudi v DŠL, 
DŠL-jev; šaleški likovniki
<odprtje likovne razstave Društva šaleških likovnikov>

Drúštvo tábornikov Ród Jézerski/Jezêrski zmáj Velênje -a 
~ ~ ~ ~ ~, v Društvu tabornikov Rod Jezerski zmaj Velenje, 
v društvu Rod Jezerski zmaj iz Velenja; ●Društvo tabornikov 
Rod jezerski zmaj 
<taborniško tekmovanje v organizaciji Društva tabornikov 
Rod Jezerski zmaj Velenje>

Drúštvo tábornikov rodú Lílijski gríč Pésje -a ~ ~ ~ ~ ~, v 
Društvu tabornikov rodu Lilijski grič Pesje
<Včlaniti se v Društvo tabornikov rodu Lilijski grič Pesje; 
Taboriti z Društvom tabornikov rodu Lilijski grič Pesje>

Drúštvo upokojêncev/upokójencev držávnih in občínskih 
orgánov óbčin Šóštanj, Šmártno ob Páki in Méstne óbčine 
Velênje -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Društvu upokojen-
cev državnih in občinskih organov občin Šoštanj, Šmartno ob 
Paki in Mestne občine Velenje
<člani Društva upokojencev državno-občinskih organov ob-
čin Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mestne občine Velenje>
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Drúštvo upokojêncev/upokójencev Velênje (DU Velenje) -a 
~ ~ (DU-ja ~ tudi DU -- ~),JČV3 v Društvu upokojencev Vele-
nje, v DU-ju/DU Velenje
<člani Društva upokojencev Velenje>

Drúštvo várnostnih inženírjev Velênje (DVI Velenje)JČV44 
-a ~ ~ ~ (DVI-ja Velenje tudi DVI -- Velenje),JČV44 v Druš-
tvu varnostnih inženirjev Velenje, DVI-jev, DVI-jevec/-ka  
|član/-ica DVI-ja| , DVI-jevčev/-kin
<Posvetovati se z DVI-jevci>

Drúštvo za bòj proti ráku Velênje -a ~ ~ ~ ~ ~, v Društvu 
za boj proti raku Velenje; velenjsko društvo za boj proti raku
<Osnovna naloga Društva za bolj proti raku Velenje je pre-
ventivno izobraževanje članov; Pridružiti se velenjskemu 
društvu za boj proti raku; Društvo za boj proti raku iz Velenja 
je vključeno v Zvezo slovenskih društev za boj proti raku>

Drúštvo za kádrovsko dejávnost Velênje (DKD Velenje) -a 
~ ~ ~ ~ (DKD-ja ~ tudi DKD -- ~),JČV3 v Društvu za kadrovsko 
dejavnost Velenje, v DKD-ju/DKD Velenje; velenjsko kadro-
vsko društvo, kadrovsko društvo iz Velenja
<predsednica Društva za kadrovsko dejavnost Velenje>

Drúštvo za kakôvost in ravnánje z okóljem (DKRO) -a ~ ~ 
~ ~ ~ ~ (DKRO-ja tudi DKRO --),JČV3 v Društvu za kakovost 
in ravnanje z okoljem, v DKRO-ju/DKRO; ●Društvo za kva-
liteto in ravnanje z okoljem
<konferenca Društva za kakovost in ravnanje z okoljem>

Drúštvo za krónično vnétno črevésno bolézen (Društvo 
za KVČB), Sekcija celjsko-koroške regije -a ~ ~ ~ ~ ~, v 
Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen, v Društvu za 
KVČB; KVČB, rod. KVČB-ja tudi KVČB --, pri KVČB-ju/
KVČB; ●Sekcija celjsko koroške regije
<Sekcija celjsko-koroške regije pri Društvu za kronično 
vnetno črevesno bolezen; v Sekciji celjsko-koroške regije 
Društva za kronično vnetno črevesno bolezen; celjsko-koroška 
sekcija Društva za kronično vnetno črevesno bolezen; člani 
Sekcije celjsko-koroške regije pri Društvu za KVČB; bolniki s 
kroničnim vnetjem črevesa iz celjsko-koroške sekcije Društva 
za kronično vnetno črevesno bolezen>

Drúštvo za kultúro Gorênje/Gorénje -a ~ ~ ~, v Društvu za 
kulturo Gorenje
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<likovna razstava v organizaciji Društva za kulturo Gorenje; 
omizje v organizaciji Gorenjevega društva za kulturo; Gore-
nje je ustanovilo svoje društvo za kulturo>

Drúštvo za ljubítelje in promócijo elektrónske glásbe Teh-
nológika -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Društvu za ljubitelje in promocijo 
elektronske glasbe Tehnologika, pri Tehnologiki; Društvo za 
ljubitelje in promocijo e-glasbeJČV1 Tehnologika
<člani Tehnologike, društva za e-glasbo>

Drúštvo za podvôdne dejávnosti Jézero Velênje (DPD Je-
zero) -a ~ ~ ~ ~ ~ (DPD-ja ~ tudi DPD -- ~),JČV3 v Društvu 
za podvodne dejavnosti Jezero Velenje, v društvu Jezero, v 
DPD-ju/DPD Jezero
<velenjski potapljači Društva za podvodne dejavnosti Jeze-
ro>

Drúštvo za pomóč živálim Velênje (Društvo Poživ Velenje) 
-a ~ ~ ~ ~, v Društvu za pomoč živalim Velenje, v Društvu Po-
živ Velenje, pri Poživu; velenjsko društvo za pomoč živalim
<Pri Poživu, velenjskem društvu za pomoč živalim, poskrbijo 
za zavržene, zapuščene in izgubljene živali>

Drúštvo za razvòj človéških vírov in sociálnih prográmov 
NÓVUS (Društvo NOVUS) -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Društvu 
za razvoj človeških virov in socialnih programov Novus, v  
Društvu Novus; ●Društvo za razvoj človeških virov in socijal-
nih programov Novus
<projekti Društva za razvoj človeških virov in socialnih pro-
gramov Novus; V okviru Društva Novus deluje Družinski 
center Harmonija>

Drúštvo za razvòj in promócijo kultúre Špíl -a ~ ~ ~ ~ ~ ~, 
v Društvu za razvoj in promocijo kulture Špil, v društvu Špil, 
pri Špilu, Špilov
<koncert v organizaciji Društva za razvoj in promocijo kultu-
re Špil; 20-letnica delovanja društva Špil iz Velenja; pri Špilu, 
društvu za razvoj in promocijo kulture>

Drúštvo za rekreácijo SBK Vihárnik -a ~ ~ ~ ~, v Društvu 
za rekreacijo SBK Viharnik, v društvu SBK Viharnik
<člani Društva za rekreacijo SBK Viharnik>

Drúštvo za špórtno rekreácijo Gorênje/Gorénje -a ~ ~ ~ ~, 
v Društvu za športno rekreacijo Gorenje
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<namiznoteniški turnir v organizaciji Društva za športno re-
kreacijo Gorenje; aktivnosti Gorenjevega športnega društva>

Drúštvo za várstvo in vzgójo ptíc pévk Šaléške dolíne 
Velênje -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Društvu za varstvo in vzgojo 
ptic pevk Šaleške doline Velenje
<Ogledati si razstavo ptic Društva za varstvo in vzgojo ptic 
pevk Šaleške doline Velenje>

Drúštvo za zaščíto kónj in ostálih živáli (Društvo za zašči-
to konj) -a ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Društvu za zaščito konj in ostalih 
živali
<vikend odprtih vrat Društva za zaščito konj>

Drúštvo za zaščíto živáli Mája Velênje (Društvo ZŽ Maja 
Velenje) -a ~ ~ ~ ~ ~, v Društvu za zaščito živali Maja Velenje
<člani velenjskega društva za zaščito živali Maja>

Drúštvo zelíščarjev Velênje (DZ Velenje) -a ~ ~ (DZ-ja ~ 
tudi DZ -- ~),JČV3 v Društvu zeliščarjev Velenje, v DZ-ju/DZ 
Velenje; zeliščarsko društvo iz Velenja, velenjsko zeliščarsko 
društvo
<Pod okrilje Društva zeliščarjev Velenje spada tudi zeliščni 
vrt na Grilovi domačiji; zeliščarji velenjskega zeliščarskega 
društva>

družína Wágen von Wágensberg /zgod./ -e ~ ~ ~, v družini 
Wagen von Wagensberg, von WagensbergovJČV30

<Velenjski grad je zaznamovala družina Wagen von Wagens-
berg, saj ga je v 16. stoletju precej prenovila>

Družínska pót (po Kôžlju) -e -i ~ ~, po Družinski poti (po 
Kožlju)
<Petdesetminutna Družinska pot, ki pelje po gozdu do vrha 
Kožlja in naprej do Gorice, je dolga 3,5 kilometra>

Držávni zbòr Repúblike Slovénije (Državni zbor RS, DZ 
RS) -ega -a ~ ~, v Državnem zboru Republike Slovenije, v 
Državnem zboru RS, v DZ RS; Državni zbor (DZ), državni 
zbor, slovenski državni zbor; DZ, rod. DZ-ja tudi DZ --,JČV3 v 
DZ-ju/DZ, DZ-jev; državnozborski; ●Državni zbor republike 
Slovenije, ●državno zborski, ●državno-zborski
<Marija Antonija Kovačič in Jan Škoberne, velenjska poslan-
ca Državnega zbora RS/v Državnem zboru RS; volitve v Dr-
žavni zbor Republike Slovenije; Andreja Katič, državnozbor-
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ska poslanka iz Velenja, je v Državnem zboru prisegla kot 
nova obrambna ministrica Republike Slovenije>
 
DURS/Durs, Davčni urad Velenje |Davčna uprava Republi-
ke Slovenije|  DURS-a tudi DURS --, Dursa,JČV3 na DURS-u/
DURS/Dursu, DURS-ov, Dursov; gl. Davčna uprava Repu-
blike Slovenije
<DURS-ovo/Dursovo obvestilo zavezancev Davčnega urada 
Velenje>

dvájseti septêmber/20. september |praznik MOV|  -ega -bra, 
ob dvajsetem/20. septembru; ●20 september, ●Dvajseti sep-
tember; gl. praznik Mestne občine Velenje
<20. septembra 1959 je Velenje postalo mesto in na ta dan je 
praznik Mestne občine Velenje; slovesnost ob 20. septembru, 
prazniku Mestne občine Velenje, v Domu kulture Velenje; 20. 
september je praznik MO Velenje/velenjski občinski praznik>

dvorána Céntra Nôva -e ~ ~, v dvorani Centra Nova
<najem dvorane Centra Nova; srečanje numizmatikov in fi-
latelistov v dvorani Centra Nova nad Mestno knjižnico Ve-
lenje>

dvorána Víle Biánce -e ~ ~, v dvorani Vile Biance; dvorana 
v Bianci, Biancina dvorana
<Poročni obred bo v dvorani Vile Biance; Dogodek ne bo po-
tekal v mansardi, ampak v dvorani Vile Biance>

dvór Dóbrova (Gutenhart, Bevče, Weutsch, Dobrova, Dobr-
nica) /zgod./ -a ~, na dvoru Dobrova
<zapisi o dvoru Dobrova v listinah z začetka 15. stoletja>

dvórec oz. graščína Lílijski gríč (tudi dvorec Limberg ali 
Limbar, graščina Limbar ali Lilienberg) -rca ~ ~, na dvorcu 
Lilijski grič, na Lilijskem griču; razl. Lilijski grič |rod tabor-
nikov| , Lilijski grič |vrh|
<Ogledati si dvorec oz. graščino Lilijski grič v Pesju>

DZS, d. d., PE MC Velenje DZS-ja tudi DZS --,JČV3 v DZS-ju 
tudi v DZS, DZS-jev
<Papirnica DZS se je iz NC Spar preselila v Mercator center 
Velenje; Šolske potrebščine kupiti v velenjski DZS> 

Džájo (Grádbeništvo in fasadêrstvo Džájo) |podje-
tje|  -a, Gradbeništva in fasaderstva Džajo, pri Džaju, pri  
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Gradbeništvu in fasaderstvu Džajo, v podjetju Gradbeništvo 
in fasaderstvo Džajo, Džajev; ●Gradbeništvo in Fasaderstvo 
Džajo, ●Džajov
<gradbeništvo podjetja Džajo; Naročiti izdelavo fasade pri 
Gradbeništvu in fasaderstvu Džajo, s. p., iz Šaleka>

Džódžaj (Splôšno grádbeništvo Džódžaj) -a, Splošnega 
gradbeništva Džodžaj, pri Džodžaju, pri Splošnem gradbe-
ništvu Džodžaj, v podjetju Splošno gradbeništvo Džodžaj, 
Džodžajev; ●pri Splošnemu gradbeništvu Džodžaj, ●Džodža-
jov
<storitve Splošnega gradbeništva Džodžaj, s. p.; z gradbeniš- 
tvom Džodžaj iz Velenja; Džodžajeve gradbene storitve>

DžórdževičJČV17 |priimek|  -a, pri Džordževiču, Džordževičev; 
●or. (z) Džordževičom, ●Džordževičov; prim. Đorđević in 
Djordjevič

Džúmhur
|m. priimek|  -ja, pri Džumhurju, or. (z) Džumhurjem, Džum-
hurjev; ●or. (z) Džumhurom
|ž. priimek|  ~, pri ge. Džumhur, or. (z) go. Džumhur
<Ogledati si Džumhurjevo razstavo>

[…]
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ĐĐógić
|m. priimek|  -a, pri Đogiću, or. (z) Đogićem,JČV32 Đogićev;JČV32 
●or. (z) Đogićom, ●Đogićov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Đogić, or. (z) go. Đogić
<Đogićeve prevozniške storitve; Dogovoriti se z Đogićem>

ĐórđevićJČV17 |priimek|  -a, pri Đorđeviću, Đorđevićev; poslo-
venjeno: Džordževič; tipografska zamenjava: Džordževič ali 
Djordjevič; ●or. (z) Đorđevićom, ●Đorđevićov; gl. Djordjevič

Đukánović 
|m. priimek|  -a, pri Đukanoviću, or. (z) Đukanovićem,JČV32 
Đukanovićev;JČV32 ●or. (z) Đukanovićom, ●Đukanovićov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Đukanović, or. (z) go. Đukanović
<Đukanovićev plavalni rezultat; v sodelovanju z Đukano-
vićem>

Đúlović
|m. priimek|  -a, pri Đuloviću, or. (z) Đulovićem,JČV32 
Đulovićev;JČV32 ●or. (z) Đulovićom, ●Đulovićov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Đulović, or. (z) go. Đulović
<Đulovićeva telefonska številka; Sporočiti Đuloviću>

[…]

Đ

 […]
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EA Classic atletski miting [klásik atlétski míting] |miting 
Evropske atletske zveze|  ~ ~ -ega -a, na EA Classic atletskem 
mitingu; European Athletics Classic atletski miting, Europe-
an Athletics Classic Meeting Velenje; ↑Mednarodni atletski 
miting Velenje
<mednarodni EA Classic atletski miting v Velenju; EA Clas-
sic atletski miting v počastitev dneva rudarjev>

Eagle [ígəl] (Risalni biro Eagle) -la, Risalnega biroja Eagle, 
pri Eaglu, v/pri Risalnem biroju Eagle, Eaglov; ●rod. Eaglea, 
●Eagleov; ↑Risalni biro Orel
<ponudba poslovnih in promocijskih daril Risalnega biroja 
Eagle; Štampiljko so naročili pri Eaglu; Eaglove grafične sto-
ritve>

Edámo |prodajalna|  -a, v/pri Edamu, v trgovini Edamo, Eda-
mov; ●rod. Edamota, ●Edamotov
<pomladno-poletna oblačila iz trgovine Edamo; kolekcija 
oblačil velenjskega Edama>

Édvard Kardélj/spomenik Edvarda Kardelja/spomenik 
Edvardu Kardelju -a -a, pri spomeniku Edvarda Kardelja, 
pri spomeniku, posvečenem Edvardu Kardelju
<Batičev »Edvard Kardelj«; spomenik Edvarda Kardelja na 
Kardeljevem trgu; ob Kardeljevem spomeniku v Velenju; V 
Velenju so postavili spomenik Edvardu Kardelju, ki ga je iz-
delal Stojan Batič>

ÉFE |Elektrofiltrski elementi|  | tovarna|  /zgod./ EFE-ja tudi  
EFE --, pri EFE-ju/EFE,JČV3 v tovarni EFE, EFE-jev,  
EFE-jevec/-ka, efejevec/-ka |zaposleni/-a pri EFE| ,  
EFE-jevčev/-kin, efejevčev/-kin; ●Efejevec/-ka
<REK Velenje, DO Elektrofiltrski elementi Družmirje; v EFE, 
tovarni za izdelavo gradbenih elementov iz elektrofiltrskega 
pepela; EFE-zidaki, zidaki EFE; ●EFE zidaki>

Efénka |psevdonim|  -e/-a, pri Efenki/Efenku, Efenkov; 

E

 […]
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●Efenkin; sor. Luka, Jaka, MihaJČV34

<Ivan Kovačič - Efenka, slovenski narodni heroj in partizan; 
z Ivanom Kovačičem - Efenko/Efenkom>

Efénkova césta -e -e, na Efenkovi cesti, na Efenkovi c., na 
EfenkoviJČV50

<Efenkova 61a, SI-3320 Velenje;JČV36 enosmerna Efenkova; 
Asfaltirati Efenkovo>

ÉFE-stólpnica/stólpnica ÉFE -e/-e ~, v EFE-stolpnici, v 
stolpnici EFE; ●EFE stolpnica
<14-nadstropna/štirinajstnadstropna EFE-stolpnica v sredi-
šču Velenja; 78-stanovanjska stolpnica EFE v Velenju; gra-
dnja stanovanjske stolpnice EFE v 60. letih 20. stoletja>

Efrémova
|ž. priimek|  -e, pri Efremovi, or. (z) Efremovo
<telefonska številka Ljube Efremove; Sporočiti Ljubi Efre-
movi; Nasloviti na Ljubo Efremovo; Pogovoriti se z Ljubo 
Efremovo>

Ékenštajn |grad, razvalina gradu|  -a, na Ekenštajnu, na gra-
du Ekenštajn, Ekenštajnov
<Od nekdanjega gradu Ekenštajn iz 13. stoletja se je ohranila 
le še razvalina>

Ékenštajner, Sebastián /zgod./ -ja, -a, Ekenštajnerjev; prim. 
SeherJČV31

<s Sebastianom Ekenštajnerjem>

Ékenštajnski/Ékensteinski |plemiška družina|  /zgod./
Oto Ekensteinski -a -ega, mest. (o) Otu Ekensteinskem, grad 
v lasti Ekensteinskega, Otov; ●Otota, ●mest. (o) Otu Ekenste-
inskemu, ●grad v Ekensteinskijevi lasti, ●Ototov; prim. Ko-
željskiJČV13

<Prvi lastniki gradu Ekenštajn na Gorici so bili Ekenštajnski>

EKG Eléktro komunikácije Góršek |podjetje|  podjetja 
EKG Elektro komunikacije Goršek, v podjetju EKG Elektro 
komunikacije Goršek, pri EKG Goršek; ↑Elektrokomunikaci-
je Goršek (EKG)
<Podjetje EKG Elektro komunikacije Goršek izvaja namesti-
tev električnih napeljav in naprav>

Ékofránk, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Ekofranku, v podjetju 
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Ekofrank, Ekofrankov
<podjetje Ekofrank, obnovljivi viri, iz Črnove>

Éko inženíring, s. p.JČV15 |podjetje|  ~ -a, v Eko inženiringu, v 
podjetju Eko inženiring
<velenjsko podjetje Eko inženiring>

Ekolóški informacíjski sistém Velênje (EIS Velenje) |sple-
tni portal MOV|  -ega -ega -a ~, na portalu EIS Velenje
<meteorološki podatki Ekološkega informacijskega sistema 
Velenje; Spremljati kakovost zraka prek Ekološkega informa-
cijskega sistema Velenje>

Ékomobíl,JČV59 d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Ekomobilu, v pod-
jetju Ekomobil, Ekomobilov
<Ekomobil, družba za ravnanje z izrabljenimi vozili, d. o. o.; 
Družba Ekomobil, d. o. o., se ukvarja z ekološko razgradnjo 
vozil>

é-Komunikácija ali eKomunikacijaJČV52 |podjetje|  -e, v pod-
jetju e-Komunikacija/eKomunikacija
<Spletne strani je izdelalo podjetje e-Komunikacija/eKo-
munikacija; e-Komunikacija/eKomunikacija je računalniško 
podjetje iz Velenja>

ékomuzêj -a, v ekomuzeju
<Grilova domačija je v ekomuzej preurejena stara viničarija 
v Lipju pri Velenju>

ekonómski téhnik |srednješolski izobraževalni program| 
programa ekonomski tehnik, v programu ekonomski tehnik, 
ekonomski/-a tehnik/-ica |naziv strokovne izobrazbe|
<Šola za storitvene dejavnosti ŠC Velenje izvaja štiriletni 
strokovni program ekonomski tehnik; Dijaki, ki uspešno za-
ključijo izobraževanje po srednješolskem strokovnem progra-
mu ekonomski tehnik, pridobijo naziv ekonomski tehnik>

ékošóla (tudi eko šola) -e, v ekošoli
<Šolski center Velenje – ekošola; Osnovna šola Antona 
Aškerca Velenje je eko in kulturna šola, zato ima svojo eko-
himno; ekošolarji velenjskih osnovnih šol; mednarodni pro-
jekt Ekošola kot način življenja>

eléktrikar |srednješolski izobraževalni program|  programa 
elektrikar, v programu elektrikar; ↑električar; elektrikar/-ka 
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|naziv strokovne izobrazbe| ; ↑električar/-ka
<Na Elektro in računalniški šoli ŠC Velenje se je izobraževal 
za električarja>

Eléktro Cêlje, d. d., Distribucijska enota Velenje -a ~, v/pri 
Elektru Celje, v podjetju Elektro Celje, pri celjskem Elektru, 
Elektrov
<Sedež velenjske distribucijske enote Elektra Celje, podjetja 
za distribucijo električne energije, je na Partizanski>

Eléktro Cêlje Energíja, d. o. o., PE Velenje (ECE) |podje-
tje|  podjetja Elektro Celje Energija, v podjetju Elektro Celje 
Energija, v ECE
<velenjska poslovalnica podjetja Elektro Celje Energija; po-
slovna enota ECE v Velenju>

Eléktro in računálniška šóla ŠC Velênje ~ ~ -e -e ~ ~, v/na 
Elektro in računalniški šoli ŠC Velenje; Elektro-računalniška 
šola ŠC Velenje,JČV51 Elektro in računalniška šola velenjskega 
šolskega centra; gl. Poklicna in tehniška elektro in računalni-
ška šola ŠC Velenje
<Elektro in računalniška šola ŠC Velenje izvaja naslednje  
izobraževalne programe: štiriletne strokovne programe elek-
trikar (↑električar), tehnik računalništva in tehnik mehatroni-
ke, triletni poklicni program elektrikar (↑električar) in dvele-
tni poklicno-tehniški program elektrotehnik>

Eléktro Jézernik, d. o. o.JČV15 -a ~, pri Elektru Jezernik, pri 
podjetju Elektro Jezernik; ●rod. Elektrota Jezernik, ●Elektro 
Jezernik, d.o.o., ●Elektro Jezernik d.o.o.
<Elektro Jezernik, d. o. o., izvaja elektroinštalacijska dela>

Eléktronabáva, PE Velenje -e, v/pri Elektronabavi, v podje-
tju Elektronabava
<Sedež velenjske poslovne enote podjetja Elektronabava, 
ki je specializirano za elektrotehnični material, je na Cesti 
Simona Blatnika; poslovna enota podjetja Elektronabava v 
Velenju; velenjska poslovna enota Elektronabave, trgovine z 
elektrotehničnim materialom; LED-žarnice iz velenjske Elek-
tronabave; po elektrotehnične izdelke v velenjsko Elektro-
nabavo; ○elektrotehniški izdelkiJČV51>

Elektrónika |študijski program|  -e
<študenti prvega letnika programa Elektronika na VSŠ Vele-
nje; Študirati elektroniko; inženir/-ka elektronike>
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Eléktro Tájnšek, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a ~, v/pri Elektru 
Tajnšek, v podjetju Elektro Tajnšek, pri Tajnšku, Tajnškov; 
●rod. Elektroja Tajnšek, ●rod. Elektrota Tajnšek, ●pri Elektroju 
Tajnšek, ●pri Elektrotu Tajnšek, ●or. (z) Elektrojem Tajnšek, 
●or. (z) Elektrotom Tajnšek, ●pri Tajnšeku, ●Tajnšekov
<elektrostoritve/elektro storitve Elektra Tajnšek/podjetja Elek- 
tro Tajnšek; Pri Elektru Tajnšek naročiti ↑elektroinštalacijo 
(○elektroinstalacijo)>

Eléktrotéhna |podjetje, poslovna stavba|  /zgod./ -e, v Elek-
trotehni, v podjetju Elektrotehna, Elektrotehnin 
<kupo-prodajna pogodba o prodaji poslovnih prostorov v 
nekdanji Elektrotehni; prostori nekdanje Elektrotehne na Pre-
šernovi>

eléktrotéhnik |srednješolski izobraževalni program|  pro-
grama elektrotehnik, v programu elektrotehnik; elektroteh- 
nik/-ica |naziv strokovne izobrazbe| ; elektrotehniškiJČV51  
(< elektrotehnik); razl. elektrotehničenJČV51 (< elektrotehnika)
<Elektro in računalniška šola ŠC Velenje izvaja dve letni 
poklicno-tehniški izobraževalni program elektrotehnik;  
Izobraževati se po štiriletnem/4-letnem strokovnem programu 
elektrotehnik na Elektro in računalniški šoli Šolskega centra 
Velenje; Vpisati se v srednješolski izobraževalni program 
elektrotehnik; dijaki programa elektrotehnik na ŠC Velenje; 
Z izobraževanjem po srednješolskem strokovnem programu 
elektrotehnik pridobite naziv elektrotehnik/-ica>

Eléktrotéhnika, s. p.JČV15 |podjetje|  -e, v/pri Elektrotehniki, v 
podjetju Elektrotehnika
<Iti v velenjsko Elektrotehniko; iz podjetja Elektrotehnika na 
Jenkovi v Velenju>

eléktrotéhnika z robótiko | izbirni predmet|  -e ~ ~, pri  
elektrotehniki z robotiko
<Po matematiki je na urniku elektrotehnika z robotiko>

Elézi
|m. priimek|  -ja, pri Eleziju, or. (z) Elezijem, Elezijev; ●rod. 
Elezia, ●or. (z) Elezom, ●(z) Eleziom, ●Elezijov, ●Elezov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Elezi, or. (z) go. Elezi
<Povedati Eleziju/g. Eleziju; Sporočiti ge. Elezi; ●Obvestiti 
g. Elezi>

Élmecco, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, podjetja Elmecco, pri El-
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meccu, v podjetju Elmecco, Elmeccov; ●or. (z) Elmecom, ●El-
mecov
<Sedež podjetja Elmecco, energetika in avtomatika, d. o. o., 
je na Trgu mladosti; z velenjskim Elmeccom/s podjetjem El-
mecco iz Velenja; Elmeccove storitve>

Élpa plús, d. o. o. JČV15 |podjetje|  podjetja Elpa plus, v podje-
tju Elpa plus
<Elpa plus, trgovina, storitve, proizvodnja, d. o. o.; podjetje 
Elpa plus iz Pake pri Velenju>

○Éltede skupína, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ↑Skupina Eltede,  
d. o. o. -e ~, v Skupini Eltede
<elektroinštalacije in druge storitve Skupine Eltede; Skupina 
Eltede, ○elektro instalacije (↑elektroinštalacije) in druge sto-
ritve, d. o. o.>

Émbapak, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, pri Embapaku, v podjetju 
Embapak, Embapakov
<podjetje Embapak, vakuumiranje plastičnih mas, s. p., iz Ve-
lenja; Podjetje Embapak se ukvarja z vakuumiranjem plastič-
nih mas; pri Embapaku, podjetju za vakuumiranje plastičnih 
mas>

eMCé plác |mladinski klub|  ~ -a, v mladinskem klubu eMCe 
plac; eMCe, rod. eMCe-ja tudi eMCe --, v eMCe-ju tudi v 
eMCe, eMCe-jev; gl. Zavod eMCe plac
<na odru eMCe placa; na koncertu v mladinskem klubu eMCe 
plac; Glasbene skupine so nastopile v eMCe-ju>

Énci
|m. priimek|  -ja, pri Enciju, z Encijem, Encijev; ●or. (z) En-
com, ●z (or.) Enciom, ●Encov, ●Encijov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Enci, or. (z) go. Enci
<sprejem atleta Encija; Encijev tekaški uspeh na evropskem 
prvenstvu>

Energétska svetoválna pisárna Velênje (ESP Velenje) -e -e 
-e ~ (ESP-ja ~ tudi ESP -- ~),JČV3 v Energetski svetovalni pi-
sarni Velenje, v ESP-ju/ESP Velenje
<S svetovalcema Energetske svetovalne pisarne Velenje se 
lahko posvetujete glede učinkovite rabe energije; po energet-
ski nasvet/nasvet s področja energetike v Energetsko sveto-
valno pisarno Velenje; energetsko svetovanje velenjske ESP>
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Energétski póligon MÍC Velênje -ega -a ~ ~, na Energet-
skem poligonu MIC Velenje
<pasivna hiša na Energetskem poligonu MIC Velenje; odprtje 
Energetskega poligona MIC Velenje; realizacija projekta Ra-
zvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje>

Enêrgo-kémični kombinát Velênje (EKK) /zgod./ -ega -a ~ 
(EKK-ja tudi EKK --),JČV3 pri Energo-kemičnem kombinatu 
Velenje, pri EKK-ju/EKK, EKK-jev
<izgradnja Energo-kemičnega kombinata Velenje/EKK-ja>

Enêrgokontákt, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Energokontaktu, 
v podjetju Energokontakt, Energokontaktov
<storitve podjetja Energokontakt; z velenjskim Energo- 
kontaktom; na sedežu podjetja Energokontakt, proizvodnja, 
storitve in trgovina, d. o. o., na Kardeljevem trgu v Velenju>

Enêrgovír, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Energoviru, v podje-
tju Energovir, Energovirov
<podjetje Energovir, energetski inženiring, d. o. o., Velenje; 
Naročiti vodovodno, plinsko ali ogrevalno napeljavo pri 
Energoviru/pri podjetju Energovir iz Velenja>

enôta za postávljanje zasílnih prebivalíšč | taborniška eno-
ta|  -e ~ ~ ~ ~, v enoti za postavljanje zasilnih prebivališč
<Pri taborniškem društvu Rod Jezerski zmaj deluje enota za 
postavljanje zasilnih prebivališč>

é-óbčina Velênje -e ~; e-vložišče, e-obrazci, e-vloge, e-točka
<Velenjska mestna občina je t. i. e-občina oz. elektronska ob-
čina; E-občina Velenje se je s svojimi elektronskimi storitva-
mi še bolj približala občanom, jim olajšala stik z MO Velenje 
in dostop do storitev>

é-Ôtok ali eOtokJČV52 |podjetje|  -a, v podjetju e-Otok/eOtok
<velenjsko podjetje e-Otok/eOtok; e-Otok/eOtok ima sedež 
na Špeglovi v Velenju>

EPK |projekt Evropska prestolnica kulture|  EPK-ja tudi EPK 
--,JČV3 pri EPK-ju/EPK, pri projektu EPK, EPK-jev
<začetek EPK-ja /EPK v partnerskem mestu Velenje; Velenje 
je bilo leta 2012 partnersko mesto EPK Maribor>

Epóha, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, podjetja Epoha, pri Epohi, v 
podjetju Epoha, Epohin
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<gostinstvo in trgovina Epoha, d. o. o., iz Šaleka; z velenjsko 
Epoho/s podjetjem Epoha iz Velenja>

Êra, d. o. o.JČV15 (ERA) |podjetje|  -e tudi ERE,JČV44 v Eri tudi 
v ERI,JČV44 v podjetju Era, Erin
<Era, družba za upravljanje, financiranje in storitve,  
d. o. o.; Glavna področja začetnega razvoja podjetja Era so bila  
elektroindustrija, rudarstvo in agrarna dejavnost; trije Erini 
stebri>

é-račúnJČV1 -a; elektronski račun 
<Uvedba e-računov v MO Velenje spodbuja e-poslovanje 
podjetij, ki se začne z e-naročilnico in prek e-dobavnice kon-
ča z e-računom; E-računi se pošiljajo po elektronski poti>

Êra Good [gúd], d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Era Good, v 
podjetju Era Good
<Družba Era Good s sedežem na Prešernovi v Velenju ima 
več poslovnih enot, imenovanih Goodcentri; izdelki blagovne 
znamke Good družbe Era Good>

Êra Kóplas, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Era Koplas, v 
podjetju Era Koplas
<poslovne enote družbe Era Koplas>

Erdélji 
|m. priimek|  -ja, pri Erdeljiju, or. (z) Erdeljijem,JČV32 Erdelji-
jevJČV32

|ž. priimek|  ~, pri ge. Erdelji, or. (z) go. Erdelji
<Srečati Erdeljija; Poklicati go. Erdelji>

ERÍCo Velenje | inštitut|  -a ~, pri ERICu Velenje, ERICov, 
Erico Velenje, pri Ericu Velenje, Ericov; ●rod. ERICota, ●ERI-
Cotov, ●Eričev
<zaposleni pri Ericu>

Erjávčeva césta -e -e, na Erjavčevi cesti; Erjavčeva c., Erjav-
čeva; ●Erjavcova cesta, ●Erjavceva cesta;JČV6 prim. Aškerčeva 
cesta, Gubčeva cesta
<Peljati se po ErjavčeviJČV50>

ERP |HTZ-jev program|  ERP-ja tudi ERP --,JČV3 programa 
ERP, v ERP-ju tudi v ERP, v/pri programu ERP, ERP-jev
<Eksterni rudarski program (ERP) velenjskega podjetja HTZ 
se ukvarja s proizvodnjo in trženjem celovitih projektov za 
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rudarstvo ter zagotavljanjem servisne in vzdrževalne dejav-
nosti>

Ésotech, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Esotechu, v podjetju Eso-
tech, d. o. o., Esotechov
<v Esotechu, družbi za razvoj in izvajanje ekoloških in ener-
getskih projektov, d. d.; v družbi/podjetju Esotech>

Ésotech ÍnfoTECH (Infotech) | interni časopis družbe Eso-
tech|  časopisa Infotech, v časopisu Infotech, Infotechov
<Esotechov mesečni časopis Infotech; v Infotechu, internem 
časopisu podjetja Esotech; Infotechov članek>

Ésslingen am Néckar |nemško mesto, partnersko mesto 
MOV|  -a ~ ~, v Esslingenu am Neckar, Esslingenčan/-ka, es-
slingenski
<partnersko sodelovanje Velenja z nemškim Esslingenom>

Ésto/ESTO |HTZ-jev program|  programa Esto, v/pri progra-
mu Esto; E100
<Program Esto vključuje širok nabor elektro-strojnihJČV51 sto-
ritev (< elektro in strojnih storitev)>

Éta (Frizerski salon Eta) -e, pri Eti, v Frizerskem salonu 
Eta, Etin
<Frizira se v velenjskem salonu Eta; Frizerski salon Eta je 
imel veliko strank; Iz Frizerskega salona Eta se je vrnil z mo-
dno pričesko>

Éurograf, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Eurografu, Eurografov, 
eurografovec/-ka |zaposleni/-a pri Eurografu| ; pri podjetju 
Eurograf (tudi pri podjetju Eurografu), pri Eurografu; ↑Evro-
graf, ↑Evrografov, ↑evrografovec/-ka
<velenjsko podjetje Eurograf; Eurografove tiskarske storitve; 
↑velenjsko podjetje Evrograf; ↑Evrografove tiskarske stori-
tve>

Éurospin Velênje |diskontna trgovina|  -a ~, v Eurospinu Ve-
lenje, v trgovini Eurospin, Eurospinov
<v velenjskem Eurospinu; Eurospinov katalog, katalog Euro-
spin; ●Eurospin katalogJČV59>

Éuroton, d. o. o., PE Velenje |podjetje|  -a, pri Eurotonu, v 
podjetju Euroton, Eurotonov; ↑Evroton
<trgovina z avtodeli Euroton na Foitovi v Velenju; ponudba 



113Kažipot K boljši velenjščini 113

E

kakovostnih rezervnih avtomobilskih delov pri Eurotonu>

Evolúcija |kip|  -e, pri Evoluciji, pri kipu Evolucija
<Hermanov kip Evolucija>

Evrópska prestólnica kultúre Máribor 2012 (EPK) |pro-
jekt|  -e -e ~ ~ ~ (EPK-ja tudi EPK --),JČV3 pri EPK-ju/EPK 
2012
<uspešna realizacija projekta Evropska prestolnica kulture 
2012 v MO Velenje; Velenje je bilo partnersko mesto EPK 
Maribor 2012>

Evrópski téden mobílnosti |gibanje|  gibanja Evropski teden 
mobilnosti, v gibanju Evropski teden mobilnosti
<Mestna občina Velenje se z več prireditvami vključuje v gi-
banje Evropski teden mobilnosti; Velenje je bilo najaktivnejša 
občina v gibanju Evropski teden mobilnosti 2014>

Extravagánza |glasbena skupina|  -e, skupine Extravaganza, 
pri Extravaganzi, v skupini Extravaganza, Extravaganzin
<hiphop/hip hop velenjske Extravaganze; koncert hiphopo-
vske skupine Extravaganza iz Velenja>

[…]
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Fajdíga
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Fajdigi tudi pri Fajdigu, or. (s) 
Fajdigo tudi (s) Fajdigom, Fajdigov;JČV56 ●Fajdigin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Fajdiga tudi pri ge. Fajdigi, 
or. (z) go. Fajdiga tudi (z) go. Fajdigo
<Prispeti k Fajdigi/Fajdigu; Posredovati na Fajdigov naslov>

Fakultéta za energétiko (FE)/Fakulteta za energetiko v Ve-
lenju -e ~ ~, na Fakulteti za energetiko v Velenju, na FE v 
Velenju
<enota Fakultete za energetiko v Velenju; velenjska enota Fa-
kultete za energetiko; študenti Fakultete za energetiko v Ve-
lenju>

Fármin |stavba|  /zgod./ -a, stavbe Farmin, pri Farminu, pri 
stavbi Farmin, Farminov
<pred stavbo Farmin na Trgu mladosti; med Zdravstvenim 
domom Velenje in stavbo Farmin; v 3. nadstropju poslovne 
stavbe Farmin; območje med Farminom in Gaudeamusom>

Fármin, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Farminu, v podjetju Far-
min, Farminov
<pri Farminu, inženiringu za izgradnjo, opremljanje in daja-
nje objektov v najem, d. o. o.>

Fártek
|m. priimek|  -tka, pri Fartku, or. (s) Fartkom, Fartkov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Fartek, or. (z) go. Fartek
<Dogovoriti se s Fartkom; Obvestiti Fartka; ●Povedati g. Far-
tek>

fást food [fúd] ~ -a; ↑hitra hrana
<hitra hrana iz velenjskega McDonald'sa; restavracija s hitro 
hrano McDonald's v Velenju>

FBS elektrónik, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja FBS elektro-
nik, v podjetju FBS elektronik; ↑Elektronika FBS

F

 […]
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<FBS elektronik, podjetje za proizvodnjo elektronskih izdel-
kov, ima sedež v bivši Elektrotehni; direktor podjetja FBS 
elektronik>

Fecè
|m. priimek|  -eta,JČV56 pri Fecetu, or. (s) Fecetom, Fecetov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Fece, or. (z) go. Fece
<Poklicati Feceta; Dogovoriti se s Fecetom>

Féldkírchen |avstrijsko mesto, prijateljsko mesto MO Vele-
nje|  -hna, v Feldkirchnu, Feldkirchenčan/-ka, feldkirchenski; 
●rod. Feldkirchena, ●v Feldkirchenu
<sodelovanje MO Velenje s Feldkirchnom na avstrijskem Ko-
roškem>

Fén | frizerstvo|  -a, pri Fenu, Fenov
<Fenovi frizerji; Fen, moško in žensko frizerstvo; moško-
-žensko friziranje pri Fenu; frizerstvo Fen na Rudarski c.>

Ferenčína
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Ferenčini tudi pri Ferenčinu, 
or. (s) Ferenčino tudi (s) Ferenčinom, Ferenčinov;JČV56 ●Fe-
renčinin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Ferenčina tudi pri ge. Feren-
čini, or. (z) go. Ferenčina tudi (z) go. Ferenčino
<Poslati na Ferenčinov e-naslov>

Festivál mládih kultúr Kunigúnda |kulturni festival|  -a ~ ~ 
~, na Festivalu mladih kultur Kunigunda; Kunigundin festi-
val, Kunigundini dnevi; ●Konigunda; prim. čarovnica Kuni-
gunda
<Dobimo se na Kunigundi; S Kunigundo zaživi vse mesto>

Festivál nasédlega kíta -a ~ ~, na Festivalu nasedlega kita
<Udeležiti se glasbeno-ekološkega Festivala nasedlega kita 
v Velenju; Organizator Festivala nasedlega kita je Kulturno 
društvo nasedlega kita>

festival Park s5 dogajaJČV58 [festivál párk spét dogája] -a ~ ~ 
~, na festivalu Park s5 dogaja; ●Festival park s5 dogaja
<Poletne počitnice se začnejo s festivalom Park s5 dogaja v 
organizaciji dijaške sekcije Šaleškega študentskega kluba in 
Mladinskega centra Velenje; V parku pred Gimnazijo Velenje 
se je začel dijaški festival Park s5 dogaja>
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Festivál Velênje | javni zavod|  -a ~, pri Festivalu Velenje
<Prostori Festivala Velenje ○se nahajajo ↑so v Domu kulture 
Velenje>

Féšta band [bênd] |glasbena skupina|  ↑Fešta bend ~ -a, pri 
Fešta bendu, pri skupini Fešta bend; prim. Hiša bendov
<Člani Fešta benda so se udeležili mednarodnega glasbenega 
festivala v Srbiji; Na odru Max kluba je nastopila velenjska 
glasbena skupina Fešta bend>

Fíčo klúb Velênje ~ -a ~, v Fičo klubu Velenje; ●rod. fičota, 
●rod. fičkota, ●fičotov, ●fičkotov
<ljubitelji fičev Fičo kluba Velenje; Fičo klub Velenje je prire-
dil 10. srečanje lastnikov nekoč zelo popularnih fičkov/fičev>

Fidél zakljúčna déla |podjetje|  ↑Zaključna dela FidelJČV59 -ih 
del ~, v podjetju Zaključna dela Fidel, pri Fidelu, Fidelov
<zaključna gradbena dela podjetja Fidel; Fidelova zaključna 
dela>

Fidènt, závod za orálno zdrávje in dôbro počútje -a, -a ~ ~ 
~ ~ ~ ~, pri Fidentu, zavodu za oralno zdravje in dobro poču-
tje, pri Fidentu, Fidentov
<vsaditev zobnih vsadkov pri Fidentu, zavodu za oralno 
zdravje in dobro počutje>

Fígaro, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v/pri Figaru, Figarov; ●Fi-
garjev
<frizerski saloni Figaro; Figarovi frizerski saloni Maja, Lidija 
in Naturlas>

Fijávž
|m. priimek|  -a, pri Fijavžu, or. (s) Fijavžem,JČV32 Fijavžev;JČV32 
●or. (s) Fijavžom, ●Fijavžov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Fijavž, or. (z) go. Fijavž
<Srečati se s Fijavžem>

Fí lés, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -a, pri Fi lesu, v podjetju Fi les; 
●Fi Les
<lesna proizvodnja, trgovina in prevozi podjetja Fi les iz Škal; 
Naročiti pri velenjskem Fi lesu; z velenjskim Fi lesom>

Filípsky tudi Filípski, PáulJČV13 -ja, -a (tudi -ega, -a), or. (s) 
Paulom Filipskyjem tudi (s) Paulom Filipskim, Filipskyjev; 
prim. Pokorny
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<načrt Paula Filipskyja/Filipskega, avstrijskega arhitekta, za 
velenjski Sončni park>

Fílmsko gledalíšče |program izbranih filmov Kina Velenje| 
-ega -a, v Filmskem gledališču
<izbrani filmi Filmskega gledališča pri Kinu Velenje; Ver-
jamemo, da bo Filmsko gledališče z vrhunskim programom 
očaralo občinstvo>

Finánčni uràd Velênje (FU Velenje) -ega -a ~, na Finančnem 
uradu Velenje; Finančna uprava Republike Slovenije (FURS/
Furs), rod. FURS-a/FURS/Fursa,JČV3 na FURS-u/FURS/Fur-
su, FURS-ov/Fursov
<ovojnice naslovnikov Finančnega urada Velenje za pošilja-
nje informativnih izračunov dohodnine za leto 2014; Finanč-
na uprava Republike Slovenije, Finančni urad Velenje>

Fínžgarjeva césta -e -e, na Finžgarjevi cesti, na Finžgarjevi 
c., na FinžgarjeviJČV50

<po Finžgarjevi cesti v KS Šmartno; Pripeljati se do Finžgar-
jeve>

FíReP Rébar, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja FiReP Rebar, v 
podjetju FiReP Rebar
<proizvodno, trgovsko in gradbeno podjetje FiReP Rebar; 
FiReP Rebar, proizvodno, trgovsko in gradbeno podjetje, 
d. o. o., iz Velenja>

Fíršt, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Firštu, v podjetju Firšt, 
Firštov
<pri Firštu, podjetju za raziskovalno, razvojno, storitveno, 
proizvodno in trgovsko dejavnost, d. o. o.; Firštove storitve>

Fíšerjeva kapéla -e -e, v Fišerjevi kapeliJČV12

<obnova Fišerjeve grobne kapele na Tomšičevi>

Fit Dance Studio/FIT Dance Studio [fít dêns stúdijo] |plesni 
center|  ~ ~ -a, v Fit Dance Studiu
<nova vadbena sezona FIT Dance Studia; Fit Dance Studio 
vabi na dan odprtih vrat>

Fítnes Áhtik -a ~, v Fitnesu Ahtik, Ahtikov
<v studiu za fitnes Ahtik; Iti na fitnes k Ahtiku>

Fítnes klúb Skála ~ -a ~, v Fitnes klubu Skala, v klubu Skala, 
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Skalin
<Včlaniti se v velenjski klub za fitnes Skala>

Fít olimpijáda |športna prireditev|  ~ -e, na Fit olimpijadi
<prva Fit olimpijada v Velenju; Na velenjskem mestnem sta-
dionu je potekala Fit olimpijada starejših predšolskih otrok 
Vrtca Velenje>

Fízioterapíja (ZD Velenje) |zdravstvena služba|  -e, na Fi-
zioterapiji ZD Velenje; ●Fizio terapija, ●Fizijoterapija; prim. 
[fízijoterapíja]JČV25

<Iti na fizioterapijo v Zdravstveni dom Velenje; fizioterapevtska 
služba Zdravstvenega doma Velenje>

Flamíngros, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Flamingrosu, pri 
podjetju Flamingros, Flamingrosov; gl. Okrepčevalnica Fla-
mingros
<velenjsko podjetje Flamingros>

Flamíngros, PE Sadje in zelenjava | trgovina s sadjem in ze-
lenjavo|  trgovine s sadjem in zelenjavo Flamingros, v trgovini 
s sadjem in zelenjavo Flamingros
<Flamingrosova poslovna enota Sadje in zelenjava na Koro-
ški cesti; za sadje in zelenjavo specializirana trgovina Flamin-
gros>

Flôp, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Flopu, v podjetju Flop, Flo-
pov
<Flop, računalništvo, storitve in trgovina, d. o. o.; v računal-
niški trgovini Flop; v trgovini z računalniško opremo Flop; 
računalniški servis Flop>

FóitovaJČV50 -e, na Foitovi; gl. Cesta Františka Foita
<gneča na Foitovi>

Fontúra, s. p.JČV15 |podjetje|  -e, v Fonturi, v podjetju Fontura, 
Fonturin
<Fontura, oblikovanje, grafična priprava, svetovanje; Fontu-
rine grafične storitve>

Forestárius, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Forestarius, pri 
podjetju Forestarius; ↑Forestarij, or. (s) Forestarijem, Fore-
starijev; ●or. (s) Forestarijom, ●Forestarijov
<gozdarsko podjetje Forestarius iz Velenja>
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FÓRI, d. o. o./Fori, d. o. o.JČV15 |Fleksibilno organiziranje ra-
zvojnih idej|  FORI-ja tudi FORI --,JČV3 v FORI-ju in v Foriju, 
FORI-jev in Forijev; ●FORI d.o.o.,JČV15 ●FORI-jov, ●Forijov
<Naročiti pri FORI-ju/Foriju>

Fóri Próducts, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Fori Products, 
v podjetju Fori Products
<Fori Products, proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o.; ve-
lenjsko podjetje Fori Products na Prešernovi cesti>

○Fóri skupína, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ↑Skupina Fori,  
d. o. o.JČV59 -e ~, v Skupini Fori, Forijev
<Skupina Fori je krovna organizacija, ki povezuje osem po-
vezanih in štiri priključene gospodarske družbe; predsednik 
uprave Skupine Fori>

fórma víva -e -e, pri formi vivi
<forma viva ob Osnovni šoli Šalek>

Fortúna | igralni salon|  -e, v Fortuni, v igralnem salonu For-
tuna, Fortunin
<v Fortuni, igralnem salonu v Velenju; velenjski igralni salon 
Fortuna; V Fortuni se zbirajo ljubitelji iger na srečo/hazar-
derji>

Fotografíja méseca Méstne óbčine Velênje/Foto me-
seca MOVJČV53 | fotografski natečaj|  -e ~ ~ ~ ~, na nateča-
ju Fotografija meseca Mestne občine Velenje; ●Fotomeseca  
MOVJČV53

<Na natečaj Fotografija meseca MOV so se prijavili trije kan-
didati>

Fótoklúb Zŕno Velênje -a ~ ~, v Fotoklubu Zrno Velenje, 
zrnovec/-ka |član/-ica Fotokluba Zrno| , zrnovčev/-kin; ●Foto 
klub ZrnoJČV23

<Ogledati si fotorazstavo/fotografsko razstavo članov velenj-
skega fotografskega kluba Zrno>

Fótokom, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, v Fotokomu, v podjetju Fo-
tokom, Fotokomov
<Fotokom, fotografska dejavnost; fotografske dejavnosti pod- 
jetja Fotokom; Fotokomove fotografske storitve>

Fóto Pájk /zgod./ ~ ~, pri Pajku, Pajkov
<Avtor fotografije je V. Pajk; Pajkove fotografije/fotografije 
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Volbenka Pajka; ●Volbenk Pajkove fotografije>

Fóto Tekáuc, s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja Foto Tekauc, v pod-
jetju Foto Tekauc
<Fotografije so bile izdelane v ateljeju Foto Tekauc; fotograf-
ski atelje Tekauc; Tekaučeve fotografije>

Fóto Zoom [zúm] |digitalni studio|  studia Foto Zoom, v stu-
diu Foto Zoom, Zoomov
<digitalni studio Foto Zoom v NC Velenje; Iti v Foto Zoom>

Fragmênti |publikacija|  -ov, v Fragmentih, v publikaciji Fra-
gmenti
<Z izdajanjem Fragmentov bodo nadaljevali; Prebirati Fra-
gmente>

Fraktal-Consulting, d. o. o.JČV15 [fraktál-konzálting] -a, v 
Fraktal-Consultingu, v podjetju Fraktal-Consulting
<družba za upravljanje in poslovne storitve Fraktal-Consul-
ting iz Velenja; v sodelovanju z velenjskim Fraktal-Consul-
tingom>

FREE/Free [frí] |projekt|  projekta Free, pri projektu Free; 
FREE |From Research to Enterprise|
<partnerstvo Mestne občine Velenje pri evropskem projektu 
Free>

Free Guns [frí gáns] |glasbena skupina|  skupine Free Guns, 
v skupini Free Guns
<prvenec velenjske glasbene zasedbe Free Guns; nastop sku-
pine Free Guns na velenjski promenadi>

Frekvénca mládih |radijska oddaja|  -e ~, v Frekvenci mla-
dih, v oddaji Frekvenca mladih
<Gostovati v oddaji Frekvenca mladih; Radio Velenje vabi 
k poslušanju Frekvence mladih; termin radijske oddaje Fre-
kvenca mladih na valovih Radia Velenje; Frekvenca mladih, 
radijska oddaja na valovih Radia Velenje, je na sporedu ob 
četrtkih od 18. do 19. ure>

Fríc
|m. priimek|  -a, pri Fricu, or. (s) Fricem,JČV32 Fričev;JČV32 ●or. 
(s) Fricom, ●Fricov, ●Fricev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Fric, or. (z) go. Fric
<Fričeva telefonska številka; Klepetati s Fricem>
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Fridolín – cénter za enáke móžnosti mládih -a, v Fridolinu, 
v Fridolinu, centru za enake možnosti mladih, Fridolinov
<Pri Fridolinu, centru za enake možnosti mladih, nudijo mla-
dostnikom pomoč pri vključevanju v okolje; v sodelovanju s 
Fridolinom, centrom za enake možnosti mladih>

Fríško |pekarna|  -a, v Frišku, v velenjski pekarni Friško, Fri-
škov; ●Friškota, ●Friškotov
<črni, beli, polbeli ali koruzni kruh iz velenjske pekarne Fri-
ško; Friškovi pekarski izdelki>

Frizêrska híša In Out Hair Fashion [ín áut hêr fêšən] -e -e 
~ ~ ~ ~, v Frizerski hiši In Out Hair Fashion; ↑Frizerska hiša 
In & Out
<frizerji frizerske hiše In Out Hair Fashion; Obiskati frizer-
sko hišo In Out Hair Fashion>

Frizêrska híša Pêro Styling [stájling]  -e -e ~ ~, v Frizerski 
hiši Pero Styling; ↑Frizerska hiša Pero; ●rod. Perota, ●Perotov
<Naročiti se pri Pero Stylingu>

Frizêrska híša Ruskohairart [rúskohêrárt] -e -e ~, v Frizer-
ski hiši Ruskohairart, pri Rusku, Ruskov; ↑Frizerska hiša Ru-
sko; ●pri Ruskotu, ●Ruskotov
<Naročiti se pri Rusku; Obiskati Frizersko hišo Ruskohairart; 
velenjska frizerska hiša Ruskohairart>

Frizêrski salón A&TJČV58 -ega -a ~, v Frizerskem salonu 
A&T; ↑Frizerski salon A in T
<Obiskati frizerski salon A&T; frizerji Frizerskega salona 
A&T> 

Frizêrski salón Natúrlás -ega -a ~, v Frizerskem salonu  
Naturlas, pri Naturlasu, Naturlasov
<frizerske storitve salona Naturlas; Naročiti se pri frizerstvu 
Naturlas; Iz Naturlasa, frizerskega salona v Velenju, se je vr-
nila z urejeno pričesko>

Frizêrski stúdio Ántlej -ega -a ~, v Frizerskem studiu An-
tlej, pri Antleju, or. (z) Antlejem, Antlejev; ●Frizerski studijo 
Antlej, ●or. (z) Antlejom, ●or. (z) Anteljem, ●or. (z) Anteljom, 
●Antlejov, ●Anteljev
<Frizira se v Frizerskem studiu Antlej; Biti zadovoljen s sto-
ritvami salona Antlej>
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Frizêrski stúdio Boom [búm] -ega -a ~, v Frizerskem studiu 
Boom, v Boomu; ●Frizerski studijo Boom; prim. [stúdijo];JČV25 
↑Frizerski studio Bum
<Frizira se v velenjskem Boomu; Iz Frizerskega studia Boom 
se je vrnil z modno pričesko; Biti zadovoljen s Frizerskim 
studiem Boom>

Frizêrski stúdio M -ega -a ~, ↑or. (s) Frizerskim studiem 
M, or. (s) Frizerskim studiom M, v Frizerskem studiu M; 
●Frizerski studijo M, ●or. (s) Frizerskim studijem M; prim. 
[stúdijo],JČV25 studijski
<Frizira se v Frizerskem studiu M; frizerka Frizerskega studia 
M>

Frizêrski stúdio MA Style [stájl] -ega -a ~ ~, v Frizerskem 
studiu MA Style, v studiu MA Style, pri MA Style
<žensko-moško striženje v Frizerskem studiu MA Style; Fri-
zirati se v MA Style; storitve frizerskega salona MA Style>

Frizêrski stúdio S -ega -a ~, ↑or. (s) Frizerskim studiem S, 
or. (s) Frizerskim studiom S, v Frizerskem studiu S; ●Frizerski 
studijo S; ●or. (s) Frizerskim studijem S; prim. [stúdijo],JČV25 
studijski
<Priti iz Frizerskega studia S; v velenjskih frizerskih studiih 
M in S; z velenjskima frizerskima studiema (tudi studioma) 
S in M>

Frizêrsko-masážni stúdio Modêrna -ega -a ~, v Frizersko-
-masažnem studiu Moderna, v studiu Moderna (< Frizerski in 
masažni studio Moderna)
<frizersko-masažne storitve studia Moderna; frizerske in ma-
sažne storitve studia Moderna>

Frizêrstvo Kármen -a ~, pri Frizerstvu Karmen, pri Karmen, 
h Karmen
<frizerske storitve Karmen; Frizerstvo Karmen v Velenju je 
imelo veliko strank; Pričesko so ji spremenili pri Karmen>

Frizêrstvo Kóder -a ~, v Frizerstvu Koder, v Kodru, Kodrov
<Frizerstvo Koder je sprejelo vse stranke; Kodrovi izkušeni 
frizerji>

Frizêrstvo Líli -a ~, pri Frizerstvu Lili, pri Lili, Lilijin
<Iti se frizirat v frizerski salon Lili; Šel se je frizirat k Lili>
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●Frizerstvo moško žensko ↑Žénsko-môško frizêrstvo (< 
Žensko in moško frizerstvo), ↑Moško-žensko frizerstvo (< 
Moško in žensko frizerstvo), ↑Frizerstvo, žensko-moško ali 
↑Frizerstvo, žensko in moško, ↑Frizerstvo, moško-žensko ali 
↑Frizerstvo, moško in žensko; rod. Žensko-moškega frizer-
stva, Frizerstva, žensko-moškega ali Frizerstva, ženskega in 
moškega, pri Žensko-moškem frizerstvu, pri Frizerstvu, žen-
sko-moškem ali pri Frizerstvu, ženskem in moškem
<Naročiti se pri Žensko-moškem frizerstvu v Starem Vele-
nju>

Frizêrstvo Nôva -a ~, pri Frizerstvu Nova, v Novi
<Iz frizerskega salona Nova se je vrnila z novo pričesko; Fri-
zira se v Novi; k Frizerstvu Nova v Črnovi; črnovsko frizer-
stvo Nova>

Frizêrstvo Típ tòp -a ~ ~, pri Frizerstvu Tip top
<frizerski salon Tip top; Iti se frizirat v Tip top>

Frizêrstvo Túrnšek -a ~, pri Frizerstvu Turnšek, pri Turnšku
<Postriči se pri Turnšku; Naročiti se za striženje v frizerskem 
salonu Turnšek>

Frizêrstvo Unikát -a ~, pri Frizerstvu Unikat, pri Unikatu, v 
frizerskem salonu Unikat, Unikatov
<Stranka se je iz frizerskega salona Unikat vrnila z izvirno 
pričesko>

Fundácija Sádni gòzd |ustanova|  -e ~ ~, v Fundaciji Sadni 
gozd
<Pod okriljem Fundacije Sadni gozd je nastala tudi temat-
ska učna pot Sadni gozd ob sprehajališču med Velenjskim in 
Škalskim jezerom>

Fun Márketing [fán] |podjetje|  podjetja Fun Marketing, v 
podjetju Fun Marketing
<razvedrilne dejavnosti podjetja Fun Marketing>

Furmaníte, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Furmanite, v pod-
jetju Furmanite
<Furmanite, podjetje za tehnične storitve, d. o. o.; tehnične 
storitve podjetja Furmanite>

[…]
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Gábez, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Gabezu, v podjetju Gabez, 
h Gabezu, Gabezov; ●k GabezuJČV21

<Gabez, proizvodnja in trgovina, d. o. o.; proizvodnja in trgo-
vina podjetja Gabez>

Gadólla |plemiška rodbina|  /zgod./
|m. priimek|  -e in -a,JČV56 z Gadollo in z Gadollom, h Gadolli 
in h Gadollu, Gadollov;JČV56 ●Gadolov, ●Gadollin, ●k Gadolli, 
●k Gadollu
<velenjski grad Turn v lasti graščaka Gadolle/Gadolla>
|ž. priimek|  -a in -e,JČV56 z graščakinjo Gadolla in z graščaki-
njo Gadollo
<○graščakinja Gadollova, ↑graščakinja Gadolla; otroka gra-
ščakinje Gadolla/Gadolle>

Gájšek
|m. priimek|  -ška, pri Gajšku, or. (z) Gajškom, Gajškov; ●rod. 
Gajšeka, ●or. (z) Gajšekom, ●Gajšekov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Gajšek, or. (z) go. Gajšek
<Poklicati Gajška; Gajškove storitve>

Galáctica, d. o. o.JČV15 -e, v Galactici, Galacticin; Galactica, 
športni in wellness center, d. o. o.; ↑Galactica, športni in vel-
nes center, d. o. o., ↑Športni in velnes center Galactica, ↑Cen-
ter dobrega počutja Galactica; ●Galactica športni in wellness 
center
<velneška ponudba v Galactici; Za sprostitev si je privoščil 
velnes s savno in masažo v Galactici, športnem in velnes cen-
tru; Iti na manikiro in pedikuro v Galactico; Sprostite se v 
Centru dobrega počutja Galactica>

galeríja Biánca |galerija v vili Bianci|  -e -e tudi -e -a, v ga-
leriji Bianci tudi v galeriji Bianca; Biancina galerija, galerija 
Vile Biance, galerija v Bianci
<Odprli so novo razstavo v galeriji Bianci>

galeríja eMCé plác |galerija|  -e ~ ~, v galeriji eMCe plac

G

 […]
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<razstave mladih umetnikov v galeriji eMCe plac>

Galeríja na prôstem |razstavišče|  -e ~ ~, v Galeriji na pro-
stem 
<Zunanje razstavišče Galerija na prostem je eden od rezulta-
tov projekta EU City Impulses; V Galeriji na prostem v Vele-
nju se predstavljajo domači in tuji razstavljavci;JČV1 Rdeča nit 
razstav Galerije na prostem je Velenje>

Galeríja Velênje | javni zavod|  -e ~, v Galeriji Velenje
<odprtje razstave v Galeriji Velenje>

galeríja Velênjka |galerija|  -e -e tudi -e -a, v galeriji Velenjki 
tudi v galeriji Velenjka; Velenjkina galerija, galerija v Velenj-
ki
<odprtje nove likovne razstave v galeriji Velenjka>

Gáma Cómerce, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Gama Co-
merce, v podjetju Gama Comerce
<z velenjskim podjetjem Gama Comerce; podjetje Gama Co-
merce, d. o. o., na Efenkovi cesti v Velenju>

Gámbatte |umetniška skupina|  skupine Gambatte, v skupini 
Gambatte
<Člani skupine keramikov Gambatte, ki deluje v okviru  
Društva šaleških likovnikov; skupina keramikov Gambatte 
Društva šaleških likovnikov; Društvo šaleških likovnikov, 
skupina Gambatte>

Gáshi 
|m. priimek|  -ja, pri Gashiju, or. (z) Gashijem, Gashijev; ●rod. 
Gashia, ●or. (z) Gashiom, ●or. (z) Gashiem, ●or. (z) Gashijom, 
●Gashiov, ●Gashiev, ●Gashijov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Gashi, or. (z) go. Gashi
<Dogovoriti se z Gashijem; Gashijeve storitve>

Gasílska postája Velênje -e -e ~, na Gasilski postaji Velenje; 
velenjska gasilska postaja
<Poklicati na Gasilsko postajo Velenje; Z velenjske gasilske 
postaje so sporočili …>

Gasílska zvéza Šaléške dolíne (GZ Šaleške doline) -e -e ~ ~ 
(GZ-ja ~ ~ ali GZ -- ~ ~),JČV3 v Gasilski zvezi Šaleške doline, 
GZ-ju/GZ Šaleške doline; šaleška gasilska zveza
<Prostovoljna gasilska društva Šaleške doline se združujejo v 
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Gasilsko zvezo Šaleške doline>

gasílski dóm -ega -a, v gasilskem domu
<Zbirno mesto je pri gasilskem domu na Žarovi>

Gasílski dóm Škále -ega -a ~, pri gasilskem domu v Škalah, 
v škalskem gasilskem domu
<parkirišče pred gasilskim domom v Škalah>

Gasílski dóm Velênje -ega -a ~, pri gasilskem domu v Ve-
lenju, v velenjskem gasilskem domu; ○gasilni dom v Velenju
<športno tekmovanje pred gasilskim domom v Velenju>

Gasílsko-váški muzêj Šalék -ega -a ~, v Gasilsko-vaškem 
muzeju Šalek; Gasilski in vaški muzej Šalek
<V Gasilsko-vaškem muzeju Šalek si lahko ogledate staro 
gasilsko opremo, dokumente in fotografije Prostovoljnega 
gasilskega društva Šalek ter stara kmečka in obrtniška orodja 
iz Šaleka>

gastronómske in hotélske storítve |srednješolski izobra-
ževalni program|  programa gastronomske in hotelske stori-
tve, v programu gastronomske in hotelske storitve; gastro-
nomsko-hotelske storitve; gastronom hotelir/gastronomka 
hotelirka |naziv poklicne izobrazbe|
<Šola za storitvene dejavnosti ŠC Velenje izvaja triletni po-
klicni program gastronomske in hotelske storitve; Dijaki, ki 
uspešno zaključijo izobraževanje po triletnem poklicnem pro-
gramu gastronomske in hotelske storitve, se lahko vpišejo v 
dveletniJČV14 poklicno-tehniški program gastronomija na Šoli 
za storitvene dejavnosti ŠC Velenje>

Gáudeamus |objekt| JČV12 -a, v velenjskem Gaudeamusu, Gau- 
deamusov
<V Gaudeamusu ima prostore Knjižnica Šolskega centra Ve-
lenje; izgradnja Gaudeamusa; Gaudeamusova restavracija>

Gázi Bába |skopsko mesto, prijateljsko mesto MOV|  ~ -e, v 
Gazi Babi, gazibabski
<sodelovanje MOV s skopsko Gazi Babo; Gazi Baba, mesto 
v Makedoniji, je prijateljsko mesto Mestne občine Velenje>

Generáli, d. d.JČV15 |zavarovalnica|  -ja, pri Generaliju, Gene-
ralijev
<zavarovalno zastopanje zavarovalnice Generali v Velenju>
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Geográfski informacíjski sistém MO Velênje (GIS MO 
Velenje) -ega -ega -a ~ ~ (GIS-a ~ ~ tudi GIS -- ~ ~),JČV3 v 
GIS-u/GIS MO Velenje, GIS-ov; GIS |geografski informacij-
ski sistem|
<V sklopu Urada za urejanje prostora MO Velenje deluje GIS; 
GIS-podatki,JČV39 podatki GIS; GIS-aplikacija,JČV39 aplikacija 
GIS>

géostrójnik rudár |srednješolski izobraževalni program| 
programa geostrojnik rudar, v programu geostrojnik rudar; 
geostrojnik rudar/geostrojnica rudarka |naziv poklicne izo-
brazbe|
<Šola za rudarstvo in varstvo okolja izvaja 3-letni poklicni 
program geostrojnik rudar; dijaki drugega letnika programa 
geostrojnik rudar Šole za rudarstvo in varstvo okolja>

géotéhnik |srednješolski izobraževalni program|  progra-
ma geotehnik, v programu geotehnik; geotehnik/-ica |naziv 
strokovne izobrazbe| ; geotehniški (< geotehnik); razl. 
geotehničen (< geotehnika); prim. elektrotehniški in elektro- 
tehničenJČV51

<Vpisati se v štiriletni strokovni program geotehnik, ki ga iz-
vaja Šola za rudarstvo in varstvo okolja; Dijaki Šole za rudar-
stvo in varstvo okolja, ki uspešno zaključijo izobraževanje po 
strokovnem programu geotehnik, pridobijo naziv geotehnik>

Géotehnologíja in rudárstvo |študijski program|  -e ~ -a
<Višja strokovna šola Velenje izvaja 2-letni študijski program 
Geotehnologija in rudarstvo; Študenti študijskega programa 
Geotehnologija in rudarstvo so se zbrali na predavanju pri 
predmetu Podzemna in površinska eksploatacija>

Germaníst |podjetje|  -a, pri Germanistu, v podjetju Germa-
nist, Germanistov
<Naročiti prevod pri Germanistu/pri podjetju Germanist>

Geršák 
|m. priimek|  -aka, pri Geršaku, or. (z) Geršakom, Geršakov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Geršak, or. (z) go. Geršak
<Nasloviti na go. Geršak; uspešen nastop plavalca Geršaka>

gíbanje Mládi raziskoválci za razvòj Šaléške dolíne -a ~ 
~ ~ ~ ~ ~, v gibanju Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške 
doline; ●Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline
<koordinatorica/koordinatorka gibanja Mladi raziskovalci za  
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razvoj Šaleške doline; raziskovalne naloge osnovno- in sre-
dnješolcev ter študentov, nastale v okviru gibanja Mladi razi-
skovalci za razvoj Šaleške doline>

Gimnázija Velênje (GV) -e ~ (GV-ja tudi GV --),JČV3 v/na Gi-
mnaziji Velenje (v/na GV-ju/GV); velenjska gimnazija, gim-
nazija v Velenju; Gimnazija Velenje (ŠC Velenje); gl. Splošna 
in strokovna gimnazija Velenje
<Hoditi v Gimnazijo Velenje; Učiti na Gimnaziji Velenje; gi-
mnazijci velenjske gimnazije; Gimnazijo Velenje obiskujejo 
dijaki z različnim talentom in ambicijami: umetniško nadarje-
ni dijaki se odločajo za likovno ali glasbeno smer umetniške 
gimnazije, športniki so združeni v športnem oddelku, tisti, ki 
si prizadevajo za splošno znanje, pa se izobražujejo po splo-
šnem gimnazijskem programu; Šolski center Velenje, Gimna-
zija Velenje>

Ginekolóške ambulánte (ZD Velenje) |oddelek ZD Velenje| 
-ih -nt, v Ginekoloških ambulantah Zdravstvenega doma Ve-
lenje
<pregled v ginekološki ambulanti velenjskega zdravstvenega 
doma>

Glásbena delávnica Órfej |podjetje|  -e -e ~, v Glasbeni de-
lavnici Orfej, pri Orfeju, Orfejev
<umetniško ustvarjanje v Glasbeni delavnici Orfej>

Glásbena pót (po Kôžlju) -e -i, po Glasbeni poti (po Kožlju); 
●Glazbena pot;JČV45 prim. [glázbena pót]
<20-minutni pohod po velenjski Glasbeni poti; glasbena pot 
skladatelja Frana Koruna - Koželjskega>

○Glásbena šóla Frán Korún Kožéljski Velênje -e -e ~ ~ ~ ~, 
v/na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje; ↑Glasbena 
šola Frana Koruna - Koželjskega VelenjeJČV13 (GŠ Frana Ko-
runa - Koželjskega Velenje); ●Glasbena šola Frana Koruna-
-Koželjskega Velenje; gl. Glasbena šola Velenje
<Velenjska glasbena šola je poimenovana po skladatelju Fra-
nu Korunu - Koželjskem>

Glásbena šóla Velênje (GŠ Velenje) -e -e ~ (GŠ -- ~), v/na 
Glasbeni šoli Velenje; velenjska glasbena šola; gl. Glasbena 
šola Frana Koruna - Koželjskega Velenje
<koncert orkestrov Glasbene šole Velenje; Starši so svojega 
otroka z dobrim glasbenim posluhom in veseljem do glasbe 
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vpisali v velenjsko glasbeno šolo; orkestrskiJČV45 nastop GŠ 
Velenje>

 Kitárski orkéster Glásbene šóle Velênje -ega -tra ~ 
~ ~, v Kitarskem orkestru GŠ Velenje
<V Glasbeni šoli Velenje so osnovno- in srednješolci z raz-
ličnim glasbenim talentom: kitaristi se združujejo v kitarski 
orkester, tisti, ki igrajo pihala, pa v pihalnega>

 Mladínski pévski zbòr Glásbene šóle Velênje -ega 
-ega -a ~ ~ ~, v Mladinskem pevskem zboru GŠ Velenje
<V šolskem letu 2014/15 Mladinski pevski zbor Glasbene 
šole Velenje praznuje dvajsetletnico delovanja; Svojo glasbe-
no pot je začela kot zboristka v Mladinskem pevskem zboru 
Glasbene šole Velenje>

 Mlájši pihálni orkéster Glásbene šóle Velênje -ega 
-ega -tra ~ ~ ~, v Mlajšem pihalnem orkestru GŠ Velenje
<Na Glasbeni šoli Velenje delujeta dva pihalna orkestra, učen-
ci od 1. do 4. razreda igrajo v mlajšem pihalnem orkestru>

 Órffov orkéster (Orffova skupina) -ega -tra, v Orf-
fovem orkestru
<Orffov orkester GŠ Velenje sodeluje na srečanjih slovenskih 
Orffovih skupin>

 Otróški pévski zbòr Glásbene šóle Velênje (OPZ 
GŠ Velenje) -ega -ega -a ~ ~ ~, v Otroškem pevskem zboru 
GŠ Velenje, v OPZ GŠ Velenje; OPZ, rod. OPZ-ja tudi OPZ 
--, OPZ-jev
<Nastopila bosta Otroški pevski zbor GŠ Velenje in Mladin-
ski pevski zbor GŠ Velenje; zborovodkinja Otroškega pev-
skega zbora GŠ Velenje>

 Pihálni orkéster Glásbene šóle Velênje -ega -tra ~ ~ 
~, v Pihalnem orkestru GŠ Velenje
<Številni mladi glasbeniki Pihalnega orkestra Glasbene šole 
Velenje glasbeno pot nadaljujejo v Pihalnem orkestru Premo-
govnika Velenje>

 Simfónični orkéster Glásbene šóle Velênje -ega -tra 
~ ~ ~, v Simfoničnem orkestru GŠ Velenje
<božično-novoletni koncert Simfoničnega orkestra Glasbene 
šole Velenje>
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Glásbeni cénter Góter |podjetje|  -ega -tra ~, v Glasbenem 
centru Goter
<mednarodni uspehi harmonikarjev Glasbenega centra Go-
ter>

Glásbeno drúštvo Akapúlko Velênje -ega -a ~ ~, v Glasbe-
nem društvu Akapulko Velenje, v velenjskem društvu Aka-
pulko, pri velenjskem Akapulku, Akapulkov; ●rod. Akapulko-
ta, ●pri velenjskemu Akapulku, ●Akapulkotov
<glasbeniki velenjskega društva Akapulko>

Glásbeno drúštvo Big Band Vox [bíg bênd vóks] -ega -a ~ 
~ ~, v Glasbenem društvu Big Band Vox; gl. Big Band Vox
<Pristopiti h Glasbenemu društvu Big Band Vox; ●kJČV21 Glas-
benemu društvu Big Band Vox>

Glásbeno drúštvo Šestíca -ega -a ~, v Glasbenem društvu 
Šestica, pri Šestici; Glasbeno društvo 6-ica
<glasbeniki društva Šestica>

Glasílo Obmóčne obŕtno-podjétniške zbórnice Velênje 
(Glasilo OOZ Velenje) |medij|  -a ~ ~ ~ ~, v Glasilu Območ-
ne obrtno-podjetniške zbornice Velenje
<septembrska številka Glasila Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Velenje>

Glasílo Svéta Krajévne skúpnosti Goríca (Glasilo Sveta 
KS Gorica) |publikacija|  -a ~ ~ ~ ~, v Glasilu Sveta Krajev-
ne skupnosti Gorica
<Ob krajevnem prazniku so izdali Glasilo Sveta KS Gorica>

Glasílo Svéta Méstne óbčine Velênje -a ~ ~ ~ ~, v Glasilu 
Sveta Mestne občine Velenje
<Zapisnik seje velenjskega mestnega sveta je objavljen v 
Glasilu Sveta Mestne občine Velenje>

Glás tišíne |glasilo|  -u ~, v Glasu tišine, v glasilu Glas tišine
<Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje izdaja 
Glas tišine; Objaviti prispevek v Glasu tišine, glasilu Medob-
činskega društva gluhih in naglušnih Velenje>

glávna césta Árja vás–DrávogradJČV38 -e -e ~ ~ ~, na glavni 
cesti Arja vas–Dravograd; glavna cesta od Arje vasi do Dra-
vograda; ●glavna cesta Arja vas – Dravograd, ●glavna cesta 
Arja vas - Dravograd, ●glavna cesta Arja vas-Dravograd



131Kažipot K boljši velenjščini 131

G

<Glavna cesta Arja vas−Dravograd je v pristojnosti države>

Gledalíšče Velênje -a ~, v Gledališču Velenje
<Pridobiti si abonma Gledališča Velenje; Udeležiti se abon-
majske predstave Gledališča Velenje>

Gledalíšče v méstu |abonma|  abonmaja Gledališče v mestu, 
v abonmaju Gledališče v mestu
<predstave abonmaja Gledališče v mestu v Domu kultu-
re Velenje; vpis v abonma ljubiteljskih gledališč Gledališče 
v mestu; sklop predstav ljubiteljskih gledališč v abonmaju 
Gledališče v mestu; Abonenti Gledališča v mestu, abonmaja 
ljubiteljskih gledališč, si predstave ogledajo v Domu kulture 
Velenje>

Glôw Café |kavarna|  kavarne Glow Cafe, v kavarni Glow 
Cafe
<V Velenjkini kavarni Glow Cafe prebirati časopis ob jutranji 
kavi>

GMT, d. o. o., Podružnica Velenje | trgovina z avtodeli|  
GMT-ja tudi GMT --,JČV3 v GMT-ju/GMT, v podjetju GMT, 
GMT-jev
<GMT, podjetje za gradbeništvo, marketing in trgovino,  
d. o. o.; ↑GMT, podjetje za gradbeništvo, trženje in trgovino, 
d. o. o.; velenjska podružnica podjetja GMT; GMT-jeva po-
družnica v Velenju>

Góbarsko drúštvo Márauh Velênje (GD Marauh) -ega -a 
~ ~, v Gobarskem društvu Marauh Velenje, v GD Marauh Ve-
lenje
<gobarice in gobarji Gobarskega društva Marauh Velenje; 
Gobariti z društvom Marauh>

Gódba veteránov Univêrze za III. življênjsko obdóbje 
Velênje -e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Godbi veteranov Univerze za tretje 
življenjsko obdobje Velenje; ●Godba veteranov univerze za 
III. življenjsko obdobje Velenje
<Igrati pri Godbi veteranov Univerze za III. življenjsko ob-
dobje Velenje>

golažijáda |vrsta prireditve|  -e, na golažijadi (< golaž + 
(olimp)ijada)
<Tudi v savinjsko-šaleški regiji prirejajo golažijade>
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Góldwin, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Goldwinu, v podjetju 
Goldwin, Goldwinov
<Goldwin, trgovina in storitve, d. o. o.; Družba Goldwin ima 
koncesijo za prirejanje iger na srečo v igralnem salonu Fortu-
na v Velenju>

Gólf klúb Velênje ~ -a ~, v Golf klubu Velenje; ↑Golfklub 
Velenje,JČV43 velenjski golfklub, golfklub iz Velenja
<Včlaniti se v Golfklub Velenje>

gólf vadbíšče ↑vadbišče za golf -a ~ ~, na vadbišču za golf; 
velenjsko vadbišče za golf, vadbišče za golf v Velenju
<Vadbišče za golf med Škalskim in Velenjskim jezerom se 
razprostira na površini 0,5 hektarja>

Golínov vŕh -ega -a, na Golinovem vrhu, h Golinovemu vrhu, 
proti Golinovemu vrhu, pri Golinovem vrhu; ●k Golinovemu 
vrhu,JČV21 ●proti Golinovem vrhu, ●pri Golinovemu vrhu
<na 505 metrih nadmorske višine Golinovega vrha>

Góll, Hêrmann /zgod./ -a, -a, Hermannov, Gollov; ●Herma-
nov, ●Golov; prim. von Lapp
<Pri lesnem trgovcu Hermannu Gollu, ki je poznan tudi kot 
velenjski veleposestnik>

Golóbov vŕh -ega -a, na Golobovem vrhu, h Golobovemu 
vrhu; ●k Golobovemu vrhuJČV21

<vzpon na Golobov vrh in spust z njega>

Gonžarjeva péč |skala, plezalna pot|  -e -i, na Gonžarjevi 
peči; ●Gonžarova peč
<vzpon po Gonžarjevi peči; Pot po Vinski Gori se zaključi 
pod Gonžarjevo pečjo; Na vrhu Gonžarjeve peči je vpisna 
skrinjica; razgled z Gonžarjeve peči po Vinski Gori>

Goodcenter [gútcéntər] -tra, v Goodcentru, v enoti Goodcen-
ter, Goodcentrov
<Goodcentri so poslovne enote družbe Era Good s sedežem 
v Velenju>

gôra júrišev -e ~, na gori jurišev
<Graška gora – gora jurišev; ●Graška Gora – gora jurišev>

Gorenjáda |prireditev|  -e, na Gorenjadi; ●Gorenijada
<Delavci Gorenja so se zbrali na tradicionalni Gorenjadi>
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Gorênje/Gorénje, d. d.JČV15 |podjetje|  -a, v podjetju Goren-
je (tudi v podjetju Gorenju), v Gorenju, Gorenjev, goren- 
jevec/-ka |zaposleni/-a v podjetju Gorenje| , gorenjevčev/-kin
<Gorenjev prodajno-razstavni salon; strategija podjetja Go-
renje, d. d.>

 Ásko |blagovna znamka|  -a, Askov; ●Askota, ●Asko-
tov
<kuhinjski aparat Asko, Askov kuhinjski aparat; ●Asko ku-
hinjski aparatJČV59>

 Átag |blagovna znamka|  -a, Atagov
<steklokeramično kuhališče Atag, Atagovo steklokeramično 
kuhališče; ●Atag steklokeramično kuhališčeJČV59>

 Étna |blagovna znamka|  -e, znamke Etna, Etnin
<aparati Etna>

 Gorênje/Gorénje |blagovna znamka|  -a, Gorenjev
<hladilno-zamrzovalni aparat Gorenje, Gorenjev hladilno-za-
mrzovalni aparat; ●Gorenje hladilno-zamrzovalni aparatJČV59>

 Gorênje+/Gorénje+JČV58 |blagovna znamka|  znamke 
Gorenje+
<kakovostni izdelki blagovne znamke Gorenje+>

 Körting [kérting] |blagovna znamka|  -a, Körtingov
<hladilnik Körting, Körtingov hladilnik; ●Körting hla-
dilnikJČV59>

 Móra |blagovna znamka|  -e, znamke Mora
<tržni položaj Gorenjeve blagovne znamke Mora>

 Pélgrim |blagovna znamka|  -a, Pelgrimov
<izdelki blagovne znamke Pelgrim>

 Sídex |blagovna znamka|  -a, Sidexov
<pralni stroj Sidex; ●Sidex pralni strojJČV59>

 Úpo |blagovna znamka|  -a, znamke Upo
<ponudba aparatov Gorenjeve blagovne znamke Upo>

 Gorenjevi  izdelki
 <aparati kolekcije Gorenje Simplicity>
 <hladilno-zamrzovalni aparati, kuhališča in mikrova-



134 Kažipot K boljši velenjščini134

G

lovne pečice iz kolekcije Gorenje Ora-Ïto>
 <indukcijsko kuhališče IQcook; ○IQcook indukcijsko 

kuhališčeJČV59>
 <pečica HomeCHEF (HomeChef); ○HomeCHEF pe-

čicaJČV59>
 <pečica HomeMADE (HomeMade); ○HomeMADE 

pečicaJČV59>
 <vgradna pečica iz kolekcije Gorenje Pininfarina>

Gorênje Clássico/Gorénje Clássico |Gorenjeva kolekcija 
kuhinjskih aparatov|  kolekcije Gorenje Classico, v kolekciji 
Gorenje Classico
<Gorenjeva kolekcija Classico, kolekcija Gorenje Classico; 
●Classico kolekcijaJČV59>

Gorênje Gospodínjski aparáti/Gorénje Gospodínjski apa-
ráti, d. d.JČV15 |podjetje|  -a -ih -ov, družbe/podjetja Gorenje 
Gospodinjski aparati, v Gorenju Gospodinjskih aparatih,  
d. d., v družbi/podjetju Gorenje Gospodinjski aparati
<mali gospodinjski aparati podjetja Gorenje Gospodinjski 
aparati>

Gorênje Gostínstvo/Gorénje Gostínstvo, d. o. o.JČV15 |podje-
tje|  -a -a, v Gorenju Gostinstvu, d. o. o., pri podjetju Gorenje 
Gostinstvo, d. o. o.
<Pri Gorenju Gostinstvu, d. o. o., naročiti catering/ketering>

Gorênje Group/Gorénje Group [grúp] |podjetje|  ↑Skupina 
Gorenje -e ~, v Skupini Gorenje; gl. Skupina Gorenje
<Gorenje Group (↑Skupina Gorenje) spada med vodilne 
evropske izdelovalce aparatov za dom>

Gorênje GTI/Gorénje GTI, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a ~, v Go-
renju GTI, d. o. o., v podjetju Gorenje GTI, d. o. o., v GTI-ju; 
GTI, rod. GTI-ja tudi GTI --, GTI-jev
<podjetje Gorenje GTI, d. o. o., iz Velenja>

Gorênje IonGeneration/Gorénje IonGeneration [ájəndže-
nərêjšən] | tehnologija|  tehnologije IonGeneration
<hladilno-zamrzovalni aparati IonGeneration>

Gorênje I. P. C./Gorénje I. P. C., d. o. o.JČV15 (Gorenje I. P. C., 
Invalidsko podjetniški center, d. o. o.; Gorenje IPC) 
|podjetje|
Gorenje IPC | Invalidsko podjetniški center|  IPC-ja tudi IPC 
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--, IPC-jev, v Gorenju IPC, v družbi Gorenje IPC
<Poslanstvo Gorenja IPC je zaposlovanje in usposabljanje 
invalidov>

Gorênje Kerámika/Gorénje Kerámika, d. o. o.JČV15 |podjetje| 
-a -e, v Gorenju Keramiki, d. o. o., v podjetju Gorenje Kera-
mika, d. o. o.
<kuhinjsko-kopalniške ploščice podjetja Gorenje Keramika, 
d. o. o.>

Gorênje Kúhinje/Gorénje Kúhinje, d. o. o.JČV15 |podjetje| 
podjetja Gorenje Kuhinje, v podjetju Gorenje Kuhinje
<preimenovanje družbe Gorenje Kuhinje, d. o. o.>

Gorênje – línija Álux/Gorénje – línija Álux |Gorenjeva li-
nija kuhinjskih aparatov|  -e ~, v liniji Alux; ●Alux linijaJČV59

<Gorenjeva linija kuhinjskih aparatov Alux>

Gorênje/Gorénje – línija kúhinjskih aparátov Ásko Pró 
SêriesTM linije kuhinjskih aparatov Asko Pro SeriesTM, iz lini-
je kuhinjskih aparatov Asko Pro SeriesTM

<vgradna pečica iz linije kuhinjskih aparatov Pro SeriesTM 
znamke Asko; Gorenje je predstavilo novo linijo kuhinjskih 
aparatov Asko Pro SeriesTM>

Gorênje Nótranja opréma/Gorénje Nótranja opréma,  
d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a -e -e, družbe/podjetja Gorenje No-
tranja oprema, v Gorenju Notranji opremi, d. o. o., v družbi/
podjetju Gorenje Notranja oprema
<direktor podjetja Gorenje Notranja oprema; program Gore-
nja Notranje opreme>

Gorênje Orodjárna/Gorénje Orodjárna, d. o. o.JČV15 |podje-
tje|  -a -e, v Gorenju Orodjarni, d. o. o., v podjetju Gorenje 
Orodjarna, d. o. o.
<Hčerinsko podjetje Gorenje Orodjarna, d. o. o., se uveljavlja 
na mednarodnem trgu>

Gorênje – prográm Dóm/Gorénje – prográm Dóm |Gore-
njev program|  programa Dom, v programu Dom
<usmeritev podjetja Gorenje v program Dom; Gorenjevi apa-
rati iz programa Dom; program Dom podjetja Gorenje>

Gorênje Projékt/Gorénje Projékt, d. o. o.JČV15 |podjetje|  pod-
jetja Gorenje Projekt, v podjetju Gorenje Projekt
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<gradbeni inženiring podjetja Gorenje Projekt>

Gorênje SensoCARE/Gorénje SensoCARE [sénzokêr] (tudi 
Gorenje SensoCare) | tehnologija|  tehnologije SensoCare
<Gorenjevi pralni in sušilni stroji SensoCare>

Gorênje Sêrvis/Gorénje Sêrvis, d. o. o.JČV15 |podjetje|  družbe/
podjetja Gorenje Servis, v družbi/podjetju Gorenje Servis
<poslovanje podjetja Gorenje Servis>

Gorênje Tíki/Gorénje Tíki, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja 
Gorenje Tiki, v podjetju Gorenje Tiki, pri Tikiju, Tikijev
<grelnik vode Gorenje Tiki; elektrostrojnoJČV51 podjetje Gore-
nje Tiki; likvidacijski postopek družbe Gorenje Tiki>

Gorénjeva hčerínska drúžba Ásko -e -e -e ~, v Gorenje-
vi hčerinski družbi Asko, v/pri Asku, Askov; ●pri Askotu, 
●Askotov
<poslovanje Gorenjeve hčerinske družbe Asko; Skupina 
Gorenje je švedsko družbo Asko prevzela leta 2010; selitev 
Askove proizvodnje>

Gorênje, d. d., Varovánje/Gorénje, d. d., Varovánje (Gore-
nje Varovanje) |Gorenjeva enota|  enote Gorenje Varovanje, 
v enoti Gorenje Varovanje
<organizacijska struktura enote Gorenje Varovanje>
 várnostnonadzórni cénter (VNC) -ega -tra  (VNC-ja 
tudi VNC --),JČV3 v varnostnonadzornem centru, v VNC-ju 
tudi v VNC, VNC-jev
<Na alarmna sporočila, ki se stekajo v VNC, se odziva inter-
vencijska skupina družbe Gorenje Varovanje>

Gorénjska céstaJČV5 -e -e, na Gorenjski cesti, na Gorenjski c., 
na GorenjskiJČV50

<Gorenjska cesta 15aJČV36>

Goríca/Krajevna skupnost Gorica (KS Gorica) -e, na Go-
rici, Goričan/-ka, goriškiJČV10

<Prihaja z Gorice v MO Velenje>

Goríška céstaJČV10 -e -e, na Goriški cesti, na Goriški c., na 
GoriškiJČV50

<dvoinpolsobno stanovanje v večstanovanjskem objektu ob 
Goriški cesti; Izseliti se z Goriške; Živeti v bloku na Goriški 
44>
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Gorogránc
|m. priimek|  -a, pri Gorograncu, or. (z) Gorograncem,JČV32 
Gorogrančev;JČV32 ●or. (z) Gorograncom, ●Gorograncov, ●Go-
rograncev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Gorogranc, or. (z) go. Gorogranc
<Posredovati na Gorogrančev e-naslov>

Gospodársko interésno zdrúženje Ekolóški gròzd (GIZ 
EG) -ega -ega -a ~ ~, v Gospodarskem interesnem združenju 
Ekološki grozd, v združenju Ekološki grozd, v Ekološkem 
grozdu, v GIZ EG; ●Gospodarsko interesno združenje eko-
loški grozd
<Gospodarsko interesno združenje Ekološki grozd povezuje 
podjetja s področja okoljevarstva>

Gòst, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Gostu, v podjetju Gost, Go-
stov
<Družba Gost, d. o. o., je hčerinsko podjetje Premogovnika 
Velenje>

Gostílna Céncelj -e ~, v Gostilni Cencelj, pri Cenclju, Cen-
cljev
<Zbrali so se v Gostilni Cencelj na Paškem Kozjaku>

Gostílna Hrèn -e ~, v Gostilni Hren, pri Hrenu, Hrenov
<Kositi v Gostilni Hren/pri Hrenu v Vinski Gori; na terasi 
Gostilne Hren>

Gostílna Lípa /zgod./ -e ~, v Gostilni Lipa, pri Lipi, Lipin
<nekdaj znana Gostilna Lipa v Šaleku; Lipini gostje; Obiskati 
Lipo; večerja v restavraciji Lipa; Parkirati pred Lipo, gostilno 
v Šaleku>

Gostílna Pírh -e ~, v Gostilni Pirh, pri Pirhu, Pirhov
<domača kmečka gostilna Pirh v Šentilju pri Velenju; streli-
šče Gostilne Pirh; V Gostilni Pirh nudijo tradicionalno slo-
vensko hrano>

gostílna Pri Brigíti |gostinski obrat|  -e ~ ~, v gostilni Pri 
Brigiti, Brigitin; ●Gostilna pri Brigiti
<Praznovati rojstni dan pri Brigiti na Selu; Brigitine speciali-
tete; V gostilni Pri Brigiti nudijo jedi po naročilu>

gostílna Pri kováču (Míra Júrko, s. p.) |gostinski obrat|  -e 
~ ~, v gostilni Pri kovaču tudi pri Jurku; ●pri Jurkotu, ●pri 
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Jurkotovi Miri; ↑gostilna pri Miri Jurko
<gostilna Pri kovaču v Paki pri Velenju; malice gostilne Pri 
kovaču; poroke in sedmine v gostilni pri Miri Jurko>

Gostílna Sónce |gostinski obrat|  -e ~, v Gostilni Sonce tudi v 
gostilni Sonce,JČV28 v Soncu
<makedonska restavracija Sonce v Starem Velenju; Sončeve 
specialitete/specialitete Gostilne Sonce>

Gostílna Verdélj -e ~, v Gostilni/gostilni Verdelj, pri Verde-
lju tudi pri Kavčiču, Verdeljev; ●Verdeljov
<Praznovati v Gostilni Verdelj v Šaleku; domača gostilna 
Verdelj v Šaleku pri Velenju; tradicionalna slovenska hrana 
Gostilne Verdelj>

gostílnica Pri knápu -e ~ ~, v gostilnici Pri knapu
<Malicati v gostilnici Pri knapu v Mercator centru Velenje; 
pokrita terasa gostilnice Pri knapu>

Gostínstvo in turízem |študijski program|  -a ~ -zma
<vpis v program Gostinstvo in turizem na Višji strokovni šoli 
Velenje; Študenti programa Gostinstvo in turizem so prisluh-
nili predavanju pri predmetu Trženje v turizmu>

Gostíšče Hártl -a ~, v Gostišču Hartl, pri Hartlu, Hartlov; 
●Gostišče Hartel, ●Har-tl;JČV45 prim. Kmecl, Kristl, Nestl
<ponudba ribjih jedi v Gostišču Hartl na Partizanski v Vele-
nju; Kosili so pri Hartlu>

Gostíšče Obírc /zgod./ -a ~, v Gostišču/gostišču Obirc, pri 
Obircu, Obirčev; ●Obircov
<Začetek poti je pri gostišču Obirc; družinska tradicija Go-
stišča Obirc>

Gostíšče Vôlk -a ~, v Gostišču Volk, pri Volku, Volkov
<Praznovati obletnico v Gostišču Volk na Plešivcu; Gostišče 
Volk nudi sprostitev v jacuzziju (tudi džakuziju)>

Gostíšče Zájc /zgod./ -a ~, v Gostišču Zajc, pri Zajcu, Zajčev; 
●or. (z) Zajcom, ●Zajcov
<na letnem vrtu gostišča Zajc; Parkirati na Zajčevem parki-
rišču>

Góter 
|m. priimek|  -ja, h Goterju, z Goterjem, Goterjev
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|ž. priimek|  ~, pri ge. Goter
<Učiti se igrati (na) harmoniko pri Goterju>

gòzd pri izvíru Ložníce -a ~ ~ ~, v gozdu pri izviru Ložnice, 
h gozdu pri izviru Ložnice
<pred gozdom pri izviru Ložnice in v njem>

GPD, d. o. o.JČV15 |podjetje|  GPD-ja tudi GPD --,JČV3 v  
GPD-ju/GPD, v podjetju GPD, GPD-jev
<GPD, ginekologija in porodništvo, posredništvo in storitve, 
d. o. o., na Sončnem griču>

GPD – ginekologíja in porodníštvo, posrédništvo in sto-
rítve, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja GPD – ginekologija in 
porodništvo, posredništvo in storitve, v podjetju GPD – gine-
kologija in porodništvo, posredništvo in storitve
<↑zasebni (○privatni) ginekološki center GPD na Sončnem 
griču; Imeti ginekološki pregled pri mag. Dušici Glušič, dr. 
med., spec. gin. in porod.>

grád Ékenštajn (Eckenstein, Ognjeni grad, grad Gorica) -u 
~, na gradu Ekenštajn
<razvaline gradu Ekenštajn na Gorici>

Grádič |grad|  -a, na Gradiču, h Gradiču, Gradičev; gl. grad 
Švarcenštajn
<grad Gradič ali Švarcenštajn>

Grádin (Gradin gradbena dela) |podjetje|  -a, v Gradinu, v 
podjetju Gradin, Gradinov; ↑Gradbena dela GradinJČV59

<Gradbena dela je izvedel Gradin; gradbene storitve podjetja 
Gradin; gradbeništvo Gradin; Gradinove storitve na področju 
gradbeništva>

Gradíteljem Velênja |himna MOV|  himne Graditeljem Ve-
lenja
<avtorstvo koračnice Graditeljem Velenja; »Graditeljem Ve-
lenja« je postala himna MOV 19. septembra 2011>

grád Límberg (Lilienberg, Limbar) /zgod./ -u ~, na gradu 
Limberg/Limbar, na Limbergu/Limbarju
<z gradu Limberg; Izginuli grad Limberg je ležal na Gradi-
šču>

gradník Velênja |priznanje MOV|  -a ~; ●Gradnik VelenjaJČV22
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<Prejeti gradnik Velenja; slavnostna podelitev gradnika Ve-
lenja>

Grádnje Mázi, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Gradnje Mazi, 
v podjetju Gradnje Mazi, pri Maziju, Mazijev; ●Maziov, ●Ma-
zijov
<storitve gradbeništva Mazi>

Grádnje Selmanáj, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Gradnje 
Selmanaj, v podjetju Gradnje Selmanaj, pri Selmanaju, Sel-
manajev; ●Selmanajov
<gradbeno podjetje Selmanaj iz Velenja>

grád Šalék -u ~, na gradu Šalek; gl. Šaleški grad
<predor pod gradom Šalek>

grád Švárcenštajn (Schwarzenstein, Gradič) -u ~, na gradu 
Švarcenštajn, na Švarcenštajnu
<spomeniškovarstveni posegi na gradu Švarcenštajn>

grád Túrn -u ~, na gradu Turn (tudi na gradu Turnu),JČV26 na 
Turnu; Turnski |plemiška rodbina|
<velenjski grad Turn>

grád Velênje -u ~, na gradu Velenje; gl. Velenjski grad
<razgled z gradu Velenje; stopnice na grad Velenje; zgodovi-
na gradu Velenje>

Grafít Group [grúp] |podjetje|  podjetja Grafit Group, v pod-
jetju Grafit Group; ↑Skupina Grafit
<oglaševanje in grafične storitve podjetja Grafit Group>

grájska kapéla -e -e, v grajski kapeli; Grajska kapela |stalna 
zbirka Muzeja Velenje|
<baročna zbirka v grajski kapeli Velenjskega gradu; Severo-
zahodni obrambni stolp Velenjskega gradu je bil v 17. stoletju 
preurejen v grajsko kapelo; h kapeli Velenjskega gradu>

Gránd, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, pri Grandu, v podjetju Grand, 
Grandov
<storitve projektiranja in nadzora podjetja Grand>

Grápis, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Grapisu, v podjetju Gra-
pis, Grapisov
<proizvodnja, trgovina in storitve Grapis; pri proizvodnem 
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podjetju Grapis iz Velenja; Grapisova proizvodnja>

Grás-Grúber, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ja, pri Gras-Gruberju, v 
podjetju Gras-Gruber, Gras-Gruberjev
<podjetje za graviranje, oblikovanje in športna priznanja 
Gras-Gruber; Napis na ploščo so gravirali pri Gras-Gruberju>

Grassélli 
|m. priimek|  -ja, pri Grasselliju, or. (z) Grassellijem, Grassel-
lijev; ●pri Grassellu, ●or. (z) Grassellom, ●Grassellov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Grasselli, or. (z) go. Grasselli
<Grassellijeve zobozdravstvene storitve>

graščína oz. dvórec Goríca -e ~, v graščini Gorica; tudi Beli 
dvor;JČV26 prim. Beli dvor |mladinsko prozno delo Gustava Ši-
liha|
<pri Belem dvoru na Gorici; Graščina Gorica, imenovana tudi 
Beli dvor, je nastala v 16. stoletju>

Gráška Gôra |naselje|  -e -e, na Graški Gori, graškogorski,JČV10 
Graškogorčan/-ka;JČV11 graško- in vinskogorski (< graško-
gorski in vinskogorski), Graško- in Vinskogorčan/-ka (< 
Graškogorčan/-ka in Vinskogorčan/-ka); prim. Graška gora 
|vzpetina| ;JČV4 ●kraj Graška gora
<Prihaja z Graške Gore>

Gráška gôra |vzpetina|  -e -e, na Graški gori; prim. Graška 
Gora |naselje| JČV4

<razgled z Graške gore>

Gráška Gôra pôje in igrá |prireditev|  prireditve Graška 
Gora poje in igra, na prireditvi Graška Gora poje in igra
<Ljubitelji narodno-zabavne glasbe se udeležujejo tradicio-
nalnega festivala Graška Gora poje in igra; priprave na jubi-
lejni, 40. festival narodno-zabavne glasbe Graška Gora poje 
in igra v letu 2015; graškogorska prireditev narodno-zabavne 
glasbe>

Graškogórska céstaJČV5 -e -e, na Graškogorski cesti, na Graš-
kogorski c., na GraškogorskiJČV50

<Vožnjo po Graškogorski nadaljevati po Šmarški cesti; Tudi 
graškogorske ceste so bile kljub snežnim padavinam prevo-
zne>
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Grázer 
|m. priimek|  -ja,JČV31 pri Grazerju, or. (z) Grazerjem, Grazer-
jev; ●rod. Grazera, ●pri Grazru, ●Grazrov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Grazer, or. (z) go. Grazer
<Dogovoriti se z Grazerjem; Sporočiti Grazerju>

Grázer (Avtopralnica Grazer) |podjetje|  -ja, pri Grazerju, v 
Avtopralnici Grazer, Grazerjev; ●rod. Grazera, ●pri Grazeru, 
●pri Grazru, ●Grazerov, ●Grazrov
<čiščenje avtomobilov v Avtopralnici Grazer>

○Grazia butik | trgovina|  ↑Butík GráziaJČV59 -a ~, v Butiku 
Grazia, v Grazii, Grazijin; gl. Butik Grazia
<Nancyjine kopalke iz Butika Grazia>

Gŕb-Man, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Grb-Man, v podje-
tju Grb-Man
<Grb-Man, gostinstvo, d. o. o.; poslovna enota gostinstva 
Grb-Man>

gŕb Méstne óbčine VelênjeJČV22 |priznanje|  -a ~ ~ ~; prim. 
plaketa Mestne občine Velenje
<Podeliti grb MOV>

Gregórčičeva césta -e -e, na Gregorčičevi cesti, na Gregorči-
čevi c., na Gregorčičevi;JČV50 ●Gregorčičova cesta
<z Gregorčičeve v Velenju; Prometni znak so pripeljali h Gre-
gorčičevi cesti>

Grílova domačíja -e -e, na Grilovi domačiji; gl. Muzej Ve-
lenje
<Obiskati Grilovo domačijo v Lipju pri Velenju>

Grmáda |vrh|  -e, na Grmadi
<Na Grmadi pri Velenju je spominsko obeležje z napisom 
»Tu je bil v začetku oktobra 1941 pred napadom na mesto 
Šoštanj ustanovljen Štajerski partizanski bataljon«; naselje 
pod Grmado>

Gŕmov vŕh |čistilna naprava|  -ega -a, pri čistilni napravi  
Grmov vrh; ČN Grmov vrh
<delovanje čistilne naprave Grmov vrh>

gròb brátov Mrávljakov -a ~ ~, na grobu bratov Mravljakov
<Na pokopališču v Podkraju je grob bratov Mravljakov iz Šo-
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štanja>

grobíšče pádlih bórcev in žŕtev fašístičnega nasílja -a ~ ~ ~ 
~ ~ ~, na grobišču padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja
<Na pokopališču v Šmartnem pri Velenju je grobišče padlih 
borcev in žrtev fašističnega nasilja>

grobíšče pêtih bórcev III. VDV-brigáde -a ~ ~ ~ ~, na gro-
bišču petih borcev III. VDV-brigade; grobišče petih borcev 
III. brigade VDV, grobišče petih borcev III. brigade Vojske 
državne varnosti; ●grobišče petih borcev III. VDV brigade
<Ob gozdu kmeta Karničnika v Hrastovcu so leta 1945 spo-
minsko uredili grobišče petih borcev VDV-brigade/brigade 
VDV/brigade Vojske državne varnosti, ki so padli novembra 
1944>

gròb národnega herója in pésnika Kárla Destôvnika - 
KajúhaJČV34 -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, na grobu narodnega heroja in 
pesnika Karla Destovnika - Kajuha; ●grob narodnega heroja 
in pesnika Karla Destovnika-Kajuha, ●grob narodnega heroja 
in pesnika Karla Destovnika – Kajuha, ●grob narodnega hero-
ja in pesnika Karla Destovnika–Kajuha
<Na pokopališču v Podkraju je grob narodnega heroja in pe-
snika Karla Destovnika - Kajuha; Kajuhov grob na podkraj-
skem pokopališču>

Gròzd informacíjskih tehnologíj éAliánsa (éAliánsa)JČV52 
|združenje|  -a ~ ~ ~, v Grozdu informacijskih tehnologij  
eAliansa, v eAliansi, eAliansin; ●Grozd informacijskih teh-
nologij Ealiansa, ●Grozd informacijskih tehnologih E-Aliansa
<predstavitev Grozda informacijskih tehnologij eAliansa 
na sejmu v Dubaju; predstavitev grozda eAliansa; Grozd IT  
eAliansa; IT-grozd eAliansa; člani eAlianse, slovenskega 
grozda informacijskih tehnologij>
<eAliansa je odprta za nove predloge in pobude; ●EAliansa 
je odprta za nove predloge in pobude; ●Ealiansa je odprta za 
nove predloge in pobude; ●E-Aliansa je odprta za nove pre-
dloge in pobude>JČV52

GR Palínkaš, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja GR Palinkaš, v 
podjetju GR Palinkaš
<GR Palinkaš, strojne inštalacije, gradbeništvo, geodetske in 
geotehnološke storitve, d. o. o.>

Grúbelnik & Grúbelnik, d. n. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Gru-
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belnik & Grubelnik, v podjetju Grubelnik & Grubelnik 
<Grubelnik & Grubelnik, trgovina in storitve, d. n. o.; trgovi-
na in storitve Grubelnik & Grubelnik na Sončni poti>

Grúdnikov memoriál -ega -a, na Grudnikovem memorialu; 
memorial Ivana Grudnika; ●Grudnikov memorijal;JČV25 prim. 
[memorijál]JČV25

<Bevški gasilci so organizirali gasilsko tekmovanje za Gru-
dnikov memorial; tradicionalno tekmovanje za memorial Iva-
na Grudnika v Bevčah>

Gúbčeva césta -e -e, na Gubčevi cesti, na Gubčevi c., na 
Gubčevi;JČV50 ●Gubcova cesta;JČV6 prim. Aškerčeva cesta, Er-
javčeva cesta
<Prispeti h Gubčevi cesti; gozd nad Stanetovo in Gubčevo 
cesto>

Gundáchero de Wélen /zgod./ -rja ~ -lna, h Gundacherju de 
Welnu, de Welnov; Gundaker Velenjski
<Gundacherja de Welna omenjajo zapisi o srednjeveškem do-
gajanju v Šaleški dolini>

Gústav Šílih/kip Gustava Šiliha -a -a, pri kipu Gustava Ši-
liha
<ob Kolbičevem »Gustavu Šilihu«; Kip Gustava Šiliha pred 
Osnovno šolo Gustava Šiliha Velenje je stvaritev akademske-
ga kiparja Gabriela Kolbiča>

G2 snowboard klúb [snôṷbórd] ↑Snowboard klub G2, ↑Klub 
deskanja na snegu G2; rod. Snowboard kluba G2, Kluba de-
skanja na snegu G2, v Snowboard klubu G2, v Klubu deska-
nja na snegu G2; ●G2 snowbard klub
<deskarji na snegu iz Snowboard kluba G2/Kluba deskanja 
na snegu G2>

[…]
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Habè
|m. priimek|  -eta, or. (s) Habetom, or. (z) g. Habetom, Habe-
tov; ●or. (s) Habom, ●Habetetov, ●Habov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Habe
<Poklicati gospoda Habeta; pri Evi in Adamu Habetu; pri 
Adamu in Evi Habe; ●pri Evi in Adamu Habe>

Hábit, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Habitu, v podjetju Habit, 
Habitov
<Podjetje Habit je ponudnik storitev poslovanja z nepremič-
ninami v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini; Kupiti stanova-
nje prek Habita>

Hádži 
|m. priimek|  -ja, or. (s) Hadžijem, or. (z) g. Hadžijem, Hadži-
jev; ●or. (s) Hadžijim, ●or. (s) Hadžijom, ●or. (s) Hadžom, ●or. 
(s) Hadžiom, ●or. (s) Hadžiem, ●Hadžijov, ●Hadžiov, ●Hadži-
ev, ●Hadžov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Hadži
<pri Evi in Adamu Hadžiju; pri Adamu in Evi Hadži; ●pri Evi 
in Adamu Hadži>

Háinc
|m. priimek|  -a, or. (s) Haincem, or. (z) g. Haincem, Hainčev; 
●or. (s) Haincom, ●Haincov, ●Haincev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Hainc
<Hainčev izdelek; izdelek ge. Hainc; pri Evi in Adamu Hain-
cu; pri Adamu in Evi Hainc; ●pri Evi in Adamu Hainc>

Hair Play by Darja [hêr plêj baj dárja] | frizerski salon|  salo-
na Hair Play by Darja, v salonu Hair Play by Darja; ↑Frizerski 
salon Darja
<Frizerski salon Hair Play by Darja ima prostore v Mercator 
centru Velenje>

Hajdári
|m. priimek|  -ja, or. (s) Hajdarijem, or. (z) g. Hajdarijem, Haj-

H

 […]
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darijev; ●or. (s) Hajdarijom, ●Hajdarijov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Hajdari
<Poklicati gospoda Hajdarija; pri Evi in Adamu Hajdariju; pri 
Adamu in Evi Hajdari; ●pri Evi in Adamu Hajdari>

Hájrulai 
|m. priimek|  -a, or. (s) Hajrulaiem, or. (z) g. Hajrulaiem, Haj-
rulaiev; ●or. (s) Hajrulaijem, ●or. (s) Hajrulaijom, ●Hajrulaijev, 
●Hajrulaijov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Hajrulai
<pri Halimi in Hasanu Hajrulaiu; pri Hasanu in Halimi Hajru-
lai; ●pri Halimi in Hasanu Hajrulai>

Hálec
|m. priimek|  -lca, or. (s) Halcem, or. (z) g. Halcem, Halčev; 
●or. (s) Halcom, ●Halcov, ●Halcev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Halec
<pri Evi in Adamu Halcu; pri Adamu in Evi Halec; ●pri Evi 
in Adamu Halec>

Harmónikarski orkéster Bárbara Premogôvnika Velênje 
(Harmonikarski orkester Barbara PV) -ega -tra ~ ~ ~, v 
Harmonikarskem orkestru Barbara Premogovnika Velenje; 
●Harmonikaški orkester Barbara PV
<Člani Harmonikarskega orkestra Barbara so prvič nastopili 
leta 1997; Igrati pri Harmonikarskem orkestru Barbara Pre-
mogovnika Velenje; orkestrskiJČV45 nastop Harmonikarskega 
orkestra Barbara; harmonikarji orkestra Barbara>

Hártl gl. Gostišče Hartl 

Havána bár ~ -a, v Havana baru, v baru Havana, v velenjski 
Havani, Havanin; ↑Bar Havana, ↑Havana; ●Havana Bar
<Na terasi starovelenjskega bara Havana se je osvežil s  
sladkokislo limonado>

Heinze
|m. priimek|  -ja, or. (s) Heinzejem, or. (z) g. Heinzejem, Hein-
zejev; ●or. (s) Heinzom, ●Heinzov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Heinze
<pri Evi in Adamu Heinzeju; pri Adamu in Evi Heinze; ●pri 
Evi in Adamu Heinze>

Hékom márketing, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -a, v Hekom mar-
ketingu
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<Hekom marketing, podjetje za trgovino in komercialne sto-
ritve, d. o. o., ima sedež na Žarovi v Velenju; Zaposliti se pri 
Hekom marketingu>

Herbál gl. Masažni studio Herbal

Hêrbersteinsko sréčanje knjižévnikov |poimenovanje festi-
vala Lirikonfest v letih 2002–2007|  /zgod./ -ega -a ~, na Her-
bersteinskem srečanju književnikov
<Na Herbersteinskem srečanju književnikov so podelili pri-
znanja; Začelo se je 7. Herbersteinsko srečanje književnikov>

Hêrbi, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ja, v Herbiju, v podjetju Herbi, 
Herbijev
<Herbi, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d. o. o., 
ima sedež v Lipju>

Hercegôvec |pripadnik naroda|  -vca, or. (s) Hercegovcem, 
Hercegovčev, hercegovski; ●or. (s) Hercegovcom, ●Hercegov-
cov, ●Hercegovcev
Hercegôvka |pripadnica naroda|  -e, or. (s) Hercegovko, Her-
cegovkin
<Nekateri prebivalci Velenja se narodnostno opredeljujejo za 
Hercegovce>

Hêrlah, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Herlahu, v podjetju Her-
lah, Herlahov
<Herlah, informacijske tehnologije, d. o. o., ima sedež na 
Efenkovi>

Hêrvis Velênje, Hêrvis Velênjka |prodajalna|  -a ~, v Hervi-
su Velenje/v Hervisu Velenjka, Hervisov
<Hervisovi poslovalnici v Velenju sta v Intersparu Šalek in 
nakupovalnem centru Velenjka; Kupiti smuči v Hervisu; Her-
visov letak>

Higiêia |podjetje|  -e, v salonu Higieia; ↑Higieja, v Higieji, 
Higiejin
<Iti v Higieio; ↑Iti v Higiejo>

hímna Méstne óbčine Velênje -e ~ ~ ~, v himni Mestne ob-
čine Velenje
<Del skladbe Graditeljem Velenja je himna Mestne občine 
Velenje; Avtor velenjske himne je Ivan Marin st.>
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Hípermárket Mercátor Velênje gl. Mercator, d. d., PE  
Hipermarket Velenje

Hípermárket Spár Velênje |velika trgovina|  -a ~ ~, v Hiper-
marketu Spar Velenje, v hipermarketu Spar v Velenju, Spa-
rov; ●Hipermarket Špar Velenje
<Nakupovati v velenjskem Sparu; Sparova mesnica>

Híp Hôp | trgovina na Petrolovi bencinski črpalki|  ~ -a, v Hip 
Hopu, Hiphopov
<hitri in nujni nakupi v trgovini Hip Hop na Petrolovi ben-
cinski črpalki; prodajalci v Hip Hopu; Vplačati stave v Hip 
Hopu>

Híršelj 
|m. priimek|  -šlja, pri Hiršlju, or. (s) Hiršljem, Hiršljev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Hiršelj, or. (z) go. Hiršelj
<Zglasiti se pri Hiršlju>

Híša bêndov -e ~, v Hiši bendov; ●Hiša bandov
<Zadrževati se v Hiši bendov in pred njo; vaje glasbenih sku-
pin v starovelenjski Hiši bendov; Nekdanja Žoharjeva hiša, 
preurejena v Hišo bendov, je vadbišče perspektivnih glasbe-
nih skupin; V Hiši bendov pojejo strune dolgo v noč>

Híša daríl |prodajalna|  -e ~, v Hiši daril, v prodajalni Hiša 
daril; ●v prodajalni hiša daril
<V velenjski Hiši daril izbrati rojstnodnevno darilo za prijate-
lja, rojenega v znamenju škorpijona>

Híša minerálov |muzej|  -e ~, v Hiši mineralov, v muzeju Hiša 
mineralov; gl. Muzej Velenje
<V starotrški Hiši mineralov si lahko ogledate geološko zbir-
ko mineralov sveta in zbirko slovenskih mineralov ter geolo-
ško zbirko dragih kamnov; Obiskati muzej Hiša mineralov v 
Starem Velenju>

Híša Solínka Velênje -e ~ ~ tudi -e -e ~, v Hiši Solinka Vele-
nje tudi v Hiši Solinki Velenje, v Solinki, Solinkin; tudi solna 
hiša Solinka
<Učinek solne terapije v velenjski Solinki je enak 4-dnevne-
mu bivanju ob morju; Hiša Solinka Velenje priporoča EFT-
-metodo/metodo EFT za hitro in trajno odpravljanje stresa; 
●EFT metoda>
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hítra césta | tip ceste|  -e -e, na hitri cesti, hitrocestni; ●hitro 
cestni, ●hitro-cestni
<potek trase hitre ceste na tretji razvojni osi; umeščanje dr-
žavne hitre ceste na odsek od avtocestnega križa do Velenja; 
hitrocestna povezava>

Hížar
|m. priimek|  -ja,JČV31 or. (s) Hižarjem,JČV31 or. (z) g. 
Hižarjem,JČV31 Hižarjev;JČV31 ●or. (s) Hižarom, ●Hižarov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Hižar
<Hižarjeva hiša; pri Evi in Adamu Hižarju; pri Adamu in Evi 
Hižar; ●pri Evi in Adamu Hižar>

Hlíš
|m. priimek|  -a, or. (s) Hlišem,JČV32 or. (z) g. Hlišem,JČV32 
Hlišev;JČV32 ●or. (s) Hlišom, ●Hlišov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Hliš
<Hlišev izdelek; pri Evi in Adamu Hlišu; pri Adamu in Evi 
Hliš; ●pri Evi in Adamu Hliš>

Hlíšev drèn |dendrološki spomenik|  -ega -a; rumeni dren ali 
Cornus masJČV9

<pri Hliševem drenu, rumenem drenu ob domačiji Hliš v 
Zgornjih Lazah>

H&MJČV58 |prodajalna|  H&M -- tudi H&M-a, v H&M tudi v 
H&M-u, v prodajalni H&M, H&M-ov
<Velenjkina prodajalna H&M; Nakupovati v velenjskem 
H&M-u>

hmeljárska sušílnica kméta Fránca Klávža -e -e ~ ~ ~, v 
hmeljarski sušilnici kmeta Franca Klavža; Klavževa hmeljar-
ska sušilnica; ●Franc Klavževa hmeljarska sušilnica
<V hmeljarski sušilnici kmeta Franca Klavža v zaselku Tajna 
v Podkraju pri Velenju je bila septembra 1940 konferenca KP 
Slovenije> 

Hódžić
|m. priimek|  -a, or. (s) Hodžićem,JČV32 or. (z) g. Hodžićem,JČV32 
Hodžićev;JČV32 ●or. (s) Hodžićom, ●Hodžićov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Hodžić
<pri Amri in Ismetu Hodžiću; pri Ismetu in Amri Hodžić; ●pri 
Amri in Ismetu Hodžić>

Hófer Velênje -ja ~, v Hoferju Velenje, v trgovini Hofer, v 
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velenjskem Hoferju, Hoferjev; ●Hoferov
<Hoferjevi poslovalnici v Velenju; Trgovsko podjetje Hofer 
ima v Velenju dve poslovalnici: na Selu in na Partizanski; Ho-
ferjeva ponudba; dobrote iz Hoferjeve pekarne> 

Hófinger
|m. priimek|  -ja,JČV31 or. (s) Hofingerjem, or. (z) g. Hofinger-
jem, Hofingerjev; ●rod. Hofingera,JČV31●or. (s) Hofingerjom, 
●Hofingerjov, ●Hofingerov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Hofinger
<pri Evi in Adamu Hofingerju; pri Adamu in Evi Hofinger; 
●pri Evi in Adamu Hofinger>

Hójski
|m. priimek|  -ega, pri Hojskem, or. (s) Hojskim, or. (z) g. Hoj-
skim; ●pri Hojskemu, ●or. (s) Hojskijem, ●Hojskijov, ●Hojski-
jev
<izdelek Hojskega; ●Hojskijev izdelek>
|ž. priimek|  ~, pri ge. Hojski, or. (z) go. Hojski
<pri Evi in Adamu Hojskem; pri Adamu in Evi Hojski; ●pri 
Evi in Adamu Hojskemu, ●pri Evi in Adamu Hojski>

Hókejski klúb Velênje (HKV, HK Velenje) -ega -a ~  
(HKV-ja tudi HKV --, HK-ja ~ tudi HK -- ~),JČV3 v Hokejskem 
klubu Velenje, v HKV, v HK Velenje; hokejski klub iz Vele-
nja, velenjski hokejski klub
<Včlaniti se v Hokejski klub Velenje; hokejisti Hokejskega 
kluba Velenje; turnir v organizaciji velenjskih hokejistov>

Hólding Slovénske elektrárne (HSE) -a ~ ~ (HSE-ja tudi 
HSE --),JČV3 v Holdingu Slovenske elektrarne, v HSE-ju tudi 
v HSE, HSE-jev
<Vizija razvoja energetike v Šaleški dolini Holdingu Sloven-
ske elektrarne ni jasna; Seje Sveta Mestne občine Velenje se 
je udeležil izvršni direktor razvoja in raziskav HSE>

Hólešek
|m. priimek|  -ška, or. (s) Holeškom, or. (z) g. Holeškom, Ho-
leškov; ●or. (s) Holeškim
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Holešek
<pri Evi in Adamu Holešku; pri Adamu in Evi Holešek; ●pri 
Evi in Adamu Holešek>

Hóng Yún, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -a, v Hong Yunu, v trgo-
vini Hong Yun, Hongyunov
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<gostinstvo in kitajska trgovina Hong Yun; Nakupovati v 
Hong Yunu>

Hospíc gl. Slovensko društvo Hospic – Območni odbor Ve-
lenje

Hôstel Velênje gl. Mladinski hotel Velenje

Hotél Bárbara Fiésa -a ~ ~, v Hotelu Barbara Fiesa
<Hotel Barbara v Fiesi vam nudi možnost knajpanja; Letovati 
v Barbari v Fiesi>

Hotél Páka tudi hotel PakaJČV12 -a ~, v Hotelu PakaJČV12

<prenova hotela Paka; bogato členjeni hotel Paka; Pakine tor-
tice so najslajše; Prespati v Paki; prim. Paka |reka|>

Hotél Rázgoršek tudi hotel RazgoršekJČV12 -a ~, v Hotelu 
Razgoršek
<gostje Hotela Razgoršek; Bivati pri Razgoršku; velenjska 
hotela Paka in Razgoršek>

Hotênja |almanah|  Hotenj, v Hotenjih; prim. Šaleško literar-
no društvo Hotenja
<Objavljati v Hotenjih; objava v almanahu Hotenja> 

Hótonškov odsèk -ega -a, na Hotonškovem odseku; ●Hoten-
šek odsek
<asfaltiranje Hotonškovega odseka v KS Plešivec>

Hrábra
|m. priimek|  -a, pri Hrabru, or. (s) Hrabrom, Hrabrov; ●Hra-
brin
|ž. priimek|  -e, or. (z) go. Hrabro
<pri Evi in Adamu Hrabru; pri Adamu in Evi Hrabri; ●pri Evi 
in Adamu Hrabra>

Hránjec
|m. priimek|  -jca, or. (s) Hranjcem,JČV32 or. (z) g. Hranjcem,JČV32 
Hranjčev;JČV32 ●or. (s) Hranjcom, ●Hranjcov, ●Hranjcev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Hranjec
<pri Evi in Adamu Hranjcu; pri Adamu in Evi Hranjec; ●pri 
Evi in Adamu Hranjec>

Hrástovec/Krajevna skupnost Škale - Hrastovec (KS Ška-
le - Hrastovec) -vca, v Hrastovcu, Hrastovčan/-ka, hrastov-
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škiJČV10

<hrastovški Turn>

Hrástovje |gozd pri šmarški cerkvi|  -a, v Hrastovju, Hrastov-
jev
<lastnik Hrastovja; obrezovanje hrastov v Hrastovju>

Hŕgota 
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 or. (s) Hrgoto tudi (s) Hrgotom, 
Hrgotov;JČV56 ●or. (s) Hrgotovim, ●Hrgov, ●Hrgotin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 or. (z) go. Hrgota tudi (z) go. Hr-
goto
<pri Evi in Adamu Hrgoti; pri Adamu in Evi Hrgota; ●pri Evi 
in Adamu Hrgota>

Hrústel
|m. priimek|  -tla, or. (s) Hrustlom, or. (z) g. Hrustlom, Hru-
stlov; ●or. (s) Hrusteljem, ●Hrusteljev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Hrustel
<pri Evi in Adamu Hrustlu; pri Adamu in Evi Hrustel; ●pri Evi 
in Adamu Hrustel>

Hrústelj
|m. priimek|  -tlja, or. (s) Hrustljem, or. (z) g. Hrustljem,  
Hrustljev; ●or. (s) Hrusteljom, ●Hrusteljov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Hrustelj
<pri Evi in Adamu Hrustlju; pri Adamu in Evi Hrustelj; ●pri 
Evi in Adamu Hrustelj>

Hrustljáva skušnjáva Velênje |pekarna|  -e -e ~, v Hrustljavi 
skušnjavi Velenje
<kruh iz velenjske Hrustljave skušnjave; v Hrustljavi sku-
šnjavi na Cankarjevi>

Hrvácki
|m. priimek|  -ega, pri Hrvackem, or. (s) Hrvackim, or. (z) g. 
Hrvackim; ●pri Hrvackemu, ●Hrvackov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Hrvacki
<pri Evi in Adamu Hrvackem; pri Adamu in Evi Hrvacki; ●pri 
Evi in Adamu Hrvacki; ●pri Evi in Adamu Hrvackemu; izde-
lek Hrvackega>

hrváščina | jezik|  -e, v hrvaščini, v hrvaškem jeziku; hrvaški 
jezik; ●Hrvaščina, ●Hrvaški jezik
<Prevajati iz hrvaščine v slovenščino; Zapis hrvaške besede 
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preveriti v slovensko-hrvaškem slovarju>

Hrváško kultúrno drúštvo Velênje -ega -ega -a ~, v Hrva-
škem kulturnem društvu Velenje; ●hrvaško kulturno društvo 
Velenje
<predsednik Hrvaškega kulturnega društva Velenje; Piknik so 
organizirali člani velenjskega hrvaškega kulturnega društva>

Hrvàt |pripadnik naroda|  -a, Hrvatov, hrvaški
Hrvatíca |pripadnica naroda|  -e, Hrvatičin
<Nekateri prebivalci Velenja se narodnostno opredeljujejo za 
Hrvate>

HSE gl. Holding Slovenske elektrarne 

HTZJČV3 |Harmonija tehnologije in znanja|  HTZ-ja tudi 
HTZ --, v HTZ-ju tudi v HTZ --, HTZ-jev, HTZ-jevec/-ka 
|zaposleni/-a v HTZ-ju| , HTZ-jevčev/-kin
<Zaposlen je v HTZ-ju; Biti zaposlen v velenjski HTZ>

HTZ Velênje, I. P., d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja HTZ Ve-
lenje, I. P., v podjetju HTZ Velenje, I. P.; HTZ |Harmonija 
tehnologije in znanja| ; gl. HTZ
<Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, Vele-
nje; Podjetje HTZ je največje invalidsko podjetje v Sloveniji 
in največja povezana družba v Skupini Premogovnik Velenje>

Húda lúknja |soteska|  -e -e, v Hudi luknji, hudolukenjski; 
kortuzovka ali Cortusa matthioliJČV9 |endemit v Hudi luknji| , 
HudolukenjčekJČV57 |domišljijski lik| ; ●Huda Luknja
<Zgradili so cesto skozi Hudo luknjo; hudolukenjski podze-
mni svet>

Hudomálj
|m. priimek|  -a, or. (s) Hudomaljem,JČV32 or. (z) g. Hudo-
maljem,JČV32 Hudomaljev;JČV32 ●pri Hudomalu, ●or. (s) Hudo-
malom, ●or. (s) Hudomaljom, ●Hudomalov, ●Hudomaljov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Hudomalj
<pri Evi in Adamu Hudomalju; pri Adamu in Evi Hudomalj; 
●pri Evi in Adamu Hudomalj; Hudomaljev prispevek>

Humanitárno drúštvo Lions klúb Velênje [lájons] (Lions 
klub Velenje) -ega -a ~ ~ ~ (~ -a ~), v Humanitarnem društvu 
Lions klub Velenje (v Lions klubu Velenje), lionist/-ka  
|član/-ica Lions kluba| ; tudi Lionsi ali Lioni, lions ali lion 
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|pripadnik Lionsov oz. Lionov|
<velenjski lionisti>

Humanópolis, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Humanopolisu, 
Humanopolisov
<Družba za razvoj podjetniških potencialov Humanopolis ima 
sedež na Prešernovi cesti v Velenju; Humanopolisov projekt>

Húselja
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 or. (s) Huseljo tudi (s) Huseljem, 
or. (z) g. Huseljo tudi (z) g. Huseljem, Huseljev;JČV56 ●or. (s) 
Huseljom, ●Huseljov, ●Huseljin, ●Husljov, ●Husljev, ●Husljin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 or. (z) go. Huselja tudi (z) go. Hu-
seljo
<pri Evi in Adamu Huselji; pri Adamu in Evi Huselja; ●pri Evi 
in Adamu Huselja>

Hypo Alpe-Adria-Bank, Poslovalnica Velenje [hípo álpe-
-ádrija-bánk] ~ ~, v Hypo Alpe-Adria-Bank, v banki Hypo 
Alpe-Adria, v Hypo banki
<velenjska poslovna enota bančne skupine Hypo Alpe-Adria-
-Bank; stranke banke Hypo Alpe-Adria; Hypo banka>

[…]
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I-déa, s. p.JČV15 |podjetje|  -e, v I-dei, v podjetju I-dea, I-dejin/ 
I-dein; ↑I-deja
<I-dea, trgovina in posredništvo, s. p., ima sedež v Arnačah; 
sodelavci I-dee>

Ideál, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Idealu, v podjetju Ideal, Ide-
alov; ●Ideal, d.o.o., ●Ideal d.o.o.
<uporaba CNC-strojev v podjetju Ideal, d. o. o.>

IDE, inštitút za daljínsko energétiko, d. o. o.JČV15 (IDE,  
d. o. o.) |podjetje|  IDE-ja tudi IDE --,JČV3 na IDE-ju tudi na 
IDE --, na inštitutu IDE, IDE-jev
<IDE, inštitut za daljinsko energetiko, d. o. o., ima sedež na 
Preloški; odprto pismo inštituta IDE>

IE-rešítve, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja IE-rešitve, v podje-
tju IE-rešitve
<IE-rešitve, informacijsko-energetski inženiring, d. o. o.; in-
formacijsko-energetski inženiring IE-rešitve>

IGEM, d. o. o.JČV15 (Ígem) |podjetje|  IGEM-a tudi IGEM --, v 
IGEM-u tudi v IGEM --, v podjetju IGEM, IGEM-ov
<IGEM, inženiring, gradbeništvo, ekologija, marketing,  
d. o. o.; Mestna občina Velenje in podjetje IGEM, d. o. o., sta 
soinvestitorja gradnje Poslovno-stanovanjskega objekta Gori-
ca Velenje; IGEM-ovi projekti>

Ígnatov 
|m. priimek|  -a, or. (z) Ignatovom, or. (z) g. Ignatovom; ●or. 
(z) Ignatovim
<izdelek Ignatova; ●Ignatov izdelek, ●Ignatovov izdelek>
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Ignatov
<pri Evi in Adamu Ignatovu; pri Adamu in Evi Ignatov; ●pri 
Evi in Adamu Ignatov>

igríšče pri vèčnaménskem dómu v Vínski Gôri -a ~ ~ ~ ~ ~ 
~, na igrišču pri večnamenskem domu v Vinski Gori; ●igrišče 

I

 […]
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pri večnamenskemu domu v Vinski Gori
<Prireditev so pripravili na igrišču ob večnamenskem domu 
v Vinski Gori>

Impónia Group, d. o. o.JČV15 [grúp] |podjetje|  podjetja Im-
ponia Group, v podjetju Imponia Group; ↑Skupina Imponija
<Imponia Group, inženiring in svetovanje, d. o. o., ima sedež 
na Šaleški cesti v Velenju>

Impórus, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Imporusu, v podjetju Im-
porus, Imporusov
<Imporus, storitve in trgovina, d. o. o., ima sedež v Hrastov-
cu>

Ínaj, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Inaju, v podjetju Inaj, Inajev; 
●Inajov, ●or. (z) Inajom
<Inaj, prevozništvo in posredništvo, d. o. o., ima sedež v Ce-
lju>

Incéptum, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Inceptumu, v podjetju 
Inceptum, Inceptumov
<Inceptum, center za razvoj podjetniških potencialov, je ne-
profitna organizacija; Ključni cilj Inceptuma je povezovanje 
in usmerjanje znanja v podjetništvo>

Indijánski blók /pog./ -ega -a, v Indijanskem bloku
<Živeti v Indijanskem bloku; Nesreča se je zgodila pri Indi-
janskem bloku v Velenju>

Índop, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Indopu, v podjetju Indop, 
Indopov
<Sedež podjetja Indop je v Šoštanju; Gorenjevo podjetje In-
dop; Indopovi izdelki; Indop, projektiranje, proizvodnja in 
trženje industrijske opreme, d. o. o.>

Industríjska rudárska šóla Velênje (IRŠ) |predhodnica 
RŠC-ja, poimenovanje v letih od 1958 do 1963|  /zgod./ -e -e 
-e ~ (IRŠ --), v/na Industrijski rudarski šoli Velenje
<prva generacija dijakov Industrijske rudarske šole Velenje>

Industríjsko-ekolóški-muzêjsko-izobraževálni cénter
(IEMIC) Industrijsko-ekološkega-muzejsko-izobraževalne-
ga centra (IEMIC-a tudi IEMIC --), v Industrijsko-ekološ-
kem-muzejsko-izobraževalnem centru, v IEMIC-u tudi v  
IEMIC
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<V okviru IEMIC-a lahko izbirate med več programi; V In-
dustrijsko-ekološkem-muzejsko-izobraževalnem centru boste 
lahko spoznali in doživeli razvoj premogovništva v Sloveniji 
od začetkov do današnjih dni>

Ínfo.g |bilten|  biltena Info.g, v biltenu Info.g
<Tedenski bilten Info.g izdaja Skupina Gorenje>

Ínfo kíosk Velênje | informacijski monitor|  ~ -a ~, na Info 
kiosku Velenje; ↑Informacijska točka Velenje, ↑Infotočka Ve-
lenje
<Pred Vilo Bianco stoji Info kiosk Velenje>

Ínfo občàn SD |glasilo šaleških svetniških skupin Socialnih 
demokratov|  ~ -a ~, v Info občanu SD
<Glasilo Info občan SD izhaja enkrat letno v nakladi 10.000 
izvodov; ustvarjalci Info občana SD>

Informátika |študijski program|  -e
<strokovnjak s področja informatike; študent drugega letni-
ka višješolskega programa Informatika na Višji strokovni šoli 
Velenje; inženir/-ka informatike; Študirati informatiko>

Ínfo-stik, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Info-stiku, Info-stikov
<podjetje Info-stik iz Velenja; Sodelovati z Info-stikom>

Ínka Ímpex, d. o. o., PE Velenje | trgovina|  -e ~, v Inki Im-
pex; ↑Inka Impeks
<po dekorativne izdelke z Daljnega vzhoda v trgovino Inka 
Impex; ponudba Inke Impex>

Ínosist, d. n. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Inosistu, Inosistov
<Inosist, podjetniško, računalniško in poslovno svetovanje,  
d. n. o., ima sedež na Tomšičevi cesti>

Inpróna, s. p.JČV15 |podjetje|  -e, v Inproni, Inpronin
<Inprona, elektrostoritve, s. p., ima sedež v Paki pri Velenju; 
Inpronine elektrostoritve>

Ín.sist, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v In.sistu, v podjetju In.sist, 
In.sistov
<In.sist, informacijski sistemi, d. o. o., ima sedež na Šlandro-
vi cesti v Velenju; Zaposliti se pri In.sistu; storitve podjetja 
In.sist>
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Ínsvar, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Insvaru, v podjetju Insvar, 
Insvarov
<Insvar, gradbeništvo, proizvodnja, nepremičnine, storitve in 
posredovanje delovne sile, d. o. o., ima sedež na Efenkovi>

inštalatêr strôjnih inštalácij |srednješolski izobraževalni 
program|  programa inštalater strojnih inštalacij, v programu 
inštalater strojnih inštalacij; inštalater/-ka strojnih inštalacij 
|naziv poklicne izobrazbe| ; ○inštalater strojnih instalacij; razl. 
umetniška instalacija
<zanimanje šaleških osnovnošolcev za vpis v triletni poklicni 
program inštalater strojnih inštalacij na Strojni šoli ŠC Vele-
nje>

Inštitút Dôbri dìm |zavod|  -a ~ ~, na Inštitutu Dobri dim
<Inštitut Dobri dim, zavod za izobraževanje, usposabljanje in 
svetovanje iz varstva pri delu in požarne varnosti; dejavnost 
zavoda Dobri dim>

Inštitút ERÍCo gl. ERICo Velenje 

Inštitút Okó |zavod|  -a ~, na Inštitutu Oko
<Na Kidričevi v Velenju deluje Inštitut Oko – središče za iz-
menjavo znanja in pomoč uporabnikom; dejavnost zavoda 
Oko>

Inštitút za daljínsko energétiko (IDE) |zavod|  -a ~ ~ ~ 
(IDE-ja tudi IDE --),JČV3 na Inštitutu za daljinsko energetiko, 
na IDE-ju/IDE, IDE-jev; Zavod Inštitut za daljinsko energe-
tiko
<Sedež Inštituta za daljinsko energetiko je na Koroški 3a; di-
rektor IDE>

Inštitút za ekolóške raziskáve ERÍCo Velênje -a ~ ~ ~ ~ ~, 
na Inštitutu za ekološke raziskave ERICo; gl. ERICo
<direktor Inštituta za ekološke raziskave ERICo; z velenjske-
ga inštituta za ekološke raziskave ERICo; pri ERICu, inštitutu 
za ekološke raziskave>

Inštitút za jávna naročíla, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a ~ ~ ~, na 
Inštitutu za javna naročila
<Naročiti svetovanje pri Inštitutu za javna naročila>

Intégra inštitút ~ -a, na Integra inštitutu; ↑Inštitut Integra
<Inštitut Integra je izvedel predavanje z aktualno tematiko; 
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Inštitut za razvoj človekovih potencialov Integra iz Velenja 
izvaja zaposlitveno rehabilitacijo>

Intelékta Velênje | turistična agencija|  -e ~, v Intelekti Vele-
nje, Intelektin
<Intelektina poslovna enota v Velenju; Povežite se z Intelekto 
Velenje/velenjsko Intelekto; na izlet z Intelekto/agencijo In-
telekta>

Internístična ambulánta (ZD Velenje) |oddelek ZD Velenje| 
-e -e, v Internistični ambulanti Zdravstvenega doma Velenje
<Naročiti se na pregled v Internistični ambulanti Zdravstve-
nega doma Velenje; Posvetovati se z internistom Internistične 
ambulante Zdravstvenega doma Velenje; velenjska interni-
stična ambulanta>

Ínterspár Šalék | trgovina|  -a ~, v Intersparu Šalek, Inter- 
sparov; ●Interšpar Šalek
<Nakupovati v Intersparu Šalek na Selu; ribarnica v Inter- 
sparu Šalek; Pri nakupih uporabljati Sparovo kartico ugodno-
sti> 

Ínterspár Velênjka | trgovina|  -a ~, v Intersparu Velenjka; 
●Interšpar Velenjka, ●Interspar Velenka
<Nakupovati v Intersparu Velenjka; mesnica v Intersparu Ve-
lenjka>

Ínterspórt Velênje |prodajalna|  -a ~, v Intersportu Velenje, v 
prodajalni Intersport, v Intersportovi prodajalni, Intersportov; 
●Intersport prodajalna, ●Inter sport
<prodajalna Intersport v Mercatorjevem centru v Velenju;  
Intersportova prodajalna>

Ínvel/INVEL, d. o. o.JČV15 (Invel, inkubator za razvoj pod-
jetništva Velenje, d. o. o.) |podjetje|  -a, v/pri Invelu, v pod-
jetju Invel, Invelov
<Podjetje Invel vodi različne zaposlitvene programe; Zapo-
sliti se pri Invelu>

Inventúra |projekt, razstava|  -e, na Inventuri, Inventurin
<Inventura je skupni projekt Gimnazije Velenje in Galerije 
Velenje; V Galeriji Velenje so odprli Inventuro 10; 10. Inven-
tura – razstava dijakov velenjske umetniške gimnazije>
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Ípak, inštitút za simbólno analízo in razvòj informacíjskih 
tehnologíj Velênje |zavod|  -a, pri Ipaku, Ipakov
<Zaposliti se pri Ipaku/v zavodu Ipak; Ipakovi projekti; Člani 
zavoda Ipak so se udeležili mednarodne konference>

Írgel 
|m. priimek|  -gla, or. (z) Irglom, or. (z) g. Irglom, Irglov; ●or. 
(z) Irgelom, ●Irgelov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Irgel
<pri Evi in Adamu Irglu; pri Adamu in Evi Irgel; ●pri Evi in 
Adamu Irgel>

ÍRSCom, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v IRSComu, IRSComov
<Podjetje IRSCom, storitve in trgovina, d. o. o., je pooblašče-
ni prodajalec mobilnih storitev>

Islámović 
|m. priimek|  -a, or. (z) Islamovićem,JČV32 or. (z) g. Isla-
movićem,JČV32 Islamovićev;JČV32 ●or. (z) Islamovićom, ●Isla-
movićov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Islamović
<pri Jasmini in Hasanu Islamoviću; pri Hasanu in Jasmini Is-
lamović; ●pri Jasmini in Hasanu Islamović>

Íslamska skúpnost Velênje -e -i ~, v Islamski skupnosti Ve-
lenje
<imám velenjske islamske skupnosti; aktivnosti Islamske 
skupnosti Velenje>

I. S. T. Ávtodéli, d. o. o., Trgovína z ávtodéli Velênje |pod-
jetje|  trgovine I. S. T. Avtodeli, v trgovini I. S. T. Avtodeli
<Kupiti motorno olje v trgovini I. S. T. na Prešernovi; velenj-
ska poslovna enota podjetja I. S. T. Avtodeli>

ITD IN, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja ITD IN, v podjetju 
ITD IN
<Zaposliti se pri podjetju ITD IN; direktor podjetja ITD IN>

ITF Zvéza za tradicionálni taekwondó Slovénije ~ -e ~ ~ ~ 
~, v ITF Zvezi za tradicionalni taekwondo Slovenije
<ITF Zveza za tradicionalni taekwondo Slovenije s sedežem 
v Velenju>

Ivanúša 
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 or. (z) Ivanušo tudi (z) Ivanušem, or. 
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(z) g. Ivanušo/Ivanušem, Ivanušev;JČV56 ●or. (z) Ivanušom,JČV32 
●Ivanušov,JČV32 ●Ivanušin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 or. (z) go. Ivanuša tudi (z) go. Iva-
nušo
<pri Evi in Adamu Ivanušu; pri Adamu in Evi Ivanuša; ●pri 
Evi in Adamu Ivanuša>

Izlétnik Cêlje, PE Velenje | turistična agencija|  -a ~, v Izle-
tniku Celje
<prometno in turistično podjetje Izletnik Celje, PE Velenje; 
storitve velenjske enote Izletnika Celje>

Izpítni cénter Velênje -ega -tra ~, v Izpitnem centru Velenje
<vodja velenjskega izpitnega centra; Opravljati izpit v Izpi-
tnem centru Velenje> 

Izvršílni oddélek Okrájnega sodíšča Velênje -ega -lka ~ ~ 
~, na Izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča Velenje
<sodelavci Izvršilnega oddelka Okrajnega sodišča Velenje>

Izzív fotografíja, s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja Izziv fotografi-
ja, v podjetju Izziv fotografija; ↑Fotografija Izziv
<fotografske storitve podjetja Izziv fotografija; Fotografirati 
za podjetje Izziv fotografija>

[…]
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Jáger |nakupovalno središče|  -gra, v Jagru, Jagrov
<v velenjskem Jagru; v nakupovalnem središču Jager ob Ce-
sti Simona Blatnika v Velenju; kartica ugodnosti Jager/Jagro-
va kartica ugodnosti>

Jágodni vŕt |sladoledarna|  -ega -a, v Jagodnem vrtu; ●jago-
dni vrt, ●Jagoden vrt, ●Jagodov vrt, ●Jagodin vrt
<sladoled iz sladoledarne Jagodni vrt na Kardeljevem trgu; 
sladoledar Jagodnega vrta>

Jákec |hrib|  -kca, na Jakcu, Jakčev; ●Jakcov
<vzpon na Jakca; spust z Jakca; Jakčeva nadmorska višina; 
●Iti na Jakeca>

jáma Pésje -e ~, v jami Pesje; jama Pesje Premogovnika Ve-
lenje, PV-jeva jama Pesje
<nesreča v jami Pesje Premogovnika Velenje>

jáma Pilánca -e -e, v jami Pilanci
<Spustiti se v jamo Pilanco>

jáma Préloge -e ~, v jami Preloge; preloška jama, jama Pre-
loge Premogovnika Velenje, PV-jeva jama Preloge; ●preložka 
jama
<južni del jame Preloge Premogovnika Velenje>

jáma Škále -e ~, v jami Škale; jama Škale Premogovnika Ve-
lenje, PV-jeva jama Škale, PV-jeva jama v Škalah; prim. Jama 
Škale v zapiranju, d. o. o. 
<zaprtje odkopnega polja jame Škale>

Jáma Škále v zapíranju, d. o. o., Velênje -e ~ ~ ~, v družbi 
Jama Škale v zapiranju, d. o. o; prim. jama Škale
<Jama Škale v zapiranju je družba Premogovnika Velenje; 
lastniški delež Premogovnika Velenje v družbi Jama Škale v 
zapiranju>

J

 […]
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jáma Špehôvka -e -e, v jami Špehovki
<Povedriti v jami Špehovki>

Jámnikar 
|m. priimek|  -ja,JČV31 or. (z) Jamnikarjem, or. (z) g. Jamnikarjem, 
Jamnikarjev; ●pri Jamnikaru,JČV31 ●or. (z) Jamnikarjom,JČV32 
●JamnikarjovJČV32

|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Jamnikar
<pri Evi in Adamu Jamnikarju; pri Adamu in Evi Jamnikar; 
●pri Evi in Adamu Jamnikar>

Jánežič 
|m. priimek|  -a, or. (z) Janežičem,JČV32 or. (z) g. Janežičem,JČV32 
Janežičev;JČV32 ●or. (z) Janežičom, ●Janežičov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Janežič
<pri Evi in Adamu Janežiču; pri Adamu in Evi Janežič; ●pri 
Evi in Adamu Janežič>

Ján & Flórjan, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Jan & Florjan, 
v podjetju Jan & Florjan
<podjetje Jan & Florjan, inženiring in proizvodnja>

Jánja | trgovina|  -e, pri Janji, v trgovini Janja, Janjin
<V trgovini Janja v Nakupovalnem centru Velenje prodajajo 
žensko, moško in otroško konfekcijo ter modne dodatke po 
dostopnih cenah; Janjino perilo>

Jánškovo sêlo |naselje|  -ega -a, na Janškovem selu, 
Janškovosel(j)an/-ka ali Sel(j)an/-ka, janškovoselski ali sel-
ski; ●Janškovo Selo
<Prihaja z Janškovega sela>

Járnovičev memoriál | tradicionalno rokometno tekmovanje| 
-ega -a, na Jarnovičevem memorialu; ●Jarnovičov memorial, 
●Milogoj Jarnovičev memorial
<Rokometni klub Gorenje Velenje prireja tradicionalni Jarno-
vičev memorial; vstopnice za memorial, posvečen Milogoju 
Jarnoviču; Gorenje je osvojilo Jarnovičev memorial>

jášek NOP II | jašek Premogovnika Velenje|  -ška ~ ~, na jašku 
NOP II
<Konec avgusta je izvozni jašek NOP II že presegel globino 
174 metrov; virtualna predstavitev izvoznega jaška NOP II>

jášek Préloge -ška ~, v jašku Preloge; jašek Preloge Premo-
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govnika Velenje, PV-jev jašek Preloge
<Spustiti se po jašku Preloge; preloški jašek>

Jáuz 
|m. priimek|  -a, or. (z) Jauzom, or. (z) g. Jauzom, Jauzov; ●or. 
(z) Jauzem,JČV32 ●JauzevJČV32

|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Jauz
<pri Evi in Adamu Jauzu; pri Adamu in Evi Jauz; ●pri Evi in 
Adamu Jauz>

jávna déla -ih del, v javnih delih; programi javnih del
<Velenjska območna služba Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje je objavila seznam programov javnih del za leto 
2015; V MO Velenje je bilo v letu 2014 več kot 70 oseb zapo-
slenih po programih javnih del>

Jávna kúhinja Velênje |program|  -e -e ~, v Javni kuhinji Ve-
lenje, v programu Javna kuhinja Velenje
<Obiskovati velenjsko javno kuhinjo; Namen programa Javna 
kuhinja Velenje je zagotavljanje brezplačnega toplega obroka 
socialno ogroženim občanom> 

Jávni razpís za dodelítev srédstev za spodbújanje pod-
jétništva v Méstni óbčini Velênje |naslov razpisnega doku-
menta|  -ega -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, na Javnem razpisu za do-
delitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini 
Velenje
<Prijaviti se na javni razpis za sofinanciranje podjetništva v 
Mestni občini Velenje>

Jávni sklàd RS za kultúrne dejávnosti, Obmóčna izpo-
stáva Velênje (JSKD, OI Velenje; JSKD – OI Velenje; OI 
JSKD Velenje; Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI 
Velenje) -ega -a ~ ~ ~ ~, pri Območni izpostavi Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti Velenje
<program OI JSKD Velenje; Revijo je organizirala velenjska 
območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavno-
sti>

jávni závod Galeríja Velênje -ega -a ~ ~, v javnem zavodu 
Galerija Velenje
<Sodelovati z javnim zavodom Galerija Velenje>

Jázbec
|m. priimek|  -a, or. (z) Jazbecem,JČV32 or. (z) g. Jazbecem,JČV32 
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Jazbečev;JČV32 ●or. (z) Jazbecom, ●or. (z) Jazbcom, ●or. (z) 
Jazbcem, ●Jazbecev, ●Jazbecov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Jazbec
<pri Evi in Adamu Jazbecu; pri Adamu in Evi Jazbec; ●pri Evi 
in Adamu Jazbec>

jazz festivál [džêz in džéz] |vrsta prireditve|  ~ -a, na jazz 
festivalu; ↑festival jazza
<Max klub je letos ponovno organiziral jazz festival; Nasto-
piti na jazz festivalu v Velenju>

Jedovnícki 
|m. priimek|  -ega, mest. (o) Jedovnickem; ●mest. (o) Jedov-
nickemu, ●Jedovnickijev; prim. KoželjskiJČV13

|ž. priimek|  ~, mest. (o) ge. Jedovnicki
<uvodni nagovor Jedovnickega>

Jehôvove príče -ih prič, jehovec/-ka, jehovčev/-kin; ●Jehove 
priče, ●Jehovine priče
<pripadniki Jehovovih prič v Velenju>

Jêlen - Brénčič, Maríja ~ ~, -e, or. (z) Marijo Jelen - Brenčič; 
tudi M. Jelen Brenčič; ●M. Jelen–Brenčič
<pesniške zbirke Jelen Brenčičeve; ●pesniške zbirke Jelen 
Brenčičove>

Jénkova césta -e -e, na Jenkovi cesti, na Jenkovi c., na Jen-
koviJČV50

<Obvoz poteka po Jenkovi cesti; stanovalci Jenkove ceste>

Jerénec
|m. priimek|  -nca, or. (z) Jerencem,JČV32 or. (z) g. Jerencem,JČV32 
Jerenčev;JČV32 ●rod. Jereneca, ●or. (z) Jerencom, ●Jerencov, 
●Jerencev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Jerenec
<pri Evi in Adamu Jerencu; pri Adamu in Evi Jerenec; ●pri 
Evi in Adamu Jerenec>

Jêričev vŕh -ega -a, na Jeričevem vrhu; ●Jeričov vrh, ●pri Je-
ričevemu vrhu
<Jeričev vrh v Pesju; Povzpeti se na Jeričev vrh>

Jeríhova césta -e -e, na Jerihovi cesti, na Jerihovi c., na Je-
rihoviJČV50

<Živeti na Jerihovi; S Stanetove zaviti na Jerihovo>
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Jeseník |vrh|  -a, na Jeseniku
<Povzpeti se na Jesenik nad Pako pri Velenju>

Jeseník |vodno ime|  -a, v Jeseniku, Jesenikov
<Ohladiti se v Jeseniku; Izmeriti temperaturo Jesenika>

Jesén na Grílovi domačíji |prireditev|  -i ~ ~ ~, na Jeseni na 
Grilovi domačiji, na prireditvi Jesen na Grilovi domačiji
<organizatorji Jeseni na Grilovi domačiji; Udeležiti se nedelj-
ske muzejske ustvarjalnice Jesen na Grilovi domačiji>

Jesén na vási |prireditev|  -i ~ ~, na Jeseni na vasi, na priredi-
tvi Jesen na vasi
<Pri Kelherjevem kozolcu bo potekala prireditev Jesen na 
vasi; Sodelovati pri zabavnih igrah na Jeseni na vasi>

jesénski sêjem |vrsta prireditve|  -ega -jma, na jesenskem sej-
mu
<Festival Velenje je organiziral že 10. jesenski sejem; Na je-
senskem sejmu je nastopila tetka JesenJČV57>

Jézernica |vodno ime|  -e, v Jezernici
<Posedeti ob Jezernici>

jézernik VelênjčJČV57 |domišljijski lik|  -a -a, or. (z) jezernikom 
Velenjčem, Velenjčev; ●z jezernikom Velenjčom, ●Velenjčov; 
prim. Jezernik VelenjčJČV57 | literarno besedilo|
<V otroškem besedilu Jezernik Velenjč spoznati jezernika 
Velenjča; Jezernik Velenjč pridnim otrokom rezlja čolničke 
jezerničke>

Jézerski/Jezêrski zmáj gl. Rod Jezerski zmaj

Ježôvnik, Víncenc -a, -a, or. (z) Vincencem Ježovnikom, 
Vincenčev; ●or. (z) Vincencom, ●Vincencov, ●or. (z) Vincen-
cem Ježovnik
<s poslancem Vincencem Ježovnikom>

Jí
|m. priimek|  -ja, pri Jiju, or. (z) Jijem, Jijev; ●rod. Ja, ●pri Ju, 
●z Jijom, ●Jijov, ●Jov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Ji, or. (z) go. Ji
<Srečati Jija; Poklicati go. Ji>

J-Láb, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v J-Labu, J-Labov
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<J-Lab, informatika in svetovanje, d. o. o., ima sedež na Ša-
leški>

JMN, d. o. o.JČV15 |podjetje|  JMN-ja tudi JMN --,JČV3 v  
JMN-ju tudi JMN --, v podjetju JMN, JMN-jev
<JMN, trgovina in storitve, d. o. o., ima sedež na Koželjskega 
uliciJČV7>

Jóni.H1, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Joni.H1, v podjetju 
Joni.H1; ↑podjetje Joni
<Naročiti les pri podjetju Joni.H1; Podjetje Joni.H1, lesarstvo 
in gradbeništvo, d. o. o., ima sedež na Sončnem griču v Ve-
lenju>

Jóžefov sêjem |prireditev|  -ega -jma, na Jožefovem sejmu; 
●jožefov sejem, ●Jožefov sejm
<Že prvi Jožefov sejem v Škalah pri Velenju je odlično uspel; 
Kupiti kozarec medu na Jožefovem sejmu; sejemski izdelki z 
Jožefovega sejma; ●sejmski izdelki>

Júdo klúb Velênje ~ -a ~, v Judo klubu Velenje; velenjski 
judo klub, judo klub iz Velenja
<Velenjski klub judoistov se je udeležil tradicionalnega  
novoletnega turnirja za judoiste U14 in U16; članice in člani 
velenjskega judo kluba/Judo kluba Velenje>

júgovič/-ka /slabš./ -a/-e, pri jugoviču/jugovički, or. (z) jugo-
vičem/jugovičko, jugovičev/jugovičkin; ●Jugovič, ●jugović, 
●or. (z) jugovičom, ●jugovičov
<jugovič in severnjak>

Júgovič 
|m. priimek|  -a, or. (z) Jugovičem,JČV32 or. (z) g. Jugovičem,JČV32 
Jugovičev;JČV32 ●or. (z) Jugovičom, ●Jugovičov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Jugovič
<pri Evi in Adamu Jugoviču; pri Adamu in Evi Jugovič; ●pri 
Evi in Adamu Jugovič>

Júrčičeva césta -e -e, na Jurčičevi cesti, na Jurčičevi c., na 
Jurčičevi;JČV50 ●Jurčičova cestaJČV6

<Živeti na Jurčičevi cesti; Zapeljati z Bračičeve na Jurčiče-
vo>

Júrko 
|m. priimek|  -a, or. (z) Jurkom, or. (z) g. Jurkom, Jurkov; ●rod. 
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Jurkota, ●rod. Jurkoja, ●or. (z) Jurkotom, ●or. (z) Jurkojem, 
●Jurkotov, ●Jurkojev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Jurko
<pri Evi in Adamu Jurku; pri Adamu in Evi Jurko; ●pri Evi in 
Adamu Jurko>

Júry |priimek|  -ja, Juryjev;JČV13 ●Jurya, ●Juryev; prim. Pokor-
ny
<pouk pri škalskem učitelju Juryju>

JYSK/Jysk Velênje [jísk] | trgovina|  JYSK-a ~/Jyska ~, v 
JYSK-u/Jysku Velenje, JYSK-ov/Jyskov
<velenjski JYSK; Zaposliti se pri JYSK-u; Jyskov letak>

[…]
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Kabinét Ustanôve Velênjska knjížna fundácija (Kabinet 
UVKF) |oddelek UVKF|  -a ~ ~ ~ ~, v Kabinetu Ustanove 
Velenjska knjižna fundacija, v Kabinetu UVKF
<Kabinet UVKF je razglasil prejemnike literarnih priznanj v 
letu 2016>

Kác
|m. priimek|  -a, pri Kacu, or. (s) Kacem,JČV32 Kačev;JČV32 ●or. 
(s) Kacom, ●Kacov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Kac, or. (z) go. Kac
<Dogovoriti se s Kacem (●s Kačem); Poslati na Kačev (●Ka-
cov, ●Kacev) naslov>

Kájtna 
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Kajtni tudi pri Kajtnu, or. (s) 
Kajtno tudi (s) Kajtnom, Kajtnov;JČV56 ●Kajtnin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Kajtna tudi pri ge. Kajtni, or. 
(z) go. Kajtna tudi (z) go. Kajtno
<Posredovati na Kajtnov naslov>

Kajúhova césta -e -e, na Kajuhovi cesti, na Kajuhovi c., na 
KajuhoviJČV50

<stanovanje na Kajuhovi cesti v Velenju; Avtomobil je zdrsnil 
s Kajuhove>

Kajúh – pésnik vsèh létnih čásov |monografija|  monogra-
fije Kajuh – pesnik vseh letnih časov, v monografiji Kajuh 
– pesnik vseh letnih časov; ●Kajuh pesnik vseh letnih časov, 
●Kajuh-pesnik vseh letnih časov
<Ob 70. obletnici smrti pesnika Karla Destovnika - Kajuha 
je izšla druga, dopolnjena izdaja monografije Kajuh – pesnik 
vseh letnih časov>

Kájzer, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ja, pri Kajzerju, v podjetju Kaj-
zer, Kajzerjev; ●rod. Kajzra, ●Kajzrov
<gostinsko in prevozno podjetje Kajzer; Kajzerjeve go-
stinsko-prevozne storitve>

K

 […]
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Kália |vrtni center|  -e, v Kalii, Kalijin; prim. [kálija]JČV25

<Kalijin vrtni center v Velenju; člani Kluba Kalia; V velenjski 
Kalii, poslovalnici Semenarne Ljubljana, nudijo sadike agru-
mov>

Kamenícki 
|m. priimek|  -ega, pri Kamenickem, or. (s) Kamenickim; ●pri 
Kamenickemu
|ž. priimek|  ~, pri ge. Kamenicki, or. (z) go. Kamenicki
<Srečati se z go. Kamenicki; Pogovarjati se s Kamenickim>

Kamnoséštvo Kózjak |podjetje|  -a ~, pri Kamnoseštvu Koz-
jak
<obdelava naravnega kamna pri Kamnoseštvu Kozjak>

Kamnoséštvo Pódpečan |podjetje|  -a ~, pri Kamnoseštvu 
Podpečan, v podjetju Kamnoseštvo Podpečan, Podpečanov; 
●Kamnoseštvo Potpečan; prim. [pótpečan]JČV45

<15-odstotni/petnajstodstotniJČV38 popust na vse storitve Ka-
mnoseštva Podpečan; Nagrobni spomenik smo naročili pri 
Kamnoseštvu Podpečan; Podpečanov granitni nagrobni spo-
menik>

Kámp Jézero -a ~, v Kampu Jezero
<velenjski kamp Jezero>

Kaóz |glasbena skupina|  skupine Kaoz, v skupini Kaoz
<koncert velenjskih metalcev Kaoz; preimenovanje velenjske 
thrash metal skupine Alcohollica v Kaoz; nastop benda Kaoz 
na Dnevih mladih in kulture>

kapélica sv. Maríje Vnebovzéte -e ~ ~ ~, pri kapelici sv. Ma-
rije Vnebovzete; kapelica svete Marije Vnebovzete; ●kapelica 
Sv. Marije vnebovzete
<baročni kipi v kapelici sv. Marije Vnebovzete v KS Stara 
vas>

Kapučíno bár ~ -a, v Kapučino baru, v baru Kapučino, v Ka-
pučinu, h Kapučinu, Kapučinov; ↑Bar Kapučino, ↑Kapučino; 
●rod. Kapučinota |bar|
<klepet ob kapučinu v baru Kapučino>

Karáka bár ~ -a, v Karaka baru, v baru Karaka, v Karaki, h 
Karaki, Karakin; ↑Bar Karaka, ↑Karaka; ●Karaka Bar
<Bar Karaka je bil odprt dolgo v noč; Prispel je h Karaki;  
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s Karakinimi gosti>

Karalú, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ja, pri Karaluju, v podjetju Ka-
ralu, h Karaluju, s Karalujem, Karalujev; ●or. (s) Karalujom, 
●Karalujov
<vzdrževanje objektov Karalu>

Karaté klúb Rudár Velênje (KK Rudar Velenje) ~ -a ~ ~ 
(KK-ja ~ ~ tudi KK -- ~ ~),JČV3 v Karate klubu Rudar Velenje, 
v KK-ju/KK Rudar Velenje; ↑Karateklub Rudar Velenje,JČV43 
↑Karatejski klub Rudar VelenjeJČV43

<karateisti Karate kluba Rudar Velenje>

Karaté klúb Shótokan Velênje (KK Shotokan Velenje) ~ -a 
~ ~ (KK-ja ~ ~ tudi KK -- ~ ~),JČV3 v Karate klubu Shotokan 
Velenje, v KK-ju/KK Shotokan Velenje; ↑Karateklub Shoto-
kan Velenje,JČV43 ↑Karatejski klub Shotokan VelenjeJČV43

<Na mednarodnem turnirju v karateju so karateisti Karate 
kluba Shotokan Velenje osvojili 14 medalj>

Karaté klúb Tíger (KK Tiger) ~ -a ~ (KK-ja ~ tudi KK -- 
~),JČV3 v Karate klubu Tiger, v KK-ju/KK Tiger; ↑Karatejski 
klub Tiger,JČV43 ↑Karateklub TigerJČV43

<predsednik Karate kluba Tiger; člani KK Tiger>

Karaté klúb Velênje (KK Velenje) ~ -a ~ (KK-ja ~ tudi KK 
-- ~),JČV3 v Karate klubu Velenje, v KK-ju/KK Velenje; ↑Ka-
ratejski klub Velenje,JČV43 ↑Karateklub Velenje;JČV43 velenjski 
karatejski klub, karateklub iz Velenja
<Na državnem prvenstvu je Karate klub Velenje osvojil kar 
12 medalj; Najmlajša tekmovalka Karate kluba Velenje je 
zmagala tako v katah kot borbah>

Karbón, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Karbonu, v podjetju Kar-
bon, Karbonov
<Karbon, čiste tehnologije, d. o. o., Velenje; Šaleško podjetje 
Karbon se ukvarja z razgradnjo izrabljenih vozil>

Kardéljeva ploščád -e -i, na Kardeljevi ploščadi; ●Edvard 
Kardeljeva ploščad
<sanacija Kardeljeve ploščadi>

Kardéljev tŕg -ega -a, na Kardeljevem trgu, *Kardeljčan/-ka; 
●Kardeljov trg
<Odpeljati se izpred bloka na Kardeljevem trgu; prebivalci 



172 Kažipot K boljši velenjščini172

K

Kardeljevega trga>

Káritas Vínska Gôra |organizacija|  -a ~ ~, pri Karitasu Vin-
ska Gora, Karitasov, karitasovec/-ka |član/-ica dobrodelne 
organizacije| , karitasovčev/-kin; ●rod. Karitasa Vinske Gore; 
●Karitasovec/-ka
<gledališka predstava za Karitas Vinska Gora>

Karníčnik | turistična kmetija|  -a, pri Karničniku, na kmetiji 
Karničnik, Karničnikov
<Turistična kmetija Karničnik v Hrastovcu je znana po vzreji 
konjev; suhomesni izdelki s kmetije Karničnik>

Kárting cénter Velênje ~ -tra ~, v Karting centru Velenje; 
↑Center za karting Velenje
<kartinško tekmovanje v Karting centru Velenje; ↑v Centru 
za karting Velenje>

Kastélic
|m. priimek|  -a, pri Kastelicu, or. (s) Kastelicem,JČV32 
Kasteličev;JČV32 ●or. (s) Kastelicom, ●Kastelicov, ●Kastelicev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Kastelic, or. (z) go. Kastelic
<Dogovoriti se s Kastelicem; Poiskati Kasteličevo telefonsko 
številko>

Káš 
|m. priimek|  -a, pri Kašu, or. (s) Kašem,JČV32 Kašev;JČV32 ●or. 
(s) Kašom, ●Kašov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Kaš, or. (z) go. Kaš
<Odpraviti se h Kašu; Dostaviti na Kašev naslov>

Katarínin sêjem |prireditev|  -ega -jma, na Katarininem sej-
mu; ●Katarinin sejm
<Na Katarininem sejmu kupiti spominek in kozarec medu; 
Turistično društvo Šentilj tradicionalno prireja Katarinin se-
jem; izdelki domače obrti s šentiljskega Katarininega sejma/s 
tradicionalnega Katarininega sejma v Šentilju; sejemski iz-
delki s Katarininega sejma; ●sejmski izdelki>

katólik |pripadnik vere|  -a, katolikov; ↑katoličan; nekatoli-
čan; ●Katolik, ●ne katoličan, ●ne-katoličan
katólikinja |pripadnica vere|  -e, katolikinjin; ↑katoličanka; 
nekatoličanka; ●Katolikinja, ●ne katoličanka, ●ne-katoličanka
<verska opredelitev nekaterih Velenjčanov za katoličane>
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Katrínas |glasbena skupina|  skupine Katrinas, v skupini Ka-
trinas
<nastop terceta Katrinas v velenjskem amfiteatru ob Paki; 
članice vokalne skupine Katrinas>

Káva bár Ciríla |podjetje|  ~ -a ~, v Kava baru Cirila, v baru 
Cirila, pri Cirili, Cirilin
<iz bara Cirila na Kidričevi v Velenju; Cirilina okusna kava>

Kavarènt |podjetje|  -a, pri Kavarentu, v podjetju Kavarent, h 
Kavarentu, Kavarentov
<trgovina, oglaševanje in gostinstvo Kavarent; ponudba ka-
vomatov podjetja Kavarent; Kavarentov kavomat so namesti-
li ob vodomat>

kavárna Hotéla Páka/kavarna hotela PakaJČV12 -e ~ ~, v 
kavarni Hotela Paka/hotela Paka
<na jutranjo kavo v kavarno Hotela Paka; Pakina kavarna>

Kavárna Markíz -e ~, v Kavarni Markiz, v Markizu, Marki-
zov; ●Markiz kavarna
<Preživeti poletni večer na terasi Kavarne Markiz; Iti na kavo 
v Markiz; v Markizu, majhni kavarni v središču Velenja; Mar-
kizovi gostje>

Kavárna Nôva -e ~, v Kavarni Nova, v Novi, Novin
<Na terasi Kavarne Nova brati časopis ob turški kavi>

Kavárna Positáno -e ~, v Kavarni Positano, Positanov
<V Velenjkini Kavarni Positano priporočajo Illyjevo kavo/
kavo Illy>

Kavárna Présta Cénter -e ~ ~, v Kavarni Presta Center
<Posedeti pred Prestino kavarno v centru mesta; Popiti kavo 
v Kavarni Presta Center>

Kavárna Záte -e ~, v Kavarni Zate
<Posedeti na terasi velenjske kavarne Zate pri Lekarni Vele-
nje>

Kávče/Krajevna skupnost Kavče (KS Kavče) -vč, v Kav-
čah, Kavčan/-ka, kavčanski ali kavški
 Spodnje Kavče -ih -vč, v Spodnjih Kavčah, Spodnje-
kavčan/-ka in Kavčan/-ka, spodnjekavčanski/kavčanski ali 
spodnjekavški/kavški
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 Zgornje Kavče -ih -vč, v Zgornjih Kavčah, Zgornje-
kavčan/-ka in Kavčan/-ka, zgornjekavčanski/kavčanski ali 
zgornjekavški/kavški
Spodnje in Zgornje Kavče, Sp. in Zg. Kavče, Spodnje-  in 
Zgornjekavčan/-ka (< Spodnjekavčan/-ka in Zgornje- 
kavčan/-ka), spodnje- in zgornjekavčanski (< spodnjekavčan-
ski in zgornjekavčanski) ali spodnje- in zgornjekavški (< spo-
dnjekavški in zgornjekavški); spodnjekavčanski in -bevški 
(< spodnjekavčanski in spodnjebevški), zgornjekavčanski in 
-bevški (< zgornjekavčanski in zgornjebevški)
<Naselje Kavče sestavljajo zaselki Spodnje in Zgornje Kavče 
ter Babja Klada>

kávčina |vrsta vina|  -e, s kavčino
<Kavče so dobile ime po kavčini, vinu kavške vinske trte; Piti 
kavčino iz kavškega grozdja>

Kávški líst |glasilo KS Kavče|  -ega -a, v Kavškem listu, v 
glasilu Kavški list
<Spodnje- in Zgornjekavčani z zanimanjem prebirajo lokal-
ni Kavški list; Brati kavško glasilo; V Kavškem listu, glasilu 
Krajevne skupnosti Kavče, poročati o lokalnem dogajanju>

Kávški pévci |vokalna skupina|  -ih -ev, pri Kavških pevcih
<S Kavškimi pevci iz Društva upokojencev Velenje je bil de-
cembrski čas čaroben; Tudi kavški otroci so prisluhnili Kav-
škim pevcem>

Kážipót |društvo|  -a, pri Kažipotu, v društvu Kažipot, Kaži-
potov; gl. Počitniško društvo Kažipot Velenje (PDK Velenje)
<Društvo Kažipot iz Velenja izvaja lokalne in mednarodne 
projekte za mlade; člani Kažipota/društva Kažipot; Kažipo-
tovi počitniški projekti za mlade; pri Kažipotu, počitniškem 
društvu iz Velenja>

Kážipót k bóljši velênjščini (KBV) | jezikovni priročnik| 
-a ~ ~ ~ (KBV-ja tudi KBV --),JČV3 v/pri Kažipotu k bolj-
ši velenjščini, v/pri KBV-ju/KBV, pri večletnem projektu  
Kažipot k boljši velenjščini, v »rastočem« slovarskem priroč-
niku Kažipot k boljši velenjščini, KBV-jev, KBV-jevec/-ka 
|sestavljavec/-kaJČV1 KBV-ja| ; ●Kažipot k boljši Velenjščini, 
●Kažipot h boljši velenjščini, ●KBV-jov
<knjižna izdaja Kažipota k boljši velenjščini/priročnika Kaži-
pot k boljši velenjščini; Pripravljati nove vsebine za Kažipot 
k boljši velenjščini; Sodelovati pri prvi redakciji Kažipota k 
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boljši velenjščini; Kažipot k boljši velenjščini je slovar pra-
vopisno problematičnega lastnoimenskega besedja 21. st. v 
velenjskem prostoru; Jezikovni priročnik Kažipot k boljši ve-
lenjščini je dvodelen: v prvem, slovarskem delu so gesla s 
pripadajočimi geselskimi članki, v drugem pa jezikovni član-
ki in komentarji o velenjščini; Nadaljevati s KBV-jem/KBV; 
KBV-jeva gesla>

kebáb -a, v kebabu; ●kebap
<prodaja kebaba na Prešernovi v Velenju>

Kebáb Ízi |okrepčevalnica|  okrepčevalnice Kebab Izi, v 
okrepčevalnici Kebab Izi; ●Kebap Izi; prim. [kebáp]JČV45

<V velenjski okrepčevalnici Kebab Izi vam pripravijo oku-
sne kebabe; kebabček iz okrepčevalnice Kebab Izi; ●kebap, 
●kebapček>

Kélt |podjetje|  -a, pri Keltu, v podjetju Kelt, Keltov
<dnevni bar in pivovarna Kelt v Velenju; z velenjskim Kel-
tom, dnevnim barom in pivovarno>

Kémična čistílnica in prálnica Rók |podjetje|  -e -e ~ -e ~, v 
Kemični čistilnici in pralnici Rok, v podjetju Kemična čistil-
nica in pralnica Rok, pri Roku, Rokov; ●Kemijska čistilnica 
in pralnica Rok
<čiščenje oblačil v Kemični čistilnici in pralnici Rok>

Kémoplást, d. o. o., PE Razstavno-prodajni salon Velenje 
-a, v Kemoplastu, v podjetju Kemoplast, Kemoplastov (< raz-
stavni in prodajni salon)
<Razstavno-prodajni salon Kemoplast Velenje; Kemoplastov 
razstavno-prodajni salon v Velenju; iz velenjskega razstavno-
-prodajnega salona podjetja Kemoplast; poslovna enota pod-
jetja Kemoplast, d. o. o., na Šaleški cesti 20a v Velenju>

Kéndo klúb Iss-Hogai ~ -a ~, v Kendo klubu Iss-Hogai
<treningi kenda, japonske borilne veščine, v organizaciji 
Kendo kluba Iss-Hogai Velenje; Trenirati kendo v klubu Iss-
-Hogai>

Kerámičarska lírika |podjetje|  -e -e, pri Keramičarski liriki, 
v podjetju Keramičarska lirika
<Podjetje Keramičarska lirika vodi Boštjan Čukur; h Kera-
mičarski liriki Boštjana Čukurja; Čukurjeva Keramičarska 
lirika>
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Kersníkova césta -e -e, na Kersnikovi cesti, na Kersnikovi c., 
na Kersnikovi;JČV50 razl. Krstnikov dom
<vzdrževalna dela na Kersnikovi cesti>

KFM, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~, v KFM, v podjetju KFM
<računalniške storitve podjetja KFM>

Kholn |glasbena skupina|  skupine Kholn, v skupini Kholn
<velenjska black metal skupina Kholn; koncert metalcev 
Kholn; Poslušati black metal velenjske zasedbe Kholn>

Kickbox drúštvo Ríng Velênje [kígbôks] ↑Kikboks druš-
tvo Ring Velenje ~ -a ~ ~, v Kikboks društvu Ring Velenje; 
↑Kikboksarsko društvo Ring Velenje; ●Kigboks društvo Rink 
Velenje; prim. [kígbôks], [rínk]JČV45

<Kikboksarji velenjskega društva Ring so se udeležili turnirja 
v kikboksu>

Kídričeva césta -e -e, na Kidričevi cesti, na Kidričevi c., na 
Kidričevi;JČV50 ●Kidričova cestaJČV6

<S Šaleške zaviti na Kidričevo; podhod pod Kidričevo>

KíkJČV59 | trgovina|  -a, v Kiku, v trgovini Kik, Kikov
<trgovina Kik v NC Velenje; v velenjskem Kiku; Kikova po-
slovalnica v Velenju; ponudba velenjske trgovine Kik; ●po-
nudba velenjske trgovine kik>

Kinolóško drúštvo Velênje (KD Velenje) -ega -a ~ (KD-ja 
~ tudi KD -- ~),JČV3 v Kinološkem društvu Velenje, v KD-ju/
KD Velenje; velenjsko kinološko društvo, kinološko društvo 
iz Velenja
<kinologi Kinološkega društva Velenje; Svojega rotvajlerja je 
vpisal v tečaj šolanja psov pri Kinološkem društvu Velenje>

Kíno Velênje -a ~, v Kinu Velenje; velenjski kino
<filmske predstave Kina Velenje; Pogosto zahajati v velenjski 
kino>

Kinozáver |program|  -vra, v Kinozavru, v programu Kinoza-
ver, Kinozavrov
<Kulturnovzgojni program Kinozaver vrtčevske otroke pope-
lje v filmski svet; Program Kinozaver je namenjen kulturni 
vzgoji predšolskih otrok; filmskovzgojni program Kinozaver 
Kina Velenje za predšolske otroke>
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Kíno 16 /zgod./ -a ~, v Kinu 16; ●rod. Kinota 16, ●rod. Kinoja 
16, ●v Kinotu 16, ●v Kinoju 16
<pod okriljem Kina 16; predstavniki nekdanjega Kina 16; v 
sodelovanju s Kinom 16>

kíosk -a, v kiosku; ●kijosk
<Kupiti časopis v Kiosku Delo Prodaja>

kíp Alfónza Šárha - Íztoka -a ~ ~ ~, pri kipu Alfonza Šarha 
- Iztoka
<Jerčičev kip Alfonza Šarha - Iztoka v parku Centra za vzgo-
jo, izobraževanje in usposabljanje Velenje; Kip Alfonza Šarha 
- Iztoka je stvaritev akademskega kiparja Alojza Jerčiča> 

kíp Antóna Áškerca -a ~ ~, ob kipu Antona Aškerca
<Kip Antona Aškerca, stoječ pred Osnovno šolo Antona 
Aškerca Velenje, je izdelal akademski kipar Ciril Cesar>

kíp Édvarda Kardélja -a ~ ~, ob kipu Edvarda Kardelja
<Batičev kip Edvarda Kardelja na Kardeljevem trgu>

kíp Gústava Šíliha -a ~ ~, ob kipu Gustava Šiliha
<Kolbičev kip šolnika in pisatelja Gustava Šiliha pred velenj-
sko osnovno šolo>

kitájska restavrácija -e -e; gl. Pekinško mesto
<kitajski restavraciji Pekinško mesto in Srečna zmaja v Ve-
lenju>

Kitájski cénter | trgovina|  -ega -tra, v Kitajskem centru, h Ki-
tajskemu centru
<Iti v velenjski Kitajski center; izdelki iz Kitajskega centra v 
NC Velenje>

Kk? Tk! |projekt|  projekta Kk? Tk!, pri projektu Kk? Tk!; 
projekt Kako? Tako! /knjiž./
<Koordinator projekta »Kk? Tk!« je Počitniško društvo Ka-
žipot Velenje; sodelovanje velenjskih mladinskih organizacij 
pri projektu »Kk? Tk!«; Namen projekta »Kk? Tk!« je pred-
staviti mladim možnosti aktivnega preživljanja prostega časa 
z vključitvijo v katero izmed velenjskih mladinskih organi-
zacij>

Klájnšek
|m. priimek|  -ška, pri Klajnšku, or. (s) Klajnškom, Klajnškov; 
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●pri Klajnšeku, ●Klajnšekov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Klajnšek, or. (z) go. Klajnšek
<Sporočiti Klajnšku; Dogovoriti se s Klajnškom>

Klásje Cêlje, d. d., Pekarna Velenje -a ~/Pekarne Velenje, v 
Klasju Celje/v Pekarni Velenje, Klasjev
<Naročiti torto v velenjski pekarni Klasja Celje>

Klêmenc
|m. priimek|  -a, pri Klemencu, or. (s) Klemencem, Klemen-
čev; ●or. (s) Klemencom, ●Klemencov, ●Klemencev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Klemenc, or. (z) go. Klemenc
<Prejeti Klemenčevo e-sporočilo>

Klepèt pod arkádami |prireditev|  -a ~ ~, na Klepetu pod ar-
kadami, na prireditvi Klepet pod arkadami
<prireditev Klepet pod arkadami na Velenjskem gradu>

Klepetúlja |bar|  -e, v Klepetulji, v baru Klepetulja, Klepe-
tuljin
<V starovelenjski Klepetulji poklepetati z več znanci; ●večimi 
znanci>

Klimatizíran.siJČV58 |podjetje|  podjetja Klimatiziran.si, v 
podjetju Klimatiziran.si; prim. Proteini.si
<Najeti klimatsko napravo pri podjetju Klimatiziran.si; Za 
servis klimatske naprave pokličite velenjsko podjetje Klima-
tiziran.si>

Kljúkec | trgovina|  -kca, pri Kljukcu, v trgovini Kljukec, or. 
(s) Kljukcem, Kljukčev; ●rod. Kljukeca, ●or. (s) Kljukcom, 
●or. (s) Kljukecom, ●Kljukcov
<oblačila iz »Kljukca«; ponudba oblačil v velenjski trgovini 
Kljukec>

klobasaríja |vrsta prireditve|  -e, na klobasariji; prim. pršu-
tarija
<Krajani Plešivca so priredili klobasarijo; s plešivške kloba-
sarije>

Klúb dèskanja na snégu Dèska/Deskà Velênje [dəs̀ka] 
[dəskà] (KDS Deska Velenje) -a ~ ~ ~ ~ ~, v Klubu deskanja 
na snegu Deska Velenje
<deskarji velenjskega deskarskega kluba Deska>
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Klúb eMCé plác -a ~ ~, v Klubu eMCe plac tudi v klubu 
eMCe plac; mladinski klub eMCe plac
<koncert v velenjskem klubu eMCe plac>

Klúb evrópskih študêntov -a ~ ~, v Klubu evropskih študen-
tov; ●Klub europskih študentov
<predsednik Kluba evropskih študentov>

Klúb jadrálnih padálcev Sky Velênje [skáj] -a ~ ~ ~ ~, v 
Klubu jadralnih padalcev Sky Velenje, pri Skyu, s Skyem,  
Skyev; ●pri Skyju, ●s Skyjem, ●s Skyom, ●Skyjev
<jadralni padalci kluba Sky; pri jadralnopadalskem klubu 
Sky>

○Klúb kúharjev-Píknik Velênje ↑Klub kuharjev Piknik Ve-
lenje -a ~ ~ ~, v Klubu kuharjev Piknik Velenje
<člani kluba Piknik Velenje; Včlaniti se (○v Klub kuharjev-
-Piknik Velenje) ↑v Klub kuharjev Piknik Velenje>
 
Klúb málega nogométa Škále (KMN Škale) -a ~ ~ ~, v Klu-
bu malega nogometa Škale, v KMN Škale, v škalskem KMN; 
škalski klub malega nogometa, klub malega nogometa iz Škal
<nogometaši KMN Škale; Igra pri klubu malega nogometa/
malonogometnem klubu iz Škal>

Klúb Mládi za mláde -a ~ ~ ~, v Klubu Mladi za mlade
<V okviru Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje de-
luje Klub Mladi za mlade>

Klúb navijáčev NK Rudár Velênjski knápi -a ~ ~ ~ ~ ~, v 
Klubu navijačev NK Rudar Velenjski knapi, v klubu Velenj-
ski knapi, pri Velenjskih knapih
<himna Kluba navijačev NK Rudar Velenjski knapi; navijaški 
klub Velenjski knapi>

Klúb navijáčev RK Gorênje/Gorénje Šaléški graščáki -a ~ 
~ ~ ~ ~, v Klubu navijačev RK Gorenje Šaleški graščaki, v 
klubu Šaleški graščaki, pri Šaleških graščakih
<člani Kluba navijačev RK Gorenje Šaleški graščaki; navija-
ški klub Šaleški graščaki>

Klúb nôvih podjétnikov NÔVUS (Klub novih podjetnikov 
Novus) -a ~ ~ ~, v Klubu novih podjetnikov NOVUS/Novus; 
novopodjetniški klub NOVUS/Novus
<programi Kluba novih podjetnikov Novus>
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Klúb sinhrónega plávanja Rusálka -a ~ ~ ~, v Klubu sin-
hronega plavanja Rusalka, Rusalkin
<plavalni klub Rusalka iz Velenja; sinhrone plavalke velenj-
skega kluba Rusalka>

klúbski večér |vrsta prireditve|  -ega -a, na klubskem večeru; 
●klupski večer; prim. [klúpski]JČV45

<klubski večeri v mladinskem klubu eMCe plac; na klubskem 
večeru v velenjskem eMCe-ju>

Klúb tájskega bôksa Velênje (KTB Velenje) -a ~ ~ ~  
(KTB-ja ~ tudi KTB -- ~),JČV3 v Klubu tajskega boksa Velenje, 
v velenjskem KTB-ju/KTB, KTB-jev; ●Klub Tajskega boksa 
Velenje
<Treningi Kluba tajskega boksa Velenje potekajo v Beli dvo-
rani>

Klúb upokojêncev Gorênje/Klúb upokójencev Gorénje -a ~ 
~, v Klubu upokojencev Gorenje
<Gorenjev klub upokojencev; članice in člani Kluba upoko-
jencev Gorenje>

Klúb upokojêncev/upokójencev Premogôvnika Velênje 
(Klub upokojencev PV) -a ~ ~ ~, v Klubu upokojencev Pre-
mogovnika Velenje, v Klubu upokojencev PV
<pri PV-jevem klubu upokojencev; občni zbor Kluba upoko-
jencev PV>

Klúb vôdnih špórtov Velênje (KVŠ Velenje) -a ~ ~ ~, v 
Klubu vodnih športov Velenje, v KVŠ Velenje; velenjski klub 
vodnih športov, klub vodnih športov iz Velenja
<člani KVŠ Velenje; Klub vodnih športov Velenje je objavil 
razpis za Velenjčanko 2015, jadralno regato>

Kmécl |priimek|  -a, Kmeclov; ●Kmecel, ●Kme-cl; prim.  
Nestl, Kristl, ValclJČV45 

<Bibliografija red. prof. dr. Matjaža Kmecla, častnega občana 
Mestne občine Velenje, je obsežna>

kméčka tŕžnica -e -e, na kmečki tržnici
<V Velenju je zaživela kmečka tržnica; ponudba kmetijskih 
pridelkov na velenjski kmečki tržnici; projekt Kmečka tržnica 
Velenje>

kmetíja Jévšnik -e ~, na kmetiji Jevšnik, Jevšnikov; Pri Ma-
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tevžu
<zelje s kmetije Jevšnik v Lazah; Kupiti Matevževo kislo 
repo, izdelano na kmetiji Jevšnik; ●Matevžova kisla repa>

kmetíja Ostrovŕšnik -e ~, na kmetiji Ostrovršnik, pri Ostro-
vršniku, Ostrovršnikov
<Obiskati kmetijo Ostrovršnik v Cirkovcah>

Kmetíjska trgovína Velênje (KT Velenje) |poslovalnica 
Kmetijske zadruge Šaleška dolina|  -e -e ~ (KT-ja ~ tudi KT 
-- ~),JČV3 v Kmetijski trgovini Velenje, v KT-ju/KT Velenje
<Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z. o. o., Kmetijska trgo-
vina Velenje>

Kmetíjska zádruga Šaléška dolína, z. o. o.JČV15 (KZ Šale-
ška dolina) -e -e ~ ~ (KZ-ja ~ ~ tudi KZ -- ~ ~),JČV3 v Kmetij-
ski zadrugi Šaleška dolina, v KZ-ju/KZ Šaleška dolina; ●rod. 
Kmetijske zadruge Šaleške doline
<Poslovna enota Turn, Kmetijska trgovina Velenje in Zadru-
žna enota Velenje so poslovalnice Kmetijske zadruge Šaleška 
dolina v Velenju; velenjske poslovne enote KZ Šaleška doli-
na>

Kmetíjsko-gozdárski závod Cêlje (KGZ Celje) -ega -a ~ 
(KGZ-ja ~ tudi KGZ -- ~),JČV3 pri Kmetijsko-gozdarskem 
zavodu Celje, pri KGZ-ju/KGZ Celje, h Kmetijsko-gozdar-
skemu zavodu Celje, h KGZ-ju/KGZ Celje (< Kmetijski in 
gozdarski zavod Celje)
Kmetijsko-gozdarski zavod Celje, Izpostava Velenje
<velenjska izpostava Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje; 
izpostava Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje v Velenju>

Knáp | trgovina|  -a, pri Knapu, v trgovini Knap, Knapov; 
knap /žarg./, ↑rudar /knjiž./
<Športna trgovina Knap nudi športna oblačila blagovne 
znamke Joma; trenerka v trenirki iz Knapa>

Knáp káva | trgovina|  trgovine Knap kava, v trgovini Knap 
kava
<Kupiti kavo v trgovini Knap kava; Knap kava, trgovina na 
drobno s kavo, s. p., na Gorici v Velenju; z velenjsko Knap 
kavo>

knápovska mál'ca /pog./ -e -e, s knapovsko mal'co; ↑rudar-
ska malica 
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<Privoščiti si knapovsko mal'co (↑rudarsko malico) v Muzeju 
premogovništva Slovenije; Okrepčati se s knapovsko mal'co 
(↑z rudarsko malico)>

Knáp žúr | tradicionalna študentska zabava|  ~ -a, na Knap 
žuru
<V začetku devetdesetih je postal Knap žur ena izmed naj-
večjih študentskih zabav v Mariboru; fotografije s Knap žura 
(●iz Knap žura)>

Knjíga na dóm |storitev|  storitve Knjiga na dom
<Storitev Knjiga na dom je namenjena članom Knjižnice Ve-
lenje, ki zaradi invalidnosti, starosti ali težje bolezni s težavo 
pridejo do knjižnice>

Knjigárna, papírnica in Svét knjíge Velênje |poslovna eno-
ta Mladinske knjige|  -e, -e ~ -a ~ ~, v Knjigarni, papirnici in 
Svetu knjige Velenje; razl. Svét knjíge, Svèt MOV
<nakup knjig in pisarniških pripomočkov v Knjigarni, papir-
nici in Svetu knjige Velenje, poslovni enoti Mladinske knji-
ge; izložba Knjigarne, papirnice in Sveta knjige Velenje; v  
MK-jevi knjigarni na Šaleški cesti>

Knjigovéštvo, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, pri Knjigoveštvu, v pod-
jetju Knjigoveštvo
<Naročiti vezavo knjige pri Knjigoveštvu; knjigoveške stori-
tve velenjskega podjetja Knjigoveštvo>

Knjížnica Šólskega céntra Velênje (Knjižnica ŠC Velenje) 
-e ~ ~ ~, v Knjižnici Šolskega centra Velenje; ●Knižnica Šol-
skega centra Velenje, ●Knjižnjica Šolskega centra Velenje, 
●Knjižnica Šolski center Velenje
<Dijaki velenjskega srednješolskega centra si lahko knjige 
izposojajo v Knjižnici Šolskega centra Velenje; V prostorih 
Gaudeamusa je tudi Knjižnica Šolskega centra Velenje>

Knjížnica Velênje (tudi Mestna knjižnica Velenje) | javni 
zavod|  -e ~, v Knjižnici Velenje; velenjska knjižnica; bralna 
značka, Pikina bralna značka, bralec/-ka meseca; ●Knjižnjica 
Velenje
<V Knjižnici Velenje lahko izbirate med knjigami mladinske-
ga oddelka, oddelka za odrasle ali domoznanskega oddelka; 
Članice in člani Knjižnice Velenje imajo dostop do e-knjig; 
Knjižnično gradivo, izposojeno v Knjižnici Velenje, lahko 
vrnete tudi na knjigomatu pred knjižnico; Članice in člani 
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Knjižnice Velenje lahko rezervirajo, podaljšajo gradivo prek 
Cobissa/COBISS-a>

Knjížnični kurír |občasno glasilo Knjižnice Velenje v Našem 
času|  -ega -ja, v Knjižničnem kurirju, v glasilu Knjižnični ku-
rir; ●Knjižnjični kurir
<Naščasova priloga Knjižnični kurir, ki jo izdaja Knjižnica 
Velenje; Prebirati Knjižničnega kurirja, objavljenega v tedni-
ku Naš čas>

Kócka | trgovina|  -e, v Kocki, v trgovini Kocka, h Kocki, 
Kockin
<v velenjski Kocki; trgovina Kocka na Prešernovi c.>

Kódeks ravnánja izvóljenih in imenovánih predstávnikov 
MO Velênje |dokument|  -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Kodeksu ravnanja 
izvoljenih in imenovanih predstavnikov MO Velenje
<Na seji Sveta MO Velenje je bil predstavljen Predlog Ko-
deksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov MO 
Velenje; v Kodeksu ravnanja izvoljenih in imenovanih pred-
stavnikov Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/2015); Kot določa Kodeks ravnanja izvoljenih in imenova-
nih predstavnikov MO Velenje (v nadaljevanju Kodeks); na 
osnovi 17. člena Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih 
predstavnikov MO Velenje; 10. čl. Kodeksa ravnanja izvolje-
nih in imenovanih predstavnikov MO Velenje; v drugem od-
stavku 17. člena Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih 
predstavnikov MO Velenje; v členih 4, 5 in 7 Kodeksa rav-
nanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov MO Velenje>

Kofétar'ca |kavarna|  -e, v Kofetar'ci, Kofetar'čin; ●Kofe-
tar'cin
<Kofetkati pri Kofetar'ci na Cankarjevi; kofetkanje prijateljic 
pri Kofetar'ci; ponudba kave v velenjski kavarni Kofetar'ca>

Ko je Velênje postájalo mésto |muzejska zbirka na Velenj-
skem gradu|  v zbirki Ko je Velenje postajalo mesto
<Ogledati si zbirko Ko je Velenje postajalo mesto>

kóktajl Velênje -a ~; ●Koktajl Velenje, ●cocktail Velenje, 
●koktejl Velenje
<prvi odlični srednje veliki ohlajeni sadni koktajl Velenje>

Koléda | folklorna skupina|  -e, pri Koledi, v društvu Ko-
leda, Koledin, koledovec/-ka |član/-ica društva Koleda| , 
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koledovčev/-kin; gl. Šaleško folklorno društvo Koleda
<folklorna skupina Koleda iz Šaleške doline; folkloristi šale-
škega društva Koleda>

Koledár priredítev Velênje |publikacija|  -ja ~ ~, v Koledarju 
prireditev Velenje; ↑v Koledarju prireditev Velenja/MO Vele-
nje
<Napovedati kulturni dogodek v mesečni publikaciji Koledar 
prireditev Velenje; septembrski/oktobrski Koledar prireditev 
Velenje; ●septemberski/oktoberskiJČV45>

Kolénc
|m. priimek|  -a, or. (s) Kolencem, or. (z) g. Kolencem, Kolen-
čev; ●or. (s) Kolencom, ●Kolencov, ●Kolencev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Kolenc
<pri Ani in Roku Kolencu; pri Roku in Ani Kolenc; ●pri Ani 
in Roku Kolenc>

kolesárska pót Húda lúknja -e -i ~ ~, na kolesarski poti 
Huda luknja
<idejni projekt za kolesarsko pot Huda luknja; urejanje kole-
sarske poti Huda luknja>

kolesárska pót Pódgorje–Vínska Gôra -e -i ~ ~ ~, na kole-
sarski poti Podgorje−Vinska Gora; ●kolesarska pot Podgorje 
− Vinska Gora,JČV38 ●kolesarska pot Podgorje-Vinska Gora, 
●kolesarska pot Podgorje - Vinska Gora, ●kolesarska pot Pod-
gorje―Vinska Gora, ●kolesarska pot Podgorje ― Vinska 
Gora
<Peljati se po kolesarski poti od Podgorja do Vinske Gore>

Kolesársko drúštvo Energíja Velênje (KD Energija Vele-
nje) -ega -a ~ ~ (KD-ja ~ ~ tudi KD -- ~ ~),JČV3 v Kolesar-
skem društvu Energija Velenje, v društvu Energija, v KD-ju/
KD Energija Velenje
<kolesarji velenjskega društva Energija>

kolesársko-sprehajálna pót (okóli) Velênjskega jézera -e -i 
~ ~ ~, na kolesarsko-sprehajalni poti (okoli) Velenjskega jeze-
ra (< kolesarska in sprehajalna pot (okoli) Velenjskega jezera)
<Rekreirati se na kolesarski in sprehajalni poti okoli Velenj-
skega jezera>

KolodvórskaJČV50 |restavracija|  -e, v Kolodvorski, v resta-
vraciji Kolodvorska, h Kolodvorski; gl. Restavracija Kolo-
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dvorska
<na terasi restavracije Kolodvorska; ponudba malic, kosil in 
jedi po naročilu v Kolodvorski; Iti kosit v Kolodvorsko>

Komisíja za ocenjevánje inovácij pri Savínjsko-šaléški go-
spodárski zbórnici -e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Komisiji za ocenjeva-
nje inovacij pri Savinjsko-šaleški gospodarski zbornici
<predsednik Komisije za ocenjevanje inovacij pri SŽGZ; 
Komisija Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice je podelila 
priznanja za najboljše inovacije>

Kómma, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Kommi, v podjetju Kom-
ma, Kommin; ●Komin
<Komma, trgovina in storitve, d. o. o.; Kommina trgovina na 
Kidričevi>

Kómpas Cêlje, d. d., PE Velenje, Rdeča dvorana -a ~, v/pri 
Kompasu Celje, Kompasov, kompasovec/-ka |zaposleni/-a v 
Kompasu|
<Kompasova poslovna enota v Rdeči dvorani; poslovna enota 
turističnega podjetja Kompas na Šaleški cesti>

kompléks Sêlo – Páka pri Velênju -a ~ ~ ~ ~, pri kompleksu 
Selo – Paka pri Velenju
<prodaja kompleksa Selo – Paka pri Velenju>

Komunála |glasbena skupina|  -e, pri Komunali, v glasbeni 
skupini Komunala, Komunalin
<koncert skupine Komunala; V klubu Max se je predstavila 
mlada velenjska skupina Komunala>

Komunálno podjétje Velênje, d. o. o.JČV15 (KPV) |podjetje| 
-ega -a ~, KPV-ja in KPV --,JČV3 pri Komunalnem podjetju 
Velenje, d. o. o., pri KPV-ju/KPV, KPV-jev; enote: Energetika 
(PE Energetika), Pogrebno-pokopališka dejavnost (PE Po-
grebno-pokopališka dejavnost), Vodovod in kanalizacija ali 
Vodovod-kanalizacija (PE Vodovod-kanalizacija)
<Strategija Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., je …; 
KPV-jeva vizija; Marko Mraz, KPV-jev vodja komunikacij-
skega oddelka, pravi …>
<Plačati položnico Komunali; Podražila se je tudi ○komunala; 
Podražile so se tudi ↑komunalne storitve>

 Finánčno-računovódska slúžba KPV -e -e ~, v Fi-
nančno-računovodski službi KPV
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<Finančno-računovodska služba KPV izvaja finančno poslo-
vanje in računovodstvo>

 Kémijsko-biolóška tehnologíja KPV |služba|  -e -e 
~, v Kemijsko-biološki tehnologiji KPV
<Podatki o kakovosti pitne vode v Šaleški dolini so dostopni 
pri Kemijsko-biološki tehnologiji Komunalnega podjetja Ve-
lenje>

 Komunálno podjétje Velênje, d. o. o., PE Energéti-
ka |poslovna enota KPV| PE Energetika, v PE Energetika
  poslovna enota Energetika (PE Energeti-
ka) -e -e ~, v poslovni enoti Energetika 
<po besedah tehničnega vodje/vodja PE Energetika pri Ko-
munalnem podjetju Velenje; Sodelovati s poslovno enoto 
Energetika Komunalnega podjetja Velenje>

 Komunálno podjétje Velênje, d. o. o., PE Pogré-
bno-pokopalíška dejávnost |poslovna enota KPV|  PE Po-
grebno-pokopališka dejavnost, v PE Pogrebno-pokopališka 
dejavnost (< PE Pogrebna in pokopališka dejavnost)
  poslovna enota Pogrebno-pokopališka de-
javnost (PE Pogrebno-pokopališka dejavnost) -e -e ~ ~, v 
poslovni enoti Pogrebno-pokopališka dejavnost
<pri Pogrebno-pokopališki dejavnosti, poslovni enoti Komu-
nalnega podjetja Velenje>

 Komunálno podjétje Velênje, d. o. o., PE Vodovòd 
in kanalizácija |poslovna enota KPV| PE Vodovod in kana-
lizacija, v PE Vodovod in kanalizacija
  poslovna enota Vodovod in kanalizacija 
(PE Vodovod in kanalizacija) -e -e ~ ~ ~, v poslovni enoti 
Vodovod in kanalizacija
<vodja poslovne enote Vodovod in kanalizacija Komunalne-
ga podjetja Velenje; Zaposliti se v poslovni enoti velenjskega 
komunalnega podjetja Vodovod in kanalizacija>

 Slúžba za investicíjski inženíring KPV -e ~ ~ ~ ~, v 
Službi za investicijski inženiring KPV
<vodja Službe za investicijski inženiring KPV>

 Slúžba za várnost in zdrávje pri délu KPV -e ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~, v Službi za varnost in zdravje pri delu KPV
<obvestilo Službe za varnost in zdravje pri delu KPV>
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 Splôšnokádrovski séktor KPV -ega -ja ~, v Splošno-
kadrovskem sektorju KPV
<strokovni sodelavci Splošnokadrovskega sektorja KPV>

Kónco, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Koncu, v podjetju Konco, 
Koncov; ●pri Koncotu, ●or. (s) Koncotom
<trgovina in posredništvo Konco, d. o. o., iz Velenja; nakup 
rabljenega avtomobila pri Koncu v Velenju; Podjetje Konco 
se ukvarja s posredništvom pri prodaji rabljenih avtomobilov, 
uvozom avtomobilov iz tujine in prepisi lastništva; skrb za 
kakovost rabljenih in uvoženih avtomobilov pri velenjskem 
Koncu; Koncova ponudba rabljenih avtomobilov>

Konjeníški cénter -ega -tra, v Konjeniškem centru
<velenjski konjeniški center pri Škalskem jezeru>

Konjeníški klúb Velênje (KK Velenje) -ega -a ~ (KK-ja ~ 
tudi KK -- ~),JČV3 v Konjeniškem klubu Velenje, v KK-ju/KK 
Velenje; velenjski konjeniški klub
<konjeniki Konjeniškega kluba Velenje>

konjeníško tekmovánje v preskakovánju ovír |vrsta špor-
tnega tekmovanja|  -ega -a ~ ~ ~, na konjeniškem tekmovanju 
v preskakovanju ovir
<tridnevno konjeniško tekmovanje v preskakovanju ovir v 
velenjskem konjeniškem centru ob Škalskem jezeru>

Konjúšnica |blok|  /zgod., pog./ -e, v Konjušnici, Konjušni-
čin; gl. Desetorček
<Stanovati v Konjušnici, bloku ob Kidričevi cesti>

KonôvoJČV50/Konóvo/Krajevna skupnost Konovo (KS Ko-
novo) -ega, na Konovem, Konovčan/-ka, konovski; ●konov-
ški
<Živeti na Konovem (●na Konovemu); Peljati se proti Kono-
vemu (●proti Konovem)>

Konóvska césta -e -e, na Konovski cesti; ●Konovška cestaJČV5

<vzdrževalna dela na območju Konovska–Škalska/na območ-
ju od Konovske do Škalske ceste>

Konóvski harmónikarji |glasbena skupina|  -ih -jev, pri Ko-
novskih harmonikarjih, h Konovskim harmonikarjem; ●Ko-
novski harmonikaši, ●Konovški harmonikarji
<narodno-zabavne skladbe v izvedbi Konovskih harmoni-
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karjev>

Konóvski štrájharji |etnoglasbena skupina|  -ih -jev, pri Ko-
novskih štrajharjih, h Konovskim štrajharjem; ●rod. Kono-
vskih štrajharjov, ●Konovški štrajharji
<skladbe Konovskih štrajharjev; Nastopili so Konovski štraj-
harji, ljudski godci s Konovega>

Konóvšek
|m. priimek|  -ška, pri Konovšku, or. (s) Konovškom, 
Konovškov; ●rod. Konovšeka, ●or. (s) Konovšekom
|ž. priimek|  ~, pri ge. Konovšek, or. (z) go. Konovšek
<Srečati Konovška; na Konovškov naslov>

Kónsip, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Konsipu, v podjetju Kon-
sip, Konsipov 
<Konsip, proizvodnja in trgovina, d. o. o.; v Optiki Fortuna, 
poslovni enoti družbe Konsip>

Kóntič
|m. priimek|  -a, pri Kontiču, or. (s) Kontičem, or. (z) g. Kon-
tičem, Kontičev; ●or. (s) Kontičom, ●Kontičov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Kontič, or. (z) go. Kontič; ○ga. Kontiče-
va, ●ga. Kontičova 
<po besedah velenjskega župana Kontiča>

Kontinuitéta |skulptura|  -e, ob Kontinuiteti, ob skulpturi 
Kontinuiteta, Kontinuitetin
<Pred glavnim vhodom v Gorenjev kompleks stoji Batič-
-Počivavškova skulptura Kontinuiteta; Batič-Počivavškova 
»Kontinuiteta«; skulptura Kontinuiteta kiparjev S. Batiča in 
M. Počivavška na otoku krožišča pri Gorenju>

Kónto, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, pri Kontu, v podjetju Konto, 
Kontov
<računovodske storitve Konto; Kontove računovodske stori-
tve; pri velenjskem Kontu>

Kóntor, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ja, pri Kontorju, v podjetju 
Kontor, Kontorjev
<Kontorjeve ekonomske storitve>

kopalíšče na Velênjskem jézeru -a ~ ~ ~, s kopališča na Ve-
lenjskem jezeru; ●kopališče na Velenjskemu jezeru
<upravljavec kopališča na Velenjskem jezeru; fotografije s 
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kopališča na Velenjskem jezeru>

Kopalíška céstaJKV3 -e -e, na Kopališki cesti, na Kopališki c., 
na Kopališki;JČV50 prim. Pokopališka cesta
<Kopališka cesta 2a, SI-3320 Velenje>JČV36

Kopítar, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ja, pri Kopitarju, v podjetju 
Kopitar, Kopitarjev
<proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev velenjskega pod-
jetja Kopitar>

Kopitárna | trgovina|  -e, v Kopitarni, v trgovini Kopitarna, 
Kopitarnin 
<trgovina Kopitarna v velenjskem Mercatorju; copati iz ve-
lenjske Kopitarne>

Koprívška lúknja | jama|  -e -e, v Koprivški luknji; ●Kopriv-
ška Luknja;JČV9 prim. Huda luknja
<vhod v Koprivško luknjo>

KÓRK |krajevna organizacija Rdečega križa|  KORK-a tudi 
KORK --, v KORK-u tudi v KORK --, KORK-ov; ●KORK-in
<krajevne organizacije Rdečega križa v MO Velenje; velenj-
ske KORK; s KORK-i občine Velenje>

Koróšec 
|m. priimek|  -šca, pri Korošcu, or. (s) Korošcem, Koroščev; 
●pri Korošecu, ●or. (s) Korošcom, ●Korošcov, ●Korošcev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Korošec, or. (z) go. Korošec
<Koroščeva telefonska številka; Pogovarjati se s Korošcem>

Koróška césta -e -e, na Koroški cesti, na Koroški c., na Ko-
roškiJČV50

<Koroška 37a;JČV36 Pripeljati se s Koroške; vrtičkarsko nase-
lje ob Koroški cesti v Velenju>

Koróško-šaléški jámarski klúb Spéleos - Síga VelênjeJČV43 
-ega -ega -a ~ ~ ~, v Koroško-šaleškem jamarskem klubu 
Speleos - Siga Velenje; ●Koroško - šaleški jamarski klub 
SPELEOS – SIGA Velenje, ●Koroško-Šaleški jamarski klub 
Speleos-Siga Velenje
<jamarji Koroško-šaleškega jamarskega kluba Speleos - Siga 
Velenje>
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kortúzovka ali Cortusa matthioliJČV9 |endemit v Hudi luknji| 
-e ali -e ~, kortuzovkin; tudi rdeči zvonček; ●cortusa matthioli
<Na skali v Hudi luknji raste endemit kortuzovka oz. Cortusa 
matthioli>

Korún - Kožéljski, Frán -a -ega, -a, mest. (o) Franu Ko-
runu - Koželjskem; ●mest. (o) F. Korunu - Koželjskemu, 
●Koželjskijev;JČV13 gl. Glasbena šola Frana Koruna - Koželj-
skega, Koželjskega ulica
<skladbe skladatelja Frana Koruna - Koželjskega; ●Koželjski-
jeve skladbe>

Kósi
|m. priimek|  -ja, pri Kosiju, or. (s) Kosijem, Kosijev; ●pri Ko-
siu, ●or. (s) Kosiom, ●or. (s) Kosiem, ●or. (s) Kosijom, ●Kosi-
jov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Kosi, or. (z) go. Kosi
<Srečati Kosija; Obvestiti go. Kosi; Kosijevo sporočilo>

Kosovélova úlica -e -e, na Kosovelovi ulici, na Kosovelovi 
ul., na KosoveloviJČV50

<na Kosovelovi ulici v Velenju parkiran avtomobil>

kostánjev píknik |vrsta prireditve|  -ega -a, na kostanjevem 
pikniku
<Krajane so povabili na kostanjev piknik; S kostanjevega 
piknika na Cankarjevi je zadišalo po pečenem kostanju; ●S 
kostanjevega piknika na Cankarjevi je zadišalo po pečenih 
kostanjih>

Košárica, d. o. o.JČV15 | trgovina|  -e, v Košarici, v trgovini Ko-
šarica, Košaričin
<iz trgovine Košarica v Pesju; Košaričine ugodnosti>

Košárkarski klúb Velênje -ega -a ~, v Košarkarskem klubu 
Velenje; košarkarji iz Velenja; ●Košarkaški klub Velenje
<košarkarji Košarkarskega kluba Velenje>

Kóta, d. o. o.JČV15 (tudi Kóta projékt, d. o. o.) |podjetje|  -e (~ 
-a), v podjetju Kota, v podjetju Kota projekt, pri Koti, Kotin
<storitve podjetja Kota, d. o. o., s sedežem na Prešernovi cesti 
v Velenju>

Kotalkalíšče Velênje -a ~, na Kotalkališču Velenje; kotalka-
lišče v Velenju, velenjsko kotalkališče
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<športne aktivnosti na velenjskem kotalkališču v Sončnem 
parku>

Kóte |zaselek v KS Šentilj|  Kot, v Kotah, h Kotam
<Prihaja iz Kot; Preseliti se v Kote; Ta zaselek so Kote; raz-
dalja od Kot do Kavč; prebivalci Kot/zaselka Kote v Krajevni 
skupnosti Šentilj>

Kovšè
|m. priimek|  -eta,JČV56 pri Kovšetu, or. (s) Kovšetom, Kovše-
tov; ○rod. Kovšeja, ○pri Kovšeju
|ž. priimek|  ~, pri ge. Kovše, or. (z) go. Kovše
<Sporočiti Kovšetu; Obvestiti go. Kovše>

Kozmétični in frizêrski salón Suzána |podjetje|  -ega ~ 
-ega -a ~, v Kozmetičnem in frizerskem salonu Suzana;  
Kozmetično-frizerski salon Suzana
<kozmetično-frizerske storitve salona Suzana>

Kozmétični salón Úrška |podjetje|  -ega -a ~, v Kozmetič-
nem salonu Urška
<Z manikerko iz Kozmetičnega salona Urška se je dogovorila 
za manikiro; Na pedikuro je odšla v Kozmetični salon Urška; 
●manikura, ●pedikira>

Kozmétika Íris |podjetje|  -e ~, v Kozmetiki Iris, pri Iris
<nega obraza v kozmetičnem salonu Iris; kozmetične linije 
Kozmetike Iris; kozmetični nasveti kozmetičarke salona Iris>

Kózmus, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Kozmusu, v podjetju 
Kozmus, Kozmusov
<Naročiti pri Kozmusu; Kozmusova poslovna enota/poslov-
na enota podjetja Kozmus>

Kozovínc, d. o. o., PE Velenje -a, pri Kozovincu, v podjetju 
Kozovinc, or. (s) Kozovincem, Kozovinčev; ●or. (s) Kozovin-
com, ●Kozovincov, ●Kozovincev
<poslovna enota podjetja Kozovinc, d. o. o., na Cesti talcev; 
Kozovinčeva poslovna enota v Velenju; trgovina Kozovinc>

Kôželj |vrh|  -žlja, na Kožlju, Kožljev; gl. Veliki Koželj, Mali 
Koželj
<južno pobočje Kožlja v Krajevni skupnosti Šentilj>

Kožéljskega úlicaJČV7 ~ -e, na Koželjskega ulici, na Koželj-
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skega ul.; ●Koželjskijeva ulica
<na Koželjskega ulici 5/Koželjskega ul. 5/Koželjskega 5>

Kožéljski |vzdevek|  -ega, pri Koželjskem; ●pri Koželjskemu, 
●Koželjskijev;JČV13 gl. Korun - Koželjski, Fran
<s skladateljem Franom Korunom - Koželjskim>

kožuhánje |vrsta prireditve|  /nar./ -a, na kožuhanju; ↑ličkanje
<Turistično društvo Šalek vabi na kožuhanje; ↑na ličkanje>

KPLZA Velénika, s. p.JČV15 |podjetje|  ~ ~, pri KPLZA Vele-
nika; gl. Velenika
<Kreativna, pisateljska, lektorska in založniška asociacija Ve-
lenika; storitve Kreativne, pisateljske, lektorske in založniške 
asociacije Velenika; založništvo in umetniško ustvarjanje Ve-
lenika>

Kráigherjeva céstaJKV3 -e -e, na Kraigherjevi cesti, na 
Kraigherjevi c., na Kraigherjevi,JČV50 h Kraigherjevi cesti, 
*Kraigherjan/-ka, Kraigherjevec/-ka /pog./, kraigherjevec/-ka 
/ideološka pripadnost/, sor. kučanovec/-ka; ●Kraigherjovec, 
●krajgerjevec, ●Kraigherova cesta, ●Boris Kraigherjeva cesta; 
gl. Cesta Borisa Kraigherja
<Kraigherjeva cesta 8a;JČV36 Zaviti na Kraigherjevo cesto>

Krajévna organizácija Rdéčega kríža Konôvo (KORK 
Konovo) -e -e ~ ~ ~ (KORK-a ~ tudi KORK -- ~),JČV3 v Kra-
jevni organizaciji Rdečega križa Konovo, v KORK-u/KORK 
Konovo, v konovki KORK; ●Krajevna organizacija Rdeči 
križ Konovo
<predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa Konovo; 
člani KORK Konovo>

krajévna skúpnost (KS) -e -i (KS --), v krajevni skupnosti, 
v KS
<velenjske krajevne skupnosti; 16 krajevnih skupnosti MO 
Velenje>

Krajévna skúpnost Bévče (KS Bevče) -e -i ~, v Krajevni 
skupnosti Bevče, v KS Bevče
<krajani Krajevne skupnosti Bevče>

Krajévna skúpnost Církovce (KS Cirkovce) -e -i ~, v Kra-
jevni skupnosti Cirkovce, v KS Cirkovce
<Škalske in Šmartinske Cirkovce v Krajevni skupnosti Cir-
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kovce>

Krajévna skúpnost Goríca (KS Gorica) -e -i ~, v Krajevni 
skupnosti Gorica, v KS Gorica
<Mestna občina Velenje in Krajevna skupnost Gorica sta pri-
redili tradicionalno kresovanje na Gorici>

Krajévna skúpnost Kávče (KS Kavče) -e -i ~, v Krajevni 
skupnosti Kavče, v KS Kavče
<iz velenjske KS Kavče>

Krajévna skúpnost Konôvo/Konóvo (KS Konovo) -e -i ~, v 
Krajevni skupnosti Konovo, v KS Konovo
<krajevni skupnosti Konovo in Šalek>

Krajévna skúpnost Páka pri Velênju (KS Paka pri Vele-
nju) -e -i ~ ~ ~, v Krajevni skupnosti Paka pri Velenju, v KS 
Paka pri Velenju
<v krajevnih skupnostih Paka pri Velenju in Plešivec>

Krajévna skúpnost Pésje (KS Pesje) -e -i ~, v Krajevni sku-
pnosti Pesje, v KS Pesje
<h krajevnima skupnostma Pesje in Podkraj; ●h krajevnima 
skupnostima Pesje in Podkraj>

Krajévna skúpnost Plešívec (KS Plešivec) -e -i ~, v Krajev-
ni skupnosti Plešivec, v KS Plešivec
<prebivalci velenjske KS Plešivec>

Krajévna skúpnost Podkràj (KS Podkraj) -e -i ~, v Krajev-
ni skupnosti Podkraj, v KS Podkraj
<k velenjskima krajevnima skupnostma Podkraj in Pesje>

Krajévna skúpnost Stára vás (KS Stara vas) -e -i ~ ~, v 
Krajevni skupnosti Stara vas, v KS Stara vas
<predsednik KS Stara vas>

Krajévna skúpnost Stáro Velênje (KS Staro Velenje) -e -i 
~ ~, v Krajevni skupnosti Staro Velenje, v KS Staro Velenje
<prebivalci KS Staro Velenje>

Krajévna skúpnost Šalék (KS Šalek) -e -i ~, v Krajevni sku-
pnosti Šalek, v KS Šalek
<v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Šalek>
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Krajévna skúpnost Šentílj (KS Šentilj) -e -i ~, v Krajevni 
skupnosti Šentilj, v KS Šentilj; ●KS Šentil
<velenjska KS Šentilj>

Krajévna skúpnost Škále - HrástovecJČV4 (KS Škale - Hra-
stovec) -e -i ~ ~, v Krajevni skupnosti Škale - Hrastovec, v 
KS Škale - Hrastovec
<društva v Krajevni skupnosti Škale - Hrastovec>

Krajévna skúpnost Šmártno (KS Šmartno) -e -i ~, v Kra-
jevni skupnosti Šmartno, v KS Šmartno
<meja med krajevnima skupnostma Šmartno in Konovo>

Krajévna skúpnost Vínska Gôra (KS Vinska Gora) -e -i 
~ ~, v Krajevni skupnosti Vinska Gora, v KS Vinska Gora; 
●Krajevna skupnost Vinska gora
<naselja v Krajevni skupnosti Vinska Gora>

Krajínski párk ŠkáleJČV9 -ega -a ~, v Krajinskem parku Ška-
le; tudi škalski krajinski park
<številne vrste pric v Krajinskem parku Škale; naravovarstve-
ni vzgoji in rekreaciji namenjen Krajinski park Škale>

Krájnc
|m. priimek|  -a, or. (s) Krajncem, Krajnčev; ●or. (s) Krajncom, 
●Krajncov, ●Krajncev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Krajnc
<pri doktorju Krajncu; pri doktorici Krajnc>

Krájnca |vrtičkarsko območje|  -e, na vrtičkarskem območju 
Krajnca
<urejeno vrtičkarsko naselje Krajnca na meji med KS Gorica 
in KS Bevče; Vrtičkarji imajo v najemu vrtičke na območju 
Krajnca>

Kraljéstvena dvorána -e -e, v Kraljestveni dvorani
<iz Kraljestvene dvorane Jehovovih prič v Vinski Gori; Sre-
čanje so priredili v Kraljestveni dvorani v Vinski Gori>

Králjeve storítve |podjetje|  -ih -tev, pri Kraljevih storitvah, v 
podjetju Kraljeve storitve
<Kraljeve storitve čiščenja in urejanja okolice; storitve čišče-
nja in urejanja okolice Kralj>

krámarski sêjem |vrsta prireditve|  -ega -jma, na kramar-
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skem sejmu; ●kramarski sejm
<Udeležiti se kramarskega sejma v Velenju; Dan pred odpr-
tjem kramarskega sejma so na parkirišču za Pošto Velenje po-
stavili sejemske stojnice; ●sejmske stojnice>

Krasníqi
|m. priimek|  -ja, pri Krasniqiju, or. (s) Krasniqijem, Krasniqi-
jev; ●pri Krasniqiu, ●or. (s) Krasniqiom, ●or. (s) Krasniqiem, 
●or. (s) Krasniqijom, ●Krasniqijov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Krasniqi, or. (z) go. Krasniqi
<Poklicati Krasniqija; Pogovarjati se s Krasniqijem>

Krášovec
|m. priimek|  -vca, pri Krašovcu, or. (s) Krašovcem, Krašov-
čev; ●rod. Krašoveca, ●or. (s) Krašovcom, ●Krašovcov, ●Kra-
šovcev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Krašovec, or. (z) go. Krašovec
<Posredovati na Krašovčev naslov>

kresovánje |vrsta prireditve|  -a, na kresovanju
<Na predvečer 1. maja, mednarodnega praznika dela, so pri-
pravili tradicionalno kresovanje pod Belim dvorom; kresova-
nje na Gorici; Kresovanje in postavljanje mlaja sta bila orga-
nizirana tudi v Krajevni skupnosti Škale - Hrastovec>

kresovánje na Lúbeli |vrsta prireditve|  -a ~ ~, s kresovanja 
na Lubeli; ●kresovanje v Lubeli
<V Krajevni skupnosti Škale - Hrastovec na predvečer pra-
znika dela tradicionalno prirejajo kresovanje na Lubeli>

Krévzel
|m. priimek|  -zla, pri Krevzlu, or. (s) Krevzlom, Krevzlov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Krevzel, or. (z) go. Krevzel
<Obvestiti Krevzla; Dogovoriti se s Krevzlom>

Kristína Café |kavarna|  kavarne Kristina Cafe, v kavarni 
Kristina Cafe; ↑Kavarna Kristina
<Naročiti kavo v kavarni Kristina Cafe>

Krístlov blók -ega -a, v Kristlovem bloku
<oranžni Kristlov blok>

Krístl, Stánko -a, -a, Kristlov; ●Stankota, ●Kristel, ●Kri-stl; 
prim. Kmecl, Nestl, Valcl;JČV45 gl. Kristlov blok
<stanovanjsko-poslovni objekt arhitekta Stanka Kristla v sre-
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dišču Velenja>

Króflič, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Kroflič, pri Krofliču, 
v podjetju Kroflič, Krofličev; ●or. (s) Krofličom, ●Krofličov
<lesno podjetje Kroflič iz Črnove; Družinsko podjetje Kro-
flič, d. o. o., iz Črnove ima več kot dvajsetletno tradicijo na 
področju predelave lesa>

Krojáštvo in trgovína 007 |podjetje|  -a ~ -e ~, v Krojaštvu 
in trgovini 007
<ponudba Krojaštva in trgovine 007>

Krojáštvo Véler |podjetje|  -a ~, pri Krojaštvu Veler, pri Ve-
lerju, Velerjev; ●pri Veleru, ●Velerov
<Naročiti izdelavo narodne noše pri Krojaštvu Veler iz Vele-
nja; krojaško podjetje Veler v Velenju>

krožíšče pod skakálnico (krožišče pod Velenjskim gra-
dom) -a ~ ~, v krožišču pod skakalnico; (< krož(no) + (križ)
išče)
<štirikrako dvopasovno krožišče pod skakalnico; 4-krako 
2-pasovno krožišče pod Velenjskim gradom>

Krstanôvski (Gjórgjija Krstanôvski, s. p.) |podjetje|  -ega 
(-e -ega tudi -a -ega), pri Krstanovskem, pri Gjorgjiji Krstano-
vskem tudi pri Gjorgjiju Krstanovskem, or. (s) Krstanovskim, 
or. (z) Gjorgjijo Krstanovskim tudi (z) Gjorgjijem Krstano-
vskim; ●rod. Krstanovskija, ●pri Krstanovskemu, ●Krstano-
vskijevJČV13

<podjetje v lasti Gjorgjije Krstanovskega>

Krstanôvski
|m. priimek|  -ega, pri Krstanovskem, or. (s) Krstanovskim; 
●pri Krstanovskemu, ●Krstanovskijev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Krstanovski, or. (z) go. Krstanovski
<↑podjetje Krstanovskega; ●Krstanovskijevo podjetje>

Krstníkov dóm -ega -a, v Krstnikovem domu, h Krstnikove-
mu domuJČV21

<srečanje ljudskih pevcev in godcev v Krstnikovem domu v 
Vinski Gori; Iti proti Krstnikovemu domu; Zbrali so se pri 
Krstnikovem domu; ●proti Krstnikovem domu, ●pri Krstniko-
vemu domu>

KRS Velênje (Kábelsko razdelílni sistém Velênje) KRS-a 
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~ tudi KRS -- ~,JČV3 v KRS-u Velenje tudi v KRS Velenje, v 
družbi KRS Velenje
<v omrežju KRS Velenje; poslovanje družbe KRS Velenje>

Krščánska adventístična cérkev Velênje (KAC Velenje) -e 
-e -kve ~, v Krščanski adventistični cerkvi Velenje, v KAC 
Velenje
<pripadniki Krščanske adventistične cerkve Velenje>

Krúško 
|m. priimek|  -a, pri Krušku, or. (s) Kruškom, Kruškov; ●rod. 
Kruškota, ●Kruškotov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Kruško, or. (z) go. Kruško
<Sporočiti Krušku; na Kruškov naslov>

Krváva rôsa |glasbena skupina|  -e -e, skupine Krvava rosa, 
pri Krvavi rosi, v skupini Krvava rosa
<glasbena skupina Krvava rosa iz Velenja; koncert Krvave 
rose; člani velenjske zasedbe Krvava rosa>

KSC /zgod./ KSC-ja tudi KSC --,JČV3 v KSC-ju/KSC,  
KSC-jev; ●rod. KSC-a, ●v KSCju, ●KSC-ov
<gostinski lokal KSC v središču Velenja; v atriju KSC; V pro-
storih nekdanjega KSC-ja je Kavarna Lucifer; prostori nad 
nekdanjim KSC-jem; KSC-jeva rezina>

ksilít | lesni premog|  -a
<ksilit iz Velenjske kadunje; lastnosti velenjskega ksilita>

KSSÉNA/KssénaJČV44 (Energetska agencija za Savinjsko, 
Koroško in Šaleško) |zavod|  -e, v/pri Ksseni, Kssenin; gl. Za-
vod Kssena
<projektni partner Zavod KSSENA/Kssena; velenjski zavod 
Kssena; Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Koroško in 
Šaleško>

Kultúrnica |knjigarna|  /zgod./ -e, v Kulturnici, Kulturničin; 
●Kulturnicin 
<kulturničin obisk Kulturnice>

○Kultúrni cénter Ívan Nápotnik Velênje /zgod./ -ega -tra ~ 
~ ~, v Kulturnem centru Ivan Napotnik Velenje; ↑Kulturni 
center Ivana Napotnika VelenjeJČV13

<Knjiga je izšla pri Kulturnem centru Ivana Napotnika Vele-
nje>
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kultúrni večér |vrsta prireditve|  -ega -a, na kulturnem večeru
<gost kulturnega večera v Mestni knjižnici Velenje; pred kul-
turnim večerom in po njem; ●pred in po kulturnem večeru>

Kultúrno drúštvo glásbene umétnosti Velênje -ega -a ~ ~ 
~, v Kulturnem društvu glasbene umetnosti Velenje; ●Kul-
turno društvo glazbene umetnosti Velenje; prim. [glázbena 
umétnost]JČV45

<glasbeniki Kulturnega društva glasbene umetnosti Velenje>

Kultúrno drúštvo Gráška Gôra (KD Graška Gora) -ega -a 
~ ~ (KD-ja ~ ~ tudi KD -- ~ ~),JČV3 v Kulturnem društvu Gra-
ška Gora, v KD-ju/KD Graška Gora; graškogorsko kulturno 
društvo, kulturno društvo z Graške Gore
<kulturniki graškogorskega KD>

○Kultúrno drúštvo Ívan Cánkar Plešívec -ega -a ~ ~ ~, v 
Kulturnem društvu Ivan Cankar Plešivec; ↑Kulturno društvo 
Ivana Cankarja PlešivecJČV23

<V okviru ○Kulturnega društva Ivan Cankar Plešivec deluje 
tudi mešani pevski zbor; ↑v okviru Kulturnega društva Ivana 
Cankarja Plešivec>

Kultúrno drúštvo Medžimúrje Velênje (KD Medžimurje 
Velenje) -ega -a ~ ~ (KD-ja ~ ~ tudi KD -- ~ ~),JČV3 v Kultur-
nem društvu Medžimurje Velenje, v KD-ju/KD Medžimurje 
Velenje; ○Kulturno društvo Međimurje VelenjeJČV17

<prireditev Medžimurska noč v organizaciji Kulturnega druš-
tva Medžimurje Velenje>

Kultúrno drúštvo nasédlega kíta -ega -a ~ ~, v Kulturnem 
društvu nasedlega kita
<Festival nasedlega kita v organizaciji Kulturnega društva 
nasedlega kita>

Kultúrno drúštvo Páka fílm -ega -a ~ ~, v Kulturnem  
društvu Paka film, v društvu Paka film, pri Paka filmu; ●Paka 
fi-lm;JČV45 prim. film in Kmecl, Lidl, Nestl, Valcl
<velenjski Paka film>

Kultúrno drúštvo Páški Kózjak (KD Paški Kozjak) -ega 
-a ~ ~ (KD-ja ~ ~ tudi KD -- ~ ~),JČV3 v Kulturnem društvu 
Paški Kozjak, v KD-ju/KD Paški Kozjak; kulturno društvo s 
Paškega Kozjaka, paškokozjaško kulturno društvoJČV23

<kulturne aktivnosti članov KD Paški Kozjak>
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Kultúrno drúštvo Škále (KD Škale) -ega -a ~ (KD-ja ~ tudi 
KD -- ~),JČV3 v Kulturnem društvu Škale, v KD-ju/KD Škale, 
v škalskem KD; škalsko kulturno društvo, kulturno društvo 
iz Škal
<Včlaniti se v Kulturno društvo Škale/v KD Škale>

kultúrno-izobraževálni -ega (< kulturni in izobraževalni); 
●kulturno - izobraževalni, ●kulturno–izobraževalni
<kulturno-izobraževalne dejavnosti društva Muzaget> 

Kultúrno, izobraževálno in turístično drúštvo Jézernik 
VelênjčJČV57 /zgod./ -ega, -ega ~ -ega -a ~ ~, v Kulturnem, 
izobraževalnem in turističnem društvu Jezernik Velenjč
<Kulturno, izobraževalno in turistično društvo Jezernik Ve-
lenjč je imelo sedež v Ribiškem domu Velenje; člani društva 
Jezernik Velenjč>

Kultúrno-prosvétno drúštvo Bévče pri Velênju (KPD Bev-
če) -ega -a ~ ~ ~ (KPD-ja ~ tudi KPD -- ~),JČV3 v Kulturno-
-prosvetnem društvu Bevče pri Velenju, v KPD-ju/KPD Bev-
če (< Kulturno in prosvetno društvo Bevče pri Velenju)
<člani bevškega KPD>

○Kultúrno-prosvétno drúštvo Fránc Schreiner Šentílj 
[šrájner] -ega -a ~ ~ ~, v Kulturno-prosvetnem društvu 
Franc Schreiner Šentilj; ↑Kulturno-prosvetno društvo Fran-
ca Schreinerja ŠentiljJČV23 (< Kulturno in prosvetno društvo 
Franca Schreinerja Šentilj)
<aktivnosti Kulturno-prosvetnega društva Franca Schreinerja 
Šentilj>

Kultúrno-prosvétno drúštvo Vínska Gôra (KPD Vin-
ska Gora) -ega -a ~ ~ (KPD-ja ~ ~ tudi KPD -- ~ ~),JČV3 v  
Kulturno-prosvetnem društvu Vinska Gora, v KPD-ju/KPD 
Vinska Gora (< Kulturno in prosvetno društvo Vinska Gora)
<člani KPD-ja/KPD Vinska Gora>

Kultúrno-špórtno drúštvo PodkràjJČV23 (KŠD Podkraj) 
-ega -a ~ (KŠD-ja ~ tudi KŠD -- ~),JČV3 v Kulturno-športnem 
društvu Podkraj, v KŠD-ju/KŠD Podkraj; kulturno-športno 
društvo iz Podkraja, podkrajsko kulturno-športno društvo (< 
Kulturno in športno društvo Podkraj)
<KŠD Podkraj izvaja kulturne in športne aktivnosti>

kultúrno-umétniški -ega (< kulturni in umetniški)
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<velenjska kulturno-umetniška društva>

Kultúrno-umétniško drúštvo Dúdovo drevó Velênje
(KUDJČV23 Dudovo drevo Velenje) -ega -a ~ ~ ~ (KUD-a ~ 
~ ~ tudi KUD -- ~ ~ ~),JČV3 v Kulturno-umetniškem društvu 
Dudovo drevo Velenje, v KUD-u/KUD Dudovo drevo Vele-
nje (< Kulturno in umetniško društvo Dudovo drevo Velenje)
<kulturniki in umetniki velenjskega društva Dudovo drevo; 
kulturne in umetniške dejavnosti velenjskega KUD Dudovo 
drevo>

Kultúrno-umétniško drúštvo Koncentrát (KUDJČV23 Kon-
centrat) -ega -a ~ (KUD-a ~ tudi KUD -- ~),JČV3 v Kulturno-
-umetniškem društvu Koncentrat, v KUD-u/KUD Koncen-
trat, v društvu Koncentrat, pri Koncentratu
<člani velenjskega društva Koncentrat>

Kultúrno-umétniško drúštvo Lípa Konôvo (KUDJČV23 Li-
pa Konovo) -ega -a ~ ~ (KUD-a ~ ~ tudi KUD -- ~ ~),JČV3 
pri KUD-u/KUD Lipa Konovo (< Kulturno in umetniško  
društvo Lipa Konovo)
<kulturno-umetniške aktivnosti društva Lipa s Konovega; 
40-letnica Kulturno-umetniškega društva Lipa Konovo>

Kultúrno-umétniško drúštvo MúzagetJČV23 (KUDJČV23 Mu-
zaget) -ega -a ~ (KUD-a ~ tudi KUD -- ~),JČV3 v Kulturno-
-umetniškem društvu Muzaget, v KUD-u/KUD Muzaget, v 
društvu Muzaget
<kulturne in umetniške dejavnosti društva Muzaget>

Kultúrno-umétniško drúštvo Stíl (KUDJČV23 Stil, Društvo 
Stil) -ega -a ~ (KUD-a ~ tudi KUD -- ~),JČV3 v Kulturno-umet-
niškem društvu Stil, v KUD-u/KUD Stil, v Društvu Stil, pri 
Stilu, Stilov (< Kulturno in umetniško društvo Stil)
<informacije Društva Stil>

Kultúrno-umétniško drúštvo Víkend (KUDJČV23 Vikend) 
-ega -a ~ (KUD-a ~ tudi KUD -- ~),JČV3 v Kulturno-umetni-
škem društvu Vikend, v KUD-u/KUD Vikend, pri Vikendu, 
Vikendov (< Kulturno in umetniško društvo Vikend); ●KUD 
Vikent; prim. [víkent]JČV45

<poročanje o Vikendovih kulturnih in umetniških aktivnostih>

kultúrno-vzgójni -ega (< kulturni in vzgojni); ●kulturno - 
vzgojni, ●kulturno–vzgojni
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<kulturno-vzgojne ustanove v Velenju>

Kunigúnda | festival mladih kultur|  -e, na Kunigundi, na fe-
stivalu Kunigunda, Kunigundin; gl. Festival mladih kultur 
Kunigunda
<Na Kunigundi, velenjskem festivalu mladinskih kultur, se 
zvrstijo kulturni, športni, izobraževalni in zabavni dogodki; 
prizorišča festivala Kunigunda; Kunigundini dnevi>

Kúnšperški | fevdalna rodbina|  /zgod./ -ih; gospodje Kun-
šperški
Friderik Kunšperški -a -ega, mest. (o) Frideriku Kunšper-
škem; ●Kunšperski, ●mest. (o) Frideriku Kunšperškemu, 
●Kunšperškijev; prim. KoželjskiJČV13

<Velenjski grad v lasti Kunšperških; v času Friderika Kun-
šperškega>

Kúnta Kínte |vrtičkarsko naselje|  vrtičkarskega naselja Kun-
ta Kinte, v vrtičkarskem naselju Kunta Kinte; gl. vrtičkarsko 
naselje Kunta Kinte
<Ob Velenjskem jezeru je znano vrtičkarsko naselje Kunta 
Kinte>

Kúrtaj |podjetje|  -a, pri podjetju Kurtaj, pri Kurtaju, s Kurta-
jem, Kurtajev; ●s Kurtajom, ●Kurtajov
<gradbeno podjetje Kurtaj iz Velenja>

kúžno známenje v Velenju -ega -a ~ ~, pri kužnem znamenju 
v Velenju <ob velenjskem znamenju, postavljenem v spomin 
na kugo>

Kvartét Svít -a ~, pri Kvartetu Svit, pri Svitu, Svitov
<nastop Kvarteta Svit; V kulturnem programu je navdušil 
Kvartet Svit>

K24 |podjetje|  podjetja K24, v podjetju K24, pri K24
<za višinska dela specializirano podjetje K24; storitve pod-
jetja K24, specializiranega za višinska dela; ●za višinska dela 
specijalizirano podjetje K24; prim. [specijalizíran]> 

[…]
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La Dónna |restavracija in picerija|  ~ -e, v La Donni, v pice-
riji La Donna, La Donnin; ●La Donin
<Vabljeni v La Donno v središču mesta Velenje; La Donnine 
pice; Okrepčati se v velenjski La Donni; na terasi restavracije 
La Donna na Trgu mladosti; La Donna, restavracija in picerija 
na velenjskem Trgu mladosti, nudi italijansko hrano>

Láinšček 
|m. priimek|  -čka, pri Lainščku, or. (z) Lainščkom, Lainščkov; 
●rod. Lainščeka, ●Lainščekov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Lainšček, or. (z) go. Lainšček
<Obvestiti Lainščka; Dogovoriti se z Lainščkom>

Laméla, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v/pri Lameli, v podjetju La-
mela, Lamelin; ●h Lameli
<trgovina in storitve Lamela; Lameline storitve>

Lámperček | izletniška kmetija|  -čka, pri Lamperčku, na kme-
tiji Lamperček, Lamperčkov; ●Lamperčeka, ●Lamperčekov
<Dobrodošli na izletniški kmetiji Lamperček v Črnovi; divjad 
pri domačiji Lamperček; Lamperčkove lovske trofeje>

Lánis |kozmetični salon|  -a, v Lanisu, v salonu Lanis, Lani-
sov; ●h Lanisu, ●Lanisev
<nega obraza v kozmetičnem salonu Lanis; Lanisovi tečaji 
ličenja>

Lás (Frizerski salon Las) -u/-a, v/pri Lasu, v Frizerskem sa-
lonu Las, Lasov; ●Las-ov
<Ker so ji lasje že siveli, se je odpravila v Frizerski salon Las, 
in ko je vstopila, je frizerka stranki ravno sivila lase>

La Scárpa Velênje | trgovina|  trgovine La Scarpa, v trgovini 
La Scarpa
<čevlji iz velenjske trgovine La Scarpa>

LaSól (LaSol sončni studio) -a, v LaSolu, v studiu LaSol, 

L

 […]
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LaSolov; ↑Sončni studio LaSol
<teniranje telesa v ↑Sončnem studiu LaSol (○LaSol sončnem 
studiu); V LaSolu, sončnem studiu na Šaleški, nudijo hitro 
porjavitev kože v solariju ali s teniranjem z losjonom za sa-
moporjavitev>

LÁS Velênje (Lokalna akcijska skupina za preprečeva-
nje zasvojenosti z drogami) LAS-a ~ tudi LAS -- ~, v/pri  
LAS-u/LAS Velenje, LAS-ov; gl. Medobčinska LAS
<člani LAS-a/LAS Velenje; LAS-ova anketa o razširjenosti 
drog v Šaleški dolini; predsednik Medobčinske LAS; na de-
lovnem srečanju Medobčinske LAS>

Lázar Cómpany, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ ~, podjetja Lazar 
Company, pri Lazar Company, v podjetju Lazar Company; 
↑podjetje/družba Lazar 
<storitve, trgovina in proizvodnja Lazar Company, d. o. o., v 
Velenju>

Láze |naselje|  Laz, v Lazah ali Lazih, Lažan/-ka, lažanski
 Spodnje Laze -ih Laz, v Spodnjih Lazah, Spodnje-
lažan/-ka in Lažan/-ka, spodnjelažanski/lažanski
 Zgornje Laze -ih Laz, v Zgornjih Lazah, Zgornje-
lažan/-ka in Lažan/-ka, zgornjelažanski/lažanski
Spodnje in Zgornje Laze, Sp. in Zg. Laze, Spodnje- in 
Zgornjelažan/-ka (< Spodnjelažan/-ka in Zgornjelažan/-ka), 
spodnje- in zgornjelažanski (< spodnjelažanski in zgornje-
lažanski)
<Prihaja iz Laz; To naselje so Laze>

Láze−Árnače |kategorizirana javna cesta|  ceste Laze−Arna-
če, na cesti Laze−Arnače; ●cesta Laze – Arnače, ●cesta Laze 
- Arnače, ●cesta Laze-Arnače
<zemljišče ob cesti Laze−Arnače>

Lazúše (tudi Laziše) |zaselek|  Lazuš, v Lazušah, Lazu- 
šan/-ka, lazuški
<urejanje infrastrukture v Lazušah; območje v zaselku Lazu-
še v Krajevni skupnosti Škale - Hratovec>

LDL ávto, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -a, pri LDL avtu, v podjetju 
LDL avto; ↑LDL-avto
<trgovina LDL avto v Velenju>

Lekárna Velênje -e -e, v Lekarni Velenje
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<Javni zavod Lekarna Velenje izvaja lekarniške storitve v 
okviru šestih lekarniških enot Šaleške doline; enota Lekar-
ne Velenje na Kersnikovi; V lekarni na Vodnikovi v Velenju 
lahko dobite zdravila tudi ponoči; Iti po aspirin v eno izmed 
velenjskih lekarn>

Léktorska pisárna UVKF |oddelek UVKF|  -e -e ~, v Lektor-
ski pisarni UVKF
<Naročiti lekturo pri Lektorski pisarni UVKF>

Leonárdo, d. o. o., PE Papirnica Velenje -a, v/pri Leonardu, 
v papirnici Leonardo, Leonardov; ●rod. Leonardota, ● v Leo-
nardotu, ●Leonardotov
<Leonardova papirnica na Šaleški; V velenjskem Leonardu 
kupiti pisarniške potrebščine>

Lepéna |potok|  -e, v Lepeni, Lepenin
<Lepena je zvečer začela upadati; Lepenino upadanje>

Lepéna |motoristični klub|  -e, pri Lepeni, v klubu Lepena, h 
klubu Lepena, Lepenin; ●h Lepeni;JČV21 gl. Moto klub Lepena
<motoristi kluba Lepena>

LéPlast, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v/pri LePlastu, v podjetju 
LePlast, LePlastov
<proizvodnja plastičnih izdelkov v podjetju LePlast; LePlast, 
podjetje za izdelavo izdelkov iz kovine in plastike, d. o. o.>

Lepôtni in nóhtni cénter LNC -ega ~ -ega -tra ~, v Lepotnem 
in nohtnem centru LNC; ↑Lepotni in nohtni center (LNC)
<Kupiti pripomočke za pedikuro v e-trgovini Lepotnega in 
nohtnega centra LNC v Velenju>

Lepôtni stúdio Stélla, s. p.JČV15 (Studio Stella) |podjetje| 
-ega -a ~, v Lepotnem studiu Stella, pri Stelli, ↑or. (z) Lepo-
tnim studiem Stella tudi (z) Lepotnim studiom Stella, Stel-
lin; ●Lepotni studijo Stella, ●or. (z) Lepotnim studijem Stella; 
prim. [stúdijo]JČV25

<Iti v Lepotni studio Stella>

Lesárstvo Hudovêrnik, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a ~, pri Le-
sarstvu Hudovernik, pri Hudoverniku, Hudovernikov; ○Lesar-
stvo Hudovernik d.o.o.JČV15

<lesno podjetje Hudovernik; V razstavnem salonu Lesarstva 
Hudovernik si lahko ogledate lesena vrata; Hudovernikov  
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lesnoobdelovalni center>

Lesárstvo Vídles, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~, pri Lesarstvu Vi-
dles, pri Vidlesu, Vidlesov; ●h Lesarstvu Vidles
<krovska dela Lesarstva Vidles; brunarica, izdelana v pod-
jetju Lesarstvo Vidles; Pri prenovi strehe sodelovati z Vidle-
som, lesnim podjetjem v Plešivcu>

Léskošek
|m. priimek|  -ška, pri Leskošku, or. (z) Leskoškom, Lesko-
škov; ●pri Leskošeku, ●or. (z) Leskošekom
|ž. priimek|  ~, pri ge. Leskošek, or. (z) go. Leskošek
<Povedati Leskošku>

Léskošek (Franc Leskošek - Luka)JČV34 -ška, or. (z) Lesko-
škom, or. (s) Francem Leskoškom - Luko tudi (s) Francem Le-
skoškom - Lukom, Lukov, Frančev; ●Lukin, ●Francov, ●Franc 
Leskošek–Luka; Krajevna skupnost Franc Leskošek - Luka  
/zgod./, ↑Krajevna skupnost Franca Leskoška - Luke/Luka
<Franc Leskošek - Luka, častni občan Velenja; Krajevna sku-
pnost Pesje se je preimenovala v Krajevno skupnost Franca 
Leskoška - Luke/Luka; SOZD REK Franc Leskošek - Luka  
/zgod./>

Léški vŕh |vrh|  -ega -a, na Leškem vrhu; ●k Leškem vrhu, ●ob 
Leškemu vrhu
<pobočje Leškega vrha; vzpon na Leški vrh>

Letálski táksi prevòz in panorámski léti ter mehánika,  
s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja Letalski taksi prevoz in panoram-
ski leti ter mehanika, pri podjetju Letalski taksi prevoz in pa-
noramski leti ter mehanika; ●taxi prevoz
<Naročiti letalski prevoz pri velenjskem podjetju Letalski ta-
ksi prevoz in panoramski leti ter mehanika>

létni abonmá za parkíranje -ega -ja ~ ~
<Letni abonma za parkiranje omogoča parkiranje na območju 
modrih con MO Velenje brez vsakokratnega plačevanja par-
kirnine na parkomatu>

létni kíno (pri Škalskem jezeru) -ega -a, v letnem kinu (pri 
Škalskem jezeru); Letni kino Velenje; ●rod. letnega kinota
<Pozimi se letni kino pri Škalskem jezeru spremeni v idilično 
drsališče>
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létni koncêrt harmónikarjev |vrsta prireditve|  -ega -a ~, na 
letnem koncertu harmonikarjev
<Na tradicionalnem letnem koncertu harmonikarjev se pred-
stavijo učenci in dijaki Glasbene šole Velenje>

létni koncêrt MePZ Gorênje/Gorénje |vrsta prireditve|  -ega 
-a ~ ~, na letnem koncertu MePZ Gorenje; letni koncert Me-
šanega pevskega zbora Gorenje
<Vabljeni na letni koncert MePZ Gorenje v Glasbeni šoli Ve-
lenje>

létni koncêrtni abonmá eMCé plác -ega -ega -ja ~ ~, v le-
tnem koncertnem abonmaju eMCe plac
<Mladinski klub eMCe plac je za ljubitelje glasbe tudi v letu 
2015 pripravil letni koncertni abonma; Z letnim koncertnim 
abonmajem 2015, ki ga je pripravil mladinski klub eMCe 
plac, si zagotovite obisk vseh koncertov v velenjskem klubu 
eMCe plac in Letnem kinu Velenje>

Letónje 
|m. priimek|  -a, or. (z) Letonjem, Letonjev; ●or. (z) Letonjom, 
●Letonjov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Letonje
<pri ge. Letonje; pri podjetniku Letonju; ●pri podjetniku Le-
tonje>

Letónjev sláp -ega -a, pri Letonjevem slapu; ●Letonjov slap, 
●k Letonjevem slapu
<šumenje Letonjevega slapa>

Lévstek 
|m. priimek|  -tka, pri Levstku, or. (z) Levstkom, Levstkov; ●h 
Levstku
|ž. priimek|  ~, pri ge. Levstek, or. (z) go. Levstek
<Srečati se z Levstkom>

Lévstikova césta -e -e, na Levstikovi cesti, na Levstikovi c., 
na LevstikoviJČV50

<Zapeljati na Levstikovo>

Liáng Yán, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Liang Yan, v pod-
jetju Liang Yan
<Liang Yan, gostinstvo, trgovina in turizem, d. o. o., na Parti-
zanski cesti v Velenju; pri gostinstvu Liang Yan>
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Líchtenegger
|m. priimek|  -ja,JČV31 pri Lichteneggerju, or. (z) Lichtenegger-
jem, Lichteneggerjev; ●rod. Lichteneggera, ●Lichteneggerov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Lichtenegger, or. (z) go. Lichtenegger
<Poslati na Lichteneggerjev e-naslov>

Lídl Velênje -a ~, v Lidlu, v trgovini Lidl, Lidlov; ●Lidel,  
●Li-dl;JČV45 prim. Kristl, Kmecl, Nestl, Valcl
<Odpravil se je nakupovat v velenjski Lidl; Lidlov katalog; 
●Lidl katalogJČV59>

Líft Bém, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Lift Bem, v podjetju 
Lift Bem
<Lift Bem, servis dvigal, d. o. o.; v velenjskem servisu Lift 
Bem>

Lígi |maskota Muzeja premogovništva Slovenije|  -ja, Ligijev
<krtek Ligi; Ligijev rojstni dan; Ligijev salon; Ligijev oder>

Lígijev óder -ega -dra, na Ligijevem odru; ●Ligijov oder, ●Li-
gijin oder
<Ligijev oder v jamskem delu Muzeja premogovništva Slo-
venije>

Lígijev premogôvnik |spletno igrišče|  -ega -a; ●Ligijev Pre-
mogovnik
<Ligijev premogovnik, spletno igrišče Muzeja premogovništva 
Slovenije, prinaša igre z rudarsko tematiko>

Líkar in sín, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Likar in sin, v 
podjetju Likar in sin
<Likar in sin, d. o. o., podjetje za upravljanje in vzdrževanje 
stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov; Upravitelj bloka je 
podjetje Likar in sin>

Lílijska úlica -e -e, na Lilijski ulici, na Lilijski ul., na Lilij-
skiJČV50

<sprehod po Lilijski>

Lílijski gríč |rod tabornikov|  -ega -a, v Lilijskem griču; razl. 
Lilijski grič |dvorec oz. graščina| , Lilijski grič |vrh|
<taborniki rodu Lilijski grič>

Lílijski gríč |vrh|  -ega -a, na Lilijskem griču; razl. Lilijski 
grič |dvorec oz. graščina| , Lilijski grič |rod tabornikov|
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<vzpon na Lilijski grič>

Línde plín, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -a, v Linde plinu, v pod-
jetju Linde plin
<prodaja tehničnih plinov podjetja Linde plin na Preloški ce-
sti v Velenju>

Linêa, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Linei, v podjetju Linea, Li-
nein/Linejin; prim. Pijin; ↑Stanovanjsko podjetje Lineja
<stanovanjsko podjetje Linea, d. o. o.; Linea, stanovanjsko 
podjetje, d. o. o., je upravljavec številnih velenjskih stano-
vanj>

Línhartova úlica -e -e, na Linhartovi ulici, na Linhartovi ul., 
na LinhartoviJČV50

<Prečkati Linhartovo>

Lions band Velênje [lájons bénd] ~ -a ~, v Lions bandu Vele-
nje; ↑Lions bend Velenje
<Člani Lions banda se združujejo tudi v Lions klubu Velenje>

Lions klúb Velênje [lájons] |humanitarno društvo|  ~ -a ~, 
v Lions klubu Velenje, lionist/-ka |član/-ica humanitarnega 
društva| ; gl. Humanitarno društvo Lions klub Velenje
<Lions klub Velenje je del svetovne lionistične mreže; dobro-
delni koncert Lions kluba Velenje; Člani Lions kluba Velenje 
uresničujejo poslanstvo lionizma; Velenjski lionisti ravnajo v 
skladu z načeli lionizma>

Lípa |naselje|  -e, v naselju Lipa, Lipčan/-ka, lipski
<iz naselja Lipa v KS Gorica; na območju Lipa zahod; ●Lipa 
- zahod, ●Lipa-zahod>

Lípa samostójnosti |dendrološki spomenik|  -e ~, ob Lipi sa-
mostojnosti; ●lipa samostojnosti
<slovesnost ob dnevu državnosti pri Lipi samostojnosti v Ve-
lenju>

Lípje |naselje|  -a, v Lipju, Lipenčan/-ka, lipenški
<Prihaja iz Lipja>

Lípnik |vrh|  -a, na Lipniku
<nadmorska višina Lipnika, vrha v Spodnji Črnovi; pešpot na 
Lipnik; vpisna knjiga na vrhu Lipnika; Prispeti k Lipniku; ●h 
Lipniku>
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Lírikon |mednarodna revija za poezijo XXI. stoletja|  -a, v Li-
rikonu, Lirikonov; gl. Rp./Lirikon21
<V festivalni antologiji Lirikon je združena izbrana poezija 
književnikov, gostujočih na Lirikonfestu>

Lírikonfést |književni festival|  -a, na Lirikonfestu, na festi-
valu Lirikonfest, Lirikonfestov; gl. Mednarodni Lirikonfest 
Velenje
<Udeležiti se literarnih omizij 13./trinajstega Lirikonfesta; 
Lirikonfestovi lavreati 2014; Lirikonfestova literarna omizja>

Lírikon(fést)ove degustácijeJČV58 | festivalni cikel literarnih 
matinej, večerov|  -ih -cij, na Lirikon(fest)ovih degustacijah
<Lirikonfestove degustacije liričnega občutja; reportaža ↑z 
(●iz) Lirikonfestove štirinajstinke; na prvi/1. Lirikonfestovi 
petnajstinki;JČV22 Lirikonfestova šestnajstinka; ●na Prvi Liri-
konfestovi petnajstinki; ●na Prvi lirikonfestovi petnajstinki; 
●Lirikonfestova šesnajstinka>

Lírikonféstov zlátJKV1 |mednarodno esejistično priznanje| 
-ega -a
<dobitnik priznanja Lirikonfestov zlát za najtehtnejši esej na 
evropsko aktualno temo Lirikonfestovega književnega omiz-
ja>

Lírikonov zlátJKV1 |mednarodno prevajalsko priznanje|  -ega 
-a
<V letu 2014 je Lirikonov zlát prejela Namita Subiotto za vr-
hunske revijalne prevode bolgarske in makedonske poezije 
21. stoletja v slovenščino; V slovenski jezik prevedena poezi-
ja prevajalke Namite Subiotto, prejemnice Lirikonovega zláta 
2014, je objavljena v festivalni antologiji Lirikon21>

Lísa & Lú | trgovina|  trgovine Lisa & Lu, v trgovini Lisa & 
Lu
<Odpraviti se nakupovat v Velenjkino trgovino Lisa & Lu>

Lísca |prodajalna, blagovna znamka|  -e, v Lisci, v prodajalni 
Lisca, Liscin
<prodajalna Lisca v NC Velenjka, Liscina poslovalnica v Ve-
lenju; perilo blagovne znamke Lisca, Liscino perilo; ●Lisca 
poslovalnica, ●Lisca periloJČV59>

literárni večér |vrsta prireditve|  -ega -a, na literarnem večeru 
<V Mestni knjižnici Velenje prirejajo literarne večere; Na 
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predvečer svetovnega dneva poezije so v Hiši mineralov izve-
dli literarni večer; med literarnim večerom in po njem; ●med 
in po literarnem večeru>

Ljúbela |potok|  -e, v Ljubeli, Ljubelin; prim. Lubela |plano-
ta|
<Tanka plast ledu na Ljubeli, pritoku reke Pake, je začela po-
kati>

Ljubljánska césta -e -e, na Ljubljanski cesti v Velenju, na 
Ljubljanski c., na LjubljanskiJČV50

<Med vožnjo po Ljubljanski na Velenjskem poslušati lju-
bljanski radio o dogodkih na Velenjskem in Ljubljanskem 
gradu; po slovenski prestolnici poimenovana Ljubljanska ce-
sta v Velenju>

Ljúdska univêrza Velênje (LUV) -e -e ~, na Ljudski univer-
zi Velenje, na LUV
<Izobraževati se na LUV; predavanje na šaleški LUV>

LKK, d. o. o.JČV15 |podjetje|  LKK-ja tudi LKK --, pri LKK-ju 
tudi pri LKK --, v podjetju LKK, LKK-jev
<LKK, proizvodnja kovinskih in nekovinskih izdelkov,  
d. o. o.; LKK-jevi izdelki>

Logopédska ambulánta (ZD Velenje) |oddelek ZD Velenje| 
-e -e, v Logopedski ambulanti Zdravstvenega doma Velenje
<logopedinja Logopedske ambulante Zdravstvenega doma 
Velenje>

Lokálc -a, Lokalčev; prim. lokalec/lokalni/mestni avtobus; 
●gratis Lokalc; ↑brezplačni velenjski mestni avtobus 
<vozni red velenjskega Lokalca; rumena, rdeča, modra, zele-
na in oranžna proga Lokalca> 

Lokálna agénda 21 |dokument|  -e -e ~, v Lokalni agendi 21
<Lokalna agenda 21 za Mestno občino Velenje je bila sprejeta 
leta 2004>

Lokálni energétski koncépt Méstne óbčine Velênje (LEK 
MOV) |dokument|  -ega -ega -a ~ ~ ~, v Lokalnem energet-
skem konceptu Mestne občine Velenje, v LEK MOV
<sprejetje Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine 
Velenje>
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Lokálni odbòr Stránke Míra Cêrarja Velênje (Lokalni od-
bor SMC Velenje, LO SMC Velenje) |Stranka Mira Cerarja 
je bila marca 2015 preimenovana v Stranko modernega cen-
tra|  -ega -a ~ ~ ~ ~, v Lokalnem odboru Stranke Mira Cerarja 
Velenje; rod. SMC-ja tudi SMC --, v SMC-ju tudi v SMC 
--, s SMC, SMC-jev; ●Lokalni odbor Stranke Mirota Cerarja 
Velenje, ●z SMCJČV1

<zbor članic in članov Lokalnega odbora SMC Velenje>

Lokálni prográm kultúre (LPK) Méstne óbčine Velênje 
2014–2020 |strateški dokument|  -ega -a ~ (LPK-ja tudi LPK 
--),JČV3 v Lokalnem programu kulture MOV 2014–2020, 
LPK-jev
<V Lokalnem programu kulture MOV je predstavljena strate-
gija celovitega razvoja kulture v MOV>

Lokálni prográm razvôja delovánja mládih v Méstni ób-
čini Velênje |strateški dokument|  -ega -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v 
Lokalnem programu razvoja delovanja mladih v MO Velenje
<Sprejeli so Lokalni program razvoja delovanja mladih v  
Mestni občini Velenje>

Lokálni utríp | televizijska oddaja|  -ega -a, v Lokalnem utri-
pu, v oddaji Lokalni utrip; ●v Lokalnemu utripu
<VTV-jeva informativna oddaja Lokalni utrip; Poročati v Lo-
kalnem utripu>

Lóke |zaselek|  Lok, v Lokah, Ločan/-ka, loški;JČV10 ●ložki
<cesta v Loke/v zaselek Loke; Severno od Radojča ležijo 
Loke>

Lopátnik |naselje|  -a, na/v Lopatniku, Lopatničan/-ka, lopa-
tniškiJČV10

<Peljati se od Lopatnika do Ložnice>

Lopátnik pri Velênju |naselje|  -a ~ ~, na/v Lopatniku pri 
Velenju, Lopatničan/-ka, lopatniškiJČV10

<Naselje Lopatnik pri Velenju leži med Radojčem in Dobra-
čem>

Loteríja Ínterspár -e ~, v Loteriji Interspar
<Iti po loterijsko srečko v Loterijo Interspar>

Loteríja Slovénije -e ~, v Loteriji Slovenije; ●im. Loterija 
Slovenija
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<prodajna mesta Loterije Slovenije v Velenju>

Lôvska družína Škále (LD Škale) |društvo|  -e -e ~ (LD-ja 
~ tudi LD -- ~),JČV3 v/pri Lovski družini Škale, v/pri LD-ju/
LD Škale
<lovišče Lovske družine Škale; lovci lovskih družin Škale in 
Velenje; člani LD Škale; pri škalski LD>

Lôvska družína Velênje (LD Velenje) |društvo|  -e -e ~  
(LD-ja ~ tudi LD -- ~),JČV3 v Lovski družini Velenje, v LD-ju/
LD Velenje
<Lovska družina Velenje je vključena v Savinjsko-kozjansko 
zvezo lovskih družin Celje; lovci Lovske družine Velenje>

Lôvska kóča na Lopátniku -e -e ~ ~, pri Lovski koči na 
Lopatniku
<slovesno odprtje prenovljene Lovske koče na Lopatniku; 
Pohodniki so pot nadaljevali mimo Lovske koče na Lopatni-
ku; kapela ob Lovski koči na Lopatniku>

Lôvska kóča na Lúbeli/Lôvski dóm na Lúbeli -e -e ~ ~/ 
-ega -a ~ ~, pri Lovski koči na Lubeli/pri Lovskem domu na 
Lubeli; ●Lovska koča v Lubeli
<kosilo v Lovski koči na Lubeli; Pohodniki so prispeli do Lo-
vske koče na Lubeli>

Lôvski pévski zbòr Lôvske družíne Škále (Lovski pevski 
zbor Škale, LPZ LD Škale, LPZ Škale) -ega -ega -a ~ ~ ~ 
(LPZ-ja ~ ~ tudi LPZ -- ~ ~),JČV3 v Lovskem pevskem zboru 
Lovske družine Škale, v LPZ-ju/LPZ LD Škale, v LPZ-ju/
LPZ Škale
<pevke in pevci Lovskega pevskega zbora Lovske družine 
Škale>

Lôvsko-špórtno drúštvo Vínska Gôra -ega -a ~ ~, v/pri  
Lovsko-športnem društvu Vinska Gora; ●Lovsko-Športno 
društvo Vinska Gora
<člani Lovsko-športnega društva Vinska Gora>

Ložníca |naselje|  -e, v Ložnici, Ložničan/-ka, ložniškiJČV10

<vožnja v smeri Ložnica–Lopatnik>

Ložníca |potok|  -e, v Ložnici, Ložničin
<Loviti rake v Ložnici>
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Ložníško gričévjeJČV10 -ega -a, na Ložniškem gričevju
<Ložniško gričevje obdaja Velenje na jugu>

Lúbela |planota|  -e, na Lubeli, Lubelin
<na 795 metrih Lubeline nadmorske višine>

Lúcifer |kavarna, čokoladnica|  -ja, v Luciferju, Luciferjev; 
●LuciferovJČV31

<Luciferjeva lepa velika temnorjava čokoladna bonboniera>

Lúcifer Chócolate |blagovna znamka|  blagovne znamke Lu-
cifer Chocolate
<pralineji blagovne znamke Lucifer Chocolate>

Lúkavac |bosensko-hercegovsko mesto, prijateljsko mesto 
MOV|  -vca, or. (z) Lukavcem, v Lukavcu, Lukavčan/-ka, 
lukavški;JČV10 ●rod. Lukavaca, ●or. (z) Lukavcom, ●lukavski
<Mestna občina Velenje je v Lukavac poslala pomoč priza-
detim v poplavah; Velenje so obiskali predstavniki Občine 
Lukavac>

Lúkova víla -e -e, v Lukovi vili; ●Lukina vila
<velenjskim tabornikom predana Lukova vila>

Lútkovno gledalíšče Velênje -ega -a ~, v Lutkovnem gleda-
lišču Velenje
<Malčki so z zanimanjem opazovali marionete, sodelujoče v 
lutkovni predstavi Lutkovnega gledališča Velenje>

[…]
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Mácho | frizerstvo|  -a, pri Machu, pri frizerstvu Macho, or. 
(z) Machem,JČV32 Machev;JČV32 ↑Mačo;JČV16 ●or. (z) Machom, 
●Machov; prim. Adamovich
<Frizerski salon Macho v Starem Velenju; moško-žensko fri-
zerstvo Macho; ↑Frizerski salon Mačo; ↑moško-žensko fri-
zerstvo Mačo>

Má & Dá, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Ma & Da, v podjetju 
Ma & Da, pri Ma & Da
<Ma & Da, proizvodno, gradbeno in storitveno podjetje,  
d. o. o.; proizvodno-gradbeno-storitveno podjetje Ma & Da; z 
velenjskim podjetjem Ma & Da>

Madám | frizerstvo|  ~, pri Madam, pri frizerstvu Madam
<Frizerski salon Madam na Kidričevi cesti; Frizirati se pri 
Madam>

Madárjeva úlica -e -e, na Madarjevi ulici, na Madarjevi ul., 
na Madarjevi;JČV50 ●Madarova ulica
<Sprehajati se po Madarjevi>

Maéstro, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Maestru, v podjetju 
Maestro, Maestrov; ●rod. Maestrota, ●pri Maestrotu, ●Mae-
strotov
<Maestro, trgovina in posredništvo, d. o. o.; pri velenjskem 
Maestru>

Makedónec |pripadnik naroda|  -nca, or. (z) Makedoncem,JČV32 
Makedončev,JČV32 makedonski; ●or. (z) Makedoncom, ●Make-
doncov, ●Makedoncev
Makedónka |pripadnica naroda|  -e, Makedonkin; ●Make-
dončin
<Velenjčani makedonske narodnosti; Delež Velenjčanov, ki 
se narodnostno opredeljujejo za Makedonce>

makedónščina | jezik|  -e, v makedonščini, v makedonskem 
jeziku; makedonski jezik; ●Makedonščina, ●Makedonski je-

M

 […]
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zik, ●v makedonskemu jeziku
<Pogovarjati se v makedonščini/makedonskem jeziku>

Mákom trgovína, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -e, v Makom trgo-
vini, pri Makomu, Makomov; ↑Trgovina Makom, ↑Makom
<kolektiv podjetja Makom; PVC-program trgovine Makom>

Mákova kapéla -e -e, pri Makovi kapeli; ●h Makovi kapeli
<pešpot do Makove kapele>

Máks & Štéfka |podjetje|  avtošole Maks & Štefka, v avtošoli 
Maks & Štefka
<Obiskovati avtošolo Maks & Štefka>

Mála dvorána Dóma kultúre Velênje tudi mála dvorána 
Dóma kultúre Velênje -e -e ~ ~ ~, v Mali dvorani Doma 
kulture Velenje tudi v mali dvorani Doma kulture Velenje; 
●Majhna dvorana Doma kulture Velenje
<odprtje prenovljene Male dvorane Doma kulture Velenje; 
lutkovna predstava v Mali dvorani Doma kulture Velenje>

mála dvorána Kína Velênje tudi Mála dvorána Kína 
Velênje -e -e ~ ~, v mali dvorani Kina Velenje tudi v Mali 
dvorani Kina Velenje; ●Majhna dvorana Kina Velenje
<filmske predstave v mali/Mali dvorani Kina Velenje>

Malgájeva úlica -e -e, na Malgajevi ulici, na Malgajevi ul., 
na Malgajevi;JČV50 ●Malgajova ulicaJČV6

<Malgajeva ul. 6b;JČV36 Stanovati na Malgajevi ulici v Vele-
nju>

Máli Kôželj |vrh|  -ega -žlja, na Malem Kožlju; ●Majhen 
Koželj,JČV29 ●mali Koželj; prim. Veliki Koželj
<vzpon na Mali in Veliki Koželj>

Malínca | trgovina|  -e, v Malinci, v prodajalni Malinca, Ma-
linčin; Malinca.siJČV58 |spletna trgovina|
<Eko izdelke iz prodajalne Malinca na Kidričevi lahko kupite 
tudi v e-trgoviniJČV1 Malinca; e-nakupJČV1 v spletni prodajalni 
Malinca.si>

Málo Gradíšče |vrh|  -ega -a, na Malem Gradišču; ●Majhno 
Gradišče,JČV29 ●Malo gradišče; prim. Veliko Gradišče
<Malo in Veliko Gradišče sta bila obsijana s soncem>
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Mámon |podjetje|  -a, pri Mamonu, v agenciji Mamon, Ma-
monov
<pogajalska agencija Mamon v Bevčah>

Mána |prodajalna, blagovna znamka|  -e, v Mani, v prodajal-
ni Mana, Manin
<prodajalna Mana v velenjski Supernovi; Iti v velenjsko 
Mano; kolekcija oblačil slovenske blagovne znamke Mana; 
e-katalogJČV1 Mana, Manin katalog; ●Mana katalogJČV59>

Managerska akademíja Gorênje/Gorénje (MAG) [mêne-
džerska/ménedžerska] |program usposabljanja Skupine Go-
renje|  -e -e ~, na Managerski akademiji Gorenje, na MAG; 
↑Menedžerska akademija Gorenje, ↑Akademija za menedžer-
je Gorenje
<več kot dvajsetletna tradicija Managerske akademije Gore-
nje; ↑tradicija Menedžerske akademije Gorenje; Skupina Go-
renje perspektivne in ključne zaposlene vključuje v Manager-
sko akademijo Gorenje; ↑v Menedžersko akademijo Gorenje; 
Gorenje je s svečanim dogodkom obeležilo 20. obletnico Ma-
nagerske akademije Gorenje/svoje managerske akademije; 
↑obletnica Menedžerske akademije Gorenje>

Mánca, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, pri Manci, v podjetju Man-
ca, Mančin; ●Mancin
<pri Manci, podjetju za trgovino, gostinstvo, storitve in proiz-
vodnjo, d. o. o.; Mančine storitve>

Mándi.si, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Mandi.si,JČV58 v pod-
jetju Mandi.si; sor. Malinca.si, Proteini.si
<Mandi.si, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d. o. o., iz 
Šenbrica; proizvodno-trgovinsko podjetje Mandi.si>

Manifést |Cesarjev kip|  -a, pri Manifestu, pred Manifestom, 
pred kipom Manifest
<Cesarjev Manifest, na začetku imenovan Rudarjev manifest, 
je modernistična skulptura, ki stoji v Sončnem parku v Vele-
nju; obnova Manifesta; Manifest v Sončnem parku je stvari-
tev akademskega kiparja Cirila Cesarja>

Manikíra, s. p.JČV15 -e, pri Manikiri, Manikirin; ●Manikura
<V Manikiri poskrbijo za vaše urejene nohte na rokah; nasvet 
manikerke pri Manikiri; kozmetične storitve salona Maniki-
ra>
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mansárda Víle Biánce |dvorana|  -e ~ ~, v mansardi Vile  
Biance; Biancina mansarda, mansardna dvorana v Bianci
<Sestanek bo v mansardi Vile Biance>

Márčec
|m. priimek|  -čca, pri Marčcu, or. (z) Marčcem, Marččev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Marčec, or. (z) go. Marčec
<Poklicati go. Marčec; Obvestiti Marčca>

Marđétko
|m. priimek|  -a, pri Marđetku, or. (z) Marđetkom, Marđetkov; 
●rod. Marđetkota, ●Marđetkotov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Marđetko, or. (z) go. Marđetko
<Dogovoriti se z Marđetkom; Povedati ge. Marđetko>

Maríjina cérkev v Stárem Velênju -e -kve ~ ~ ~, v Marijini 
cerkvi v Starem Velenju; cerkev sv. Marije, župnijska cerkev 
svete Marije; ●cerkev Sv. Marije, ●cerkev sv. Marija
<oltar Marijine cerkve v Starem Velenju; starovelenjska cer-
kev sv. Marije>

Marín
Ivan Marin mlajši (Ivan Marin ml.)JČV30 -a -a -ega
Ivan Marin starejši (Ivan Marin st.)JČV30 -a -a -ega
<Besedilo in glasbo za himno MO Velenje je napisal Ivan 
Marin starejši>

Maríničev memoriál -ega -a, na Mariničevem memorialu; 
●Mariničev memorijal; prim. [memorijál]JČV25

<Plavalni klub Velenje in Športna zveza Velenje sta organizi-
rala Mariničev memorial 2015>

Marínšek & Marínšek |podjetje|  studia Marinšek & Marin-
šek, v studiu Marinšek & Marinšek, s studiem Marinšek & 
Marinšek, Marinškov; ●studijo Marinšek & Marinšek; prim. 
[stúdijo],JČV25 studijski
<Agencija Marinšek & Marinšek nudi grafične in fotografske 
storitve; za oblikovanje vizualnih komunikacij specializirano 
podjetje Marinšek & Marinšek; Katalog je oblikoval studio 
Marinšek & Marinšek; studijske fotografije studia Marinšek 
& Marinšek>

Marínškov memoriál -ega -a, na Marinškovem memorialu; 
●Marinškov memorijal; prim. [memorijál]JČV25

<Udeležiti se Marinškovega memoriala>
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Márjanke |citrarska skupina|  Marjank, v citrarski skupini 
Marjanke
<vaja citrark Marjank; Nastopile so Marjanke, citrarke An-
dragoškega društva Univerza za III. življenjsko obdobje Ve-
lenje; Marjanov večer z Marjankami>

Márjanov večér |prireditev|  -ega -a, na Marjanovem večeru; 
●na Marjanovemu večeru 
<Na četrtem/4.JČV22 Marjanovem večeru, prireditvi v spomin 
na kulturnika Marjana Marinška, so nastopili njegovi prijate-
lji>

Márni, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ja, podjetja Marni, pri Marniju, 
pri podjetju Marni, Marnijev
<trgovina in storitve Marni; proizvodnja medicinskih instru-
mentov, naprav in pripomočkov v podjetju Marni>

Maršál Títo |spomenik|  -a -a, pri Maršalu Titu; spomenik 
maršala Tita, spomenik maršalu Titu, Titov spomenik
<Augustinčićev »Maršal Tito«; pri spomeniku maršala Tita 
na Titovem trgu v Velenju>

Martínc
|m. priimek|  -a, pri Martincu, or. (z) Martincem,JČV32 
Martinčev;JČV32 ●or. (z) Martincom, ●Martincov, ●Martincev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Martinc, or. (z) go. Martinc
<Martinčevo sporočilo>

martinovánje |vrsta prireditve|  -a, na martinovanju; marti-
novo |praznik sv. Martina| ; ●Martinovanje, ●Martinovo
<Udeležiti se martinovanja v Šentilju pri Velenju>

Martínovo rájžanje od kletí do kletí |prireditev|  -ega -a ~ ~ 
~ ~, na Martinovem rajžanju od kleti do kleti
<Turistično društvo Šentilj vabi na Martinovo rajžanje od kle-
ti do kleti>

Martínov pohòd |prireditev|  -ega -a, na Martinovem poho-
du; ●Martinov pohotJČV45

<tretji/3.JČV22 Martinov pohod v Šentilju>

Martínšek
|m. priimek|  -ška, pri Martinšku, or. (z) Martinškom, Martin-
škov; ●rod. Martinšeka, ●h Martinšku, ●Martinšekov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Martinšek, or. (z) go. Martinšek
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<Martinškov učinkoviti predlog>

Masáža in harmoníja telésa Márko Rakíta, s. p.JČV15 |pod-
jetje|  -e ~ -e ~ ~ ~, v podjetju Masaža in harmonija telesa 
Marko Rakita; ●Masaža in Harmonija telesa Marko Rakita
<raznovrstne masaže Rakitovega (●Rakitinega) masažnega 
salona v Velenju; Iti na klasično masažo v Rakitov (●Rakitin) 
masažni salon>

Masážni stúdio Herbál -ega -a ~, v Masažnem studiu Her-
bal, pri Herbalu, Herbalov; ●studijo Herbal
<Iti na masažo v studio Herbal; terapija v Masažnem studiu 
Herbal>

Máss |prodajalna|  -a, v Massu, v prodajalni Mass, Massov; 
●Masov
<V velenjskem Massu kupiti čevlje blagovne znamke Mass/
Massove čevlje>

Mastodónt |bar|  -a, v Mastodontu, v baru Mastodont, Ma-
stodontov
<Šli so v bar Mastodont; v Šaleški dolini odkriti ostanki ma-
stodonta>

Máš, s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja Maš, v podjetju Maš, Ma-
šev; ●Mašov, ●Mašin
<Maševa ponudba pripravljenih jedi; sendviči Maš, Maševi 
sendviči; ●Maš sendvičiJČV59>

máterni jêzik -ega -a, v maternem jeziku
<Negovati materni jezik; Učiti se maternega jezika (●materi-
nega jezika); brbončice na materinem jeziku (●na maternem 
jeziku)>

Máthy, Thómas -ja, -a, or. (s) Thomasom Mathyjem, Ma-
thyjev;JČV13 ●rod. Mathya, ●Mathyev
<v letih ravnateljevanja Thomasa Mathyja v PV-ju>

mátični uràd Uprávne enôte Velênje tudi Mátični uràd 
Uprávne enôte Velênje -ega -a ~ ~ ~, na matičnem uradu 
Upravne enote Velenje
<Zaročenca se prijavita pri matičnem uradu Upravne enote 
Velenje>

Mátis, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Matisu, v podjetju Matis, 
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Matisov; ●h Matisu
<Matis, marketinške, tehnološke in intelektualne storitve,  
d. o. o.; z marketinškimi, tehnološkimi in intelektualnimi sto-
ritvami Matis; o Matisovih marketinških, tehnoloških in inte-
lektualnih storitvah>

Máti z otrôkom |Batičev kip|  -ere ~ ~, ob Materi z otrokom, 
ob kipu Mati z otrokom
<Batičeva »Mati z otrokom« v mestnem kopališču>

maturántska paráda |majski ples četvorke maturantov na 
mestnih ulicah, trgih|  -e -e, na maturantski paradi
<maturantska parada na velenjskem Titovem trgu; program 
prireditve Maturantska parada 2015>

Máx Airsoft, d. o. o.JČV15 [êrsoft] | trgovina|  trgovine Max 
Airsoft, v trgovini Max Airsoft
<trgovina Max Airsoft; Iti v Max Airsoft; pištole Airsoft; 
●Airsoft pištoleJČV59>

Máxen BS Velênje |bencinski servis|  ↑BS Maxen Ve lenjeJČV59 
~ ~ ~, na BS Maxen Velenje
<BS Maxen Velenje obratuje 24 ur na dan in 7 dni v tednu; 
samopostrežni bencinski servis Maxen v Črnovi; Pri nakupu 
goriva na Mercatorjevem bencinskem servisu Maxen upora-
biti plačilno kartico Maxen; ●Maxen karticaJČV59>

Máx klúb ~ -a, v Max klubu, v velenjskem Max klubu
<na odru Max kluba; decembrskoJČV45 vzdušje v Max klubu>

Máx klúb jazz festivál [džêz in džéz] ~ ~ ~ -a, na Max klub 
jazz festivalu; ↑Festival jazza v klubu Max, ↑Jazzovski festi-
val kluba Max
<programski vodja Max klub jazz festivala>

McCafé |McDonald'sova kavarna|  kavarne McCafe, v kavar-
ni McCafe
<McCafe v velenjskem McDonald'su; Iti na kavo v McCafe>

McDónald's |restavracija|  -a, v McDonald'su, McDonald'sov 
tudi McDonaldsov
<McDonald'sova restavracija v Velenju; McDonaldsova re-
stavracija na Kidričevi 2b; Iti v velenjski McDonald's>

McDrive [mekdrájv] (McDonald's McDrive Velenje) |dri-
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ve-in restavracija|  drive-in restavracije McDrive
<McDrive v Nakupovalnem centru Velenje omogoča nakup 
McDonald'sove hrane in pijače iz avtomobila>

M Clúb, d. d.JČV15 |podjetje|  /zgod./ ~ -a, v M Clubu, v pod-
jetju M Club
<tovarna konfekcije M Club iz Velenja; v tekstilnem podjetju 
M Club iz Velenja>

Mdance [èmdêns] |plesna šola|  -cea, pri Mdanceu, v plesni 
šoli Mdance; ↑M-ples, ↑Plesna šola M
<plesni tečaji studia Mdance>

Médica |podjetje|  -e, v Medici, v trgovini Medica, Medicin; 
●Medičin
<V Medici, trgovini s farmacevtskimi izdelki, nudijo medi-
cinske pripomočke, kozmetične izdelke in prehranska dopol-
nila>

Médik, d. o. o.JČV15 |zasebna ambulanta|  -a, pri Mediku, v am-
bulanti Medik, Medikov
<Medik, splošna in specialistična medicina, d. o. o.; ul-
trazvočna diagnostika Medik; pregled pri Mediku; ●Medik, 
splošna in specijalistična medicina, d. o. o.;JČV25 prim. [speci-
jalístičen]; ●ultrazvočna dijagnostika Medik;JČV25 prim. [dija-
gnóstika]>

Mednárodna knjižévniško-prevajálska rezidénca v Ve-
lênju (MKPRV) |ustvarjalno bivanje književnih preva-
jalcev in ustvarjalcev|  -e -e -e ~ ~, na Mednarodni  
književniško-prevajalski rezidenci v Velenju, na MKPRV; 
Mednarodna književniška in prevajalska rezidenca v Velenju
<ustvarjalno bivanje tujih in slovenskih književnikov, preva-
jalcev in mednarodnih posrednikov novejše umetniške litera-
ture na Mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Ve-
lenju; gostje Mednarodne književniško-prevajalske rezidence 
v Velenju; 21-dnevno ustvarjalno bivanje na MKPRV>

mednárodna órgelska šóla -e -e -e, na mednarodni orgelski 
šoli
<V Glasbeni šoli Frana Koruna - Koželjskega Velenje tradici-
onalno potekajo mednarodne orgelske šole; Udeležiti se 14./
štirinajste mednarodne orgelske šole;JČV22 ●Štirinajsta medna-
rodna orgelska šola>
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Mednárodna poslôvna akademíja Gorênje/Gorénje |pro-
gram usposabljanja Skupine Gorenje|  -e -e -e ~, na Medna-
rodni poslovni akademiji Gorenje; IBAG | International Busi-
ness Academy Gorenje|
<Mednarodna akademija Gorenje je namenjena sodelavcem 
povezanih in odvisnih družb v tujini in Sloveniji; program 
Mednarodne poslovne akademije Gorenje; Skupina Gorenje 
je v letu 2013 prvič izvedla Mednarodno poslovno akademijo 
Gorenje>

mednárodna Prétnarjeva nagráda (MPN) |književna na-
grada|  -e -e -e; ambasador/-ka slovenske književnosti in 
jezika ter slovanskih kultur |častni naslov, ki ga prejme  
dobitnik/-ica mednarodne Pretnarjeve nagrade| ; gl. Pretnar-
jeva nagrada
<slovesna podelitev mednarodne Pretnarjeve nagrade amba-
sadorju slovenske književnosti in jezika ter slovanskih kultur; 
na Mednarodnem Lirikonfestu Velenje v letu 2014 podelje-
na 11./enajsta mednarodna Pretnarjeva nagrada; jubilejna, 
10. podelitev mednarodne Pretnarjeve nagrade; Zdravko 
Kecman, prejemnik mednarodne Pretnarjeve nagrade v letu 
2014, in Esad Babačić, dobitnik velenjice leta 2014>

mednárodne špórtne ígre šólarjev |športno tekmovanje, 
vrstno poimenovanje|  -ih -ih -er ~, na mednarodnih športnih 
igrah šolarjev
<sodelovanje velenjskih športnikov na mednarodnih športnih 
igrah šolarjev; V drugem tekmovalnem dnevu mednarodnih 
športnih iger šolarjev je plavalec iz Velenja plaval v A-finalu/
finalu A na 100 m prsno; ●v A finalu>

mednárodni atlétski míting |športno tekmovanje, vrstno 
poimenovanje|  -ega -ega -a, na mednarodnem atletskem mi-
tingu; ●mednarodni atletski meeting, ●mednarodni atletski 
mitink; prim. [mítink];JČV45 ↑mednarodno atletsko tekmovanje
<vsakoletni mednarodni atletski miting v Velenju; na 20./
dvajsetem mednarodnem atletskem mitingu leta 2015 v Ve-
lenju>

Mednárodni festivál vézenja |prireditev|  -ega -a ~, na Med-
narodnem festivalu vezenja; vezilski festival, festival vezil-
stva; ●veziljski festival, ●festival veziljstva
<program Mednarodnega festivala vezenja; tridnevni/3-dnev-
ni festival vezenja v Velenju>
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Mednárodni Lírikonfést Velênje (MLFV) |književni festi-
val|  -ega -a ~ (MLFV-ja tudi MLFV --),JČV3 na Mednarodnem 
Lirikonfestu Velenje, na MLFV-ju tudi na MLFV, MLFV-jev; 
Herbersteinsko srečanje književnikov |poimenovanje festiva-
la v letih 2002–2007| ; gl. Lirikonfest
<Mednarodni Lirikonfest Velenje 2014 – 13. mednarodno 
književno srečanje v Velenju> 
<štirinajsti Mednarodni Lirikonfest Velenje, 14. Mednarodni 
Lirikonfest Velenje, 14./štirinajsti MLFV; štirinajsti književni 
festival Lirikonfest v Velenju, 14. književni festival Lirikon-
fest v Velenju; štirinajsti velenjski festival Lirikonfest, 14. ve-
lenjski književni festival Lirikonfest; štirinajsti/14. Lirikon-
fest v Velenju>JČV22

Mednárodno odpŕto prvénstvo Slovénije v namíznem 
ténisu (MOPS) |športna prireditev|  -ega -ega -a ~ ~ ~ ~, na 
Mednarodnem odprtem prvenstvu Slovenije v namiznem te-
nisu, na MOPS
<V Velenju poteka 12. Mednarodno odprto prvenstvo Slove-
nije v namiznem tenisu; Eden od soorganizatorjev MOPS je 
Namiznoteniški klub Tempo Velenje>

Medobčínska LÁS Velênje |LAS – lokalna akcijska skupi-
na za preprečevanje zasvojenosti z drogami|  -e ~ ~, v Med-
občinski LAS Velenje; LAS Velenje, rod. LAS-a ~ tudi LAS 
-- ~,JČV3 LAS-ov, LAS-ovec/-ka |član/-ica Medobčinske LAS 
Velenje|
<koordinatorica Medobčinske LAS Velenje; prizadevanja 
LAS-a Velenje>

Medobčínska zvéza prijáteljev mladíne Velênje (MZPM 
Velenje) -e -e ~ ~ ~ (MZPM-ja ~ tudi MZPM -- ~),JČV3 pri 
Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje, pri MZPM, 
MZPM-jev
<sekretarka MZPM Velenje>

Medobčínski inšpektorát |skupni organ savinjsko-šaleških 
občin|  -ega -a, pri Medobčinskem inšpektoratu
<Medobčinski inšpektorat, delujoč pod okriljem Mestne ob-
čine Velenje, je skupni organ občin Savinjske in Šaleške do-
line>

medobčínski otróški parlamènt |zborovanje osnovnošolcev 
Šaleške doline|  -ega -ega -a, na medobčinskem otroškem par-
lamentu; šaleški otroški parlament
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<Na 25. medobčinskem otroškem parlamentu so učenci tre-
tje triade šaleških osnovnih šol razpravljali na temo izobra-
ževanja in poklicne izbire, izbrano na državnem otroškem 
parlamentu v prejšnjem letu; V sejni dvorani Mestne občine 
Velenje se je začel otroški parlament; tema medobčinskega 
otroškega parlamenta>

Medobčínsko drúštvo glúhih in naglúšnih Velênje (MDGN 
Velenje) -ega -a ~ ~ ~ ~, v Medobčinskem društvu gluhih in 
naglušnih Velenje, v MDGN Velenje
<glasilo Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje; 
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje je vklju-
čeno v Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije; člani 
MDGN Velenje>

Medobčínsko drúštvo invalídov Šaléške dolíne (MDI Šale-
ške doline) -ega -a ~ ~ ~ (MDI-ja ~ ~ tudi MDI -- ~ ~),JČV3 v 
Medobčinskem društvu invalidov Šaleške doline, pri MDI-ju/
MDI Šaleške doline
<slovesnost ob 45-letnici Medobčinskega društva invalidov 
Šaleške doline Velenje>

Medpodjétniški izobraževálni cénter Velênje (MIC Vele-
nje) -ega -ega -tra ~ (MIC-a ~ tudi MIC -- ~),JČV3 v Medpod-
jetniškem izobraževalnem centru Velenje (v MIC-u/MIC Ve-
lenje); velenjski MIC, MIC v okviru Šolskega centra Velenje/
ŠCV/ŠCV-ja
<pomen sodelovanja MIC-a in ŠCV-ja z gospodarstvom>

Medvédji ròv -ega -a, v Medvedjem rovu; ●Medvedov rov
<kapniki Medvedjega rova v Hudi luknji>

Méga M, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ ~, v/pri Mega M, v podjetju 
Mega M
<Mega M, informacijske tehnologije, d. o. o.; Podjetje Mega 
M nudi storitve IP-telefonije poslovnim uporabnikom; IT-sto-
ritve podjetja Mega M; izkušnje z Mega M>

Mégaprínt, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Megaprintu, v studiu 
Megaprint, Megaprintov
<v Megaprintu, studiu za vizualne komunikacije, d. o. o.; vi-
zualne komunikacije studia Megaprint; ●Megaprint, studio za 
vizuelne komunikacije>

Mehánika, s. p.JČV15 |podjetje|  -e, v/pri Mehaniki, v podjetju 
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Mehanika, Mehanikin; ●h Mehaniki
<velenjsko podjetje Mehanika na Cesti talcev>

Mehánika Cvíkl, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e ~, v/pri Mehani-
ki Cvikl, v podjetju Mehanika Cvikl, Cviklov; ●Mehanika 
Cvikel,JČV45 ●Cvi-klJČV45

<nameščanje letnih pnevmatik pri Mehaniki Cvikl>

Mehatrónika |študijski program|  -e
<študent prvega letnika programa Mehatronika na VSŠ Velen-
je; Pridobiti si izobrazbo s področja mehatronike; inženir/-ka 
mehatronike>

mehatrónik operatêr |srednješolski izobraževalni program| 
programa mehatronik operater, v programu mehatronik ope-
rater; mehatronik operater/mehatroničarka operaterka |naziv 
poklicne izobrazbe|
<dijaki tretjega letnika programa mehatronik operater Strojne 
šole ŠC Velenje; vpis v triletni poklicni program mehatronik 
operater na Strojni šoli ŠC Velenje; Na Strojni šoli ŠC Velenje 
se je izučil za mehatronika operaterja>

Mêje |zaselek|  Mej, na Mejah, Mejančan/-ka, mejanski
<Meje so zaselek v Prelski>

Melánšek
|m. priimek|  -ška, pri g. Melanšku, or. (z) g. Melanškom, Me-
lanškov; ●rod. Melanšeka, ●pri Melanšeku, ●pri g. Melanšek, 
●or. (z) g. Melanšekom, ●or. (z) g. Melanšek, ●Melanšekov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Melanšek, or. (z) go. Melanšek
<pogovor z Melanškom; Melanškov prepričljivi govor>

memoriál Mílana Úsarja in Dánijela Učákarja -a ~ ~ ~ ~ 
~, na memorialu Milana Usarja in Danijela Učakarja; Usar-
-Učakarjev memorial, memorial M. Usarja in D. Učakarja; 
●memorijal Milana Usarja in Danijela Učakarja;JČV25 prim. 
[memorijál]JČV25

<nogometni turnir za memorial Milana Usarja in Danijela 
Učakarja v Vinski Gori; Zmagati na Usar-Učakarjevem me-
morialu; ●na Usarjevem-Učakarjevem memorialu>

MePZ Gorênje/MePZ Gorénje |Mešani pevski zbor Gorenje| 
MePZ-ja ~ tudi MePZ -- ~, v MePZ-ju/MePZ Gorenje; gl. 
Mešani pevski zbor Gorenje
<letni koncert MePZ/MePZ-ja Gorenje>
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Mercátor, d. d.JČV15 |podjetje| JČV16 -ja, v Mercatorju, v podje-
tju Mercator, Mercatorjev
<Mercatorjeve poslovne enote v Velenju; velenjske posloval-
nice družbe Mercator>

Mercátor cénter Velênje |nakupovalno središče|  ~ -tra ~, v 
Mercator centru Velenje, Mercatorjev
<V velenjskem Mercatorju nakupovati s kartico Pika; nakup s 
piko v Mercator centru Velenje; nakupovalni center Mercator 
v Velenju; velenjski NC Mercator>

Mercátor, d. d., PE Cénter téhnike in grádnje Velênje | tr-
govina|  -tra ~ ~ ~ ~, v Centru tehnike in gradnje Velenje
<ponudba LCD-televizorjev v Centru tehnike in gradnje Ve-
lenje, poslovni enoti družbe Mercator>

Mercátor, d. d., PE Hípermárket Velênje (Hipermarket 
Mercator Velenje) |velika trgovina|  -a ~ ~, v Hipermarketu 
Mercator Velenje
<Mercatorjev hipermarket na Šaleški v Velenju>

Mercátor, d. d., PE Márket Hrána Velênje | trgovina|  -a ~ 
~, v Marketu Hrana Velenje
<Mercatorjeva živilska prodajalna na Prešernovi v Velenju; 
Market Hrana na Prešernovi; Nakupovati v Marketu Hrana>

Mercátor, d. d., PE Márket Pésje | trgovina|  -a ~, v Marketu 
Pesje
<Mercatorjevo prodajno mesto/trgovina v Pesju; Nakupovati 
v Marketu Pesje>

Mercátor, d. d., PE Márket Šalék | trgovina|  -a ~, v Marketu 
Šalek
<Mercatorjeva samopostrežna trgovina v Šaleku; Mercator-
jev market v Šaleku; Nakupovati v Marketu Šalek>

Mercátor, d. d., PE Márket Vínska Gôra | trgovina|  -a ~ ~, 
v Marketu Vinska Gora
<samopostrežna trgovina Mercator v Vinski Gori; Mercator-
jeva poslovalnica v Vinski Gori; Nakupovati v Marketu Vin-
ska Gora>

Mercátor, d. d., PE Modiána Velênje | trgovina|  -e ~, v Mo-
diani Velenje, Modianin; ●Modijana; prim. [modijána]JČV25

<poslovna enota Modiana v Velenju> 
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Mercátor, d. d., PE Súpermárket Tŕžnica Velénje |velika 
trgovina|  -a ~ ~ , v Supermarketu Tržnica Velenje
<Nakupovati v Supermarketu Tržnica; Mercatorjev super-
market na območju nekdanje mestne tržnice>

Merkúr, d. d.JČV15 (TC Merkur Velenje) |podjetje|  -ja, 
v Merkurju, v podjetju Merkur, Merkurjev, merkurje- 
vec/-ka |zaposleni/-a v Merkurju| ; TC-ja Merkur Velenje 
tudi TC -- Merkur Velenje, v TC-ju/TC Merkur Velenje;  
●Merkurjevec/-ka
<nakupovalno središče Merkur ob Cesti Simona Blatnika; Iti 
nakupovat v velenjski Merkur>

Mesárec
|m. priimek|  -rca, pri Mesarcu, or. (z) Mesarcem, Mesarčev; 
●or. (z) Mesarcom, ●or. (z) Mesarecem, ●Mesarcov, ●Mesare-
čev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Mesarec, or. (z) go. Mesarec
<Prejeti Mesarčevo sporočilo>

Mesárstvo Póznič, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a ~, pri Mesarstvu 
Poznič, Pozničev; ●Pozničov; ●or. (s) Pozničom
<mesni izdelki Mesarstva Poznič>

Mesníca in delikatésa Stári tŕg |podjetje|  -e ~ -e ~ ~, v Me-
snici in delikatesi Stari trg, v podjetju Mesnica in delikatesa 
Stari trg
<meso iz Mesnice in delikatese Stari trg; starovelenjsko pod-
jetje Mesnica in delikatesa Stari trg; starotrška mesnica Dob-
nik; Dobnikova mesnica v Starem Velenju>

Méstna blagájna Velênje -e -e ~, v Mestni blagajni Velenje; 
Mestna blagajna pri MO Velenje
<Mestna blagajna Velenje v kletnih prostorih Mestne občine 
Velenje; V Mestni blagajni Velenje lahko občanke in občani 
MO Velenje plačujejo položnice brez provizije; Pri Mestni 
občini Velenje so zabeležili priliv denarja v mestno blagajno>

Méstna četŕt Velênje – Désni brég (MČ Velenje – Desni 
breg) -e -i ~ ~ ~, v Mestni četrti Velenje – Desni breg
<predsednik Mestne četrti Velenje – Desni breg> 

Méstna četŕt Velênje – Lévi brég vzhòd (MČ Velenje – 
Levi breg vzhod) -e -i ~ ~ ~ ~, v Mestni četrti Velenje – Levi 
breg vzhod
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<V Mestni občini Velenje so tri mestne četrti: Mestna četrt 
Velenje – Levi breg vzhod, Mestna četrt Velenje – Levi breg 
zahod in Mestna četrt Velenje – Desni breg>

Méstna četŕt Velênje – Lévi brég zahòd (MČ Velenje – 
Levi breg zahod) -e -i ~ ~ ~ ~, v Mestni četrti Velenje – Levi 
breg zahod
<Mestna četrt Velenje – Levi breg zahod leži na levem bregu 
reke Pake>

méstna híša -e -e, v mestni hiši; velenjska mestna hiša,  
mestna hiša na Titovem trgu v Velenju
<razstava v avli mestne hiše v Velenju; sprejem pred mestno 
hišo na Titovem trgu; Odkorakati izpred velenjske mestne 
hiše>

Méstna óbčina Velênje (MOV, MO Velenje) -e -e ~ (MOV 
--), v Mestni občini Velenje, v MOV; velenjska mestna obči-
na; gl. MOV, MO Velenje
<župan Mestne občine Velenje g. Bojan Kontič>
<Zglasiti se na velenjski mestni občini; Vstopiti v občino; Biti 
zaposlen na občini kot uradnik; srednje šole v Mestni občini 
Velenje>JČV20

<Ga. Alenka Rednjak, vodja Urada za razvoj in investicije 
MOV, kako ste že ●rekla; ↑Ga. Alenka Rednjak, vodja Urada 
za razvoj in investicije MOV, kako ste že rekli>
<sor. pri občinski vodji Ani Slovenec; pri občinskem vodji 
Jožetu Slovencu ali pri občinskem vodju Jožetu Slovencu>

 Kabinét župána MOV -a ~ ~, v Kabinetu župana 
MOV
<mag. Saša Sevčnikar, vodja Kabineta župana MOV; V pro-
tokolarni sobi Kabineta župana Mestne občine Velenje je 
potekala konferenca, na kateri je župan MOV Bojan Kontič 
predstavil delo in poslovanje Mestne občine Velenje v letu 
2015>

 Medobčínska inšpékcija, redárstvo in várstvo 
okólja -e -e, -a ~ -a ~, pri Medobčinski inšpekciji, redarstvu 
in varstvu okolja
<Sedež Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja, 
ki deluje na območju petnajstih šaleških, spodnje- in zgornje-
savinjskih občin, je v Velenju>
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 Nadzórni odbòr Méstne óbčine Velênje (Nadzorni 
odbor MOV) -ega -a ~ ~ ~, v Nadzornem odboru Mestne 
občine Velenje
<Predsednik Nadzornega odbora MOV Anton Žove je sklical 
sestanek za člane odbora; Nadzor javne porabe sredstev v ob-
čini je v pristojnosti občinskega nadzornega odbora>

 Slúžba za nótranjo revízijo MOV -e ~ ~ ~ ~, v 
Službi za notranjo revizijo MOV; notranjerevizijska služba 
pri MOV
<V okviru MOV deluje Služba za notranjo revizijo MOV; 
Prebral je poročilo notranjerevizijske službe pri MOV>

 Slúžba za razvójne projékte in gospodárstvo MOV 
-e ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Službi za razvojne projekte in gospodarstvo 
MOV
<vodja Službe za razvojne projekte in gospodarstvo pri/v 
Uradu za razvoj in investicije MOV>

 sprejémna/Sprejémna pisárna MO Velênje -e -e ~ 
~, v sprejemni/Sprejemni pisarni MO Velenje
<Mestna občina Velenje je v Uradnem listu RS objavila razpi-
sa s področja mladinskih dejavnosti, razpisna dokumentacija 
je na voljo v občinski sprejemni pisarni in na spletni strani 
MOV>

 Svèt Méstne óbčine Velênje (Svet MOV) -a ~ ~ ~, v 
Svetu Mestne občine Velenje; velenjski mestni svet, občinski 
svet
<Sejo Sveta Mestne občine Velenje je vodil župan MOV Bo-
jan Kontič; Dnevni red zasedanja velenjskega mestnega sve-
ta je bil obsežen; Svet MOV je sprejel Statut Mestne občine 
Velenje>

 Upráva Méstne óbčine Velênje (Uprava MOV) -e 
~ ~ ~, pri Upravi Mestne občine Velenje; velenjska občinska 
uprava
<mag. Iztok Mori, direktor Uprave Mestne občine Velenje; 
Predstavnice in predstavniki velenjske občinske uprave so 
se zbrali na delovnem sestanku; Bral je o aktivnostih Uprave 
Mestne občine Velenje>
<vršilec dolžnosti direktorja Uprave MOV, v. d. direktorja 
Uprave MOV; Imenovati vršilca dolžnosti direktorja Uprave 
MOV, Imenovati v. d.-ja direktorja Uprave MOV>
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 Uràd za drúžbene dejávnosti -a ~ ~ ~, na/v Uradu 
za družbene dejavnosti MOV
<Vodja Urada za družbene dejavnosti MOV Drago Martinšek 
se je sestal s predstojniki občinskih uradov za družbene de-
javnosti Štajerske>

 Uràd za jávne finánce in splôšne zadéve MOV -a 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, na/v Uradu za javne finance in splošne zadeve 
MOV
<Amra Kadrič, vodja Urada za javne finance in splošne zade-
ve MOV, je poročala o javnofinančnih zadevah občine>

 Uràd za komunálne dejávnosti -a ~ ~ ~, na/v Uradu 
za komunalne dejavnosti MOV
<Na seji Sveta Mestne občine Velenje je vodja Urada za ko-
munalne dejavnosti Anton Brodnik predstavil Odlok o oskrbi 
s pitno vodo za območje Mestne občine Velenje; Vprašanja 
glede oskrbe s pitno vodo razrešuje komunalni urad velenjske 
mestne občine>

 Uràd za razvòj in investícije -a ~ ~ ~ ~, na/v Uradu 
za razvoj in investicije MOV
<Alenka Rednjak, vodja Urada za razvoj in investici-
je MOV; Na dnevnem redu seje Sveta MOV je bil tudi  
razvojno-investicijski projekt Urada za razvoj in investicije 
MOV; Občinski razvojno-investicijski urad sodeluje z drugi-
mi agencijami in institucijami s področja razvoja>

 Uràd za urêjanje prostóra -a ~ ~ ~, na/v Uradu za 
urejanje prostora MOV
<mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora 
MOV; Uslužbenci Urada za urejanje prostora MOV so podpr-
li predlog, nanašajoč se na prostorsko ureditev MOV; Občin-
ski urad za urejanje prostora je pripravil strategijo prostorske-
ga razvoja občine>

Komisije in odbori Sveta Mestne občine Velenje:

 Komisíja za mandátna vprašánja, volítve in ime-
novánja

 Komisíja za mladínska vprašánja

 Komisíja za priprávo statúta óbčine, poslôvnika 
svéta in právna vprašánja
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 Komisíja za priznánja

 Komisíja za prôšnje in pritôžbe

 Komisíja za sprémljanje déla občínskega redár-
stva in občínske inšpékcije

<mag. Dragica Povh, predsednica Komisije za priznanja 
MOV>
<Bojan Škarja, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja MOV>

<Prebral je obvestilo Komisije za priznanja MOV o zbiranju 
pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 
2014; Področje mladine v MOV obravnava Komisija za mla-
dinska vprašanja; V tekočem mandatu Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, delujoči pri MOV, predse-
duje Bojan Škarja; Občinska komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja se ukvarja tudi s kadrovskimi vpraša-
nji v občini; Področje podeljevanja priznanj je v pristojnosti 
komisije za priznanja, s problematiko mladih pa se ukvarja 
občinska komisija za mladinska vprašanja>

 Odbòr za gospodárstvo

 Odbòr za okólje in prôstor

 Odbòr za podróčje gospodárskih jávnih slúžb

 Odbòr za podróčje nègospodárskih jávnih slúžb

<Irena Poljanšek Sivka, predsednica Odbora za področje ne-
gospodarskih javnih služb MOV>
<Franjo Bartolac, predsednik Odbora za gospodarstvo MOV>
<Svet MOV je imenoval člane Odbora za gospodarstvo MOV; 
Udeležil se je seje občinskega gospodarskega odbora; Pristoj-
ni iz okoljsko-prostorskega odbora pri MOV je podal predlog 
s področja varstva okolja>

Méstna knjížnica Velênje (MKV) -e -e ~, v Mestni knjižnici 
Velenje, v MKV; ●Mestna knjižnjica Velenje, ●Mestna Knji-
žnica Velenje, ●rod. Mestna knjižnica Velenja; gl. Knjižnica 
Velenje
<izposoja knjig v Mestni knjižnici Velenje>
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Méstna óptika, d. d., PE Velenje -e -e, v Mestni optiki, v 
podjetju Mestna optika
<poslovna enota Mestne optike, d. d., na Šaleški cesti v Vele-
nju; ponudba korekcijskih in sončnih očal v velenjski poslo-
valnici Mestne optike>

Méstna tŕžnica Velênje -e -e ~, na Mestni tržnici Velenje; 
velenjska mestna tržnica, mestna tržnica v Velenju
<Iti nakupovat na velenjsko mestno tržnico>

Méstni odbòr Nôve Slovénije Velênje (Mestni odbor 
N.Si/NSi Velenje, MO N.Si/NSi Velenje) -ega -a ~ ~ ~, v  
Mestnem odboru Nove Slovenije Velenje, v MO N.Si/NSi 
Velenje; rod. N.Si-ja/NSi-ja tudi N.Si --/NSi --, N.Si-jevski/ 
NSi-jevski, N.Si-jevec/-ka, NSi-jevec/-ka |član/-ica stranke 
N.Si|
<mestni svetnik Mestnega odbora Nove Slovenije Velenje>

Méstni odbòr Pózitivne Slovénije Velênje (Mestni odbor 
PS Velenje, MO PS Velenje) -ega -a ~ ~ ~, v Mestnem odbo-
ru Pozitivne Slovenije Velenje, v MO PS Velenje; rod. PS-ja 
tudi PS --
<predsednik Mestnega odbora Pozitivne Slovenije Velenje>

Méstni odbòr Slovénske demokrátske stránke Velênje 
(Mestni odbor SDS Velenje, MO SDS Velenje) -ega -a ~ 
~ ~ ~, v Mestnem odboru Slovenske demokratske stranke 
Velenje, v MO SDS Velenje; rod. SDS-a tudi SDS --, or. s  
SDS-om tudi s SDS --, SDS-ovski, esdeesovski, SDS-ovec/-ka, 
esdeesovec/-ka |član/-ica stranke SDS|; ●z SDSJČV1

<člani MO SDS Velenje>

Méstni odbòr Slovénske ljúdske stránke Velênje (Mestni 
odbor SLS Velenje, MO SLS Velenje) -ega -a ~ ~ ~ ~, v  
Mestnem odboru Slovenske ljudske stranke Velenje, v MO 
SLS Velenje; rod. SLS-a tudi SLS --, or. s SLS-om tudi s SLS 
--, SLS-ovski, eselesovski, SLS-ovec/-ka, eselesovec/-ka 
|član/-ica stranke SLS| ; ●z SLSJČV1

<sekretar Mestnega odbora SLS Velenje>

Méstni pótniški promèt – Lokálc |projekt|  projekta Mestni 
potniški promet – Lokalc, pri projektu Mestni potniški promet 
– Lokalc
<proge brezplačnega javnega prevoza Lokalc v MOV>
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Méstni stádion VelênjeJČV25 -ega -a ~, na Mestnem stadionu 
Velenje; na velenjskem stadionu; ●Mestni stadijon Velenje; 
prim. [stádijon]
<tekmovanje na Mestnem stadionu Velenje>

méstno otróško igríšče -ega -ega -a, na mestnem otroškem 
igrišču
<mestno otroško igrišče ob Šaleški cesti; počitniške ustvar-
jalne delavnice na mestnem otroškem igrišču ob Šaleški cesti; 
gugalnica za gibalno ovirane na mestnem otroškem igrišču>

mésto prilóžnosti |slogan MO Velenje|  -a ~, v mestu prilo-
žnosti
<Izoblikovati odnos do Velenja kot mesta priložnosti; Spre-
jemati Velenje kot mesto priložnosti; Velenje – mesto prilo-
žnosti>

mésto Velênje -a ~ tudi -a -a, v mestu Velenje
<Današnje mesto Velenje ↑je bilo (●je bil) v srednjem veku 
trg>
<Ko Velenje še ↑ni bilo (●ni bila) rudarska naselbina>

mésto v párku -a ~ ~, iz mesta v parku
<Velenje ima značaj mesta v parku>
<Velenje – mesto v parku; iz Velenja – mesta v parku; ●Vele-
nje-mesto v parku>

Méšani mladínski pévski zbòr Šólskega céntra Velênje 
(MeMPZ ŠC Velenje) -ega -ega -ega -a ~ ~ ~ (MeMPZ-ja ~ 
~ tudi MeMPZ -- ~ ~),JČV3 v Mešanem mladinskem pevskem 
zboru Šolskega centra Velenje, v MeMPZ-ju/MeMPZ ŠC 
Velenje
<dirigentka Mešanega mladinskega pevskega zbora Šolskega 
centra Velenje>

Méšani pévski zbòr Gorênje/Gorénje (MePZ Gorenje) 
-ega -ega -a ~ (MePZ-ja ~ tudi MePZ -- ~),JČV3 v Mešanem 
pevskem zboru Gorenje, v MePZ-ju/MePZ Gorenje
<Na Ta veseli dan kulture, 3. decembra, bo v Domu kulture 
Velenje nastopal tudi Mešani pevski zbor Gorenje>

Méšani pévski zbòr Plešívec (MePZ Plešivec) -ega -ega -a 
~ (MePZ-ja ~ tudi MePZ -- ~),JČV3 v Mešanem pevskem zboru 
Plešivec, v MePZ-ju/MePZ Plešivec
<Peti v Mešanem pevskem zboru Plešivec; pevke in pevci 
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MePZ-ja/MePZ Plešivec>
Méškova úlica -e -e, na Meškovi ulici, na Meškovi ul., na 
MeškoviJČV50

<znanec z Meškove; velenjska Meškova ulica>

Méta Miklávžina, k. d.JČV15 |podjetje|  -e ~ tudi -e -e, pri Meti 
Miklavžina tudi pri Meti Miklavžini; gl. Cvetlično-darilni bu-
tik Meta
<starovelenjska cvetličarna Meta>

Méža
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri g. Meži tudi pri g. Mežu, or. 
(z) g. Mežo tudi (z) g. Mežem, Mežev;JČV56 ●or. (z) Mežom, 
●Mežin, ●Mežov
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Meža tudi pri ge. Meži, or. 
(z) go. Meža tudi (z) go. Mežo
<strokovni nasvet pravnice Meže>

MĺC Velênje MIC-a ~ tudi MIC -- ~, v MIC-u/MIC Velenje; 
gl. Medpodjetniški izobraževalni center Velenje
<projekti MIC-a/MIC Velenje; pri velenjskem MIC>

○Míhael Hrústelj trío |glasbena skupina|  ↑Trio Mihaela 
Hrustlja -a ~ ~, pri Triu Mihaela Hrustlja, Hrustljev; ●Mihael 
Hrustelj Trio, ●Mihael Hrustljev trio, ●Trijo Mihaela Hrustlja; 
prim. [tríjo]JČV25

<nastop Tria Mihaela Hrustlja pred Domom kulture Velenje>

Míha Píntar - TolédoJČV34/spomenik Mihe Pintarja - Toleda 
in spomenik Miha Pintarja - Toleda/spomenik Mihi Pintarju 
- Toledu in spomenik Mihu Pintarju - Toledu |spomenik|  -e/-a 
-ja -a, pri Mihi/Mihu Pintarju - Toledu, pri spomeniku Mihe/
Miha Pintarja - Toleda; ●Mihin
<Hermanov »Miha Pintar - Toledo«; Bronasto doprsje Mihe 
Pintarja - Toleda je stvaritev akademskega kiparja Antona 
Hermana>

Miklávž -a, Miklavžev; Miklavžev sejem, Miklavževa darila, 
miklavževanje, miklavževati; ●Miklavževanje
<Najmlajši so v spremstvu svojih staršev pričakali Miklavža 
v Starem Velenju, dobri mož jih je razveselil z darilci/majh-
nimi darili; miklavževanje v Starem Velenju; Iti miklavževat; 
Punčka si je izbrala kar dva čokoladna miklavža>

Miklávžev sêjem -ega -jma, na Miklavževem sejmu; ●Mi-
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klavžev sejm
<sejemska razigranost (●sejmska razigranost) ob Miklavže-
vem sejmu v Plešivcu>

Miklávžina
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri g. Miklavžini tudi pri g. 
Miklavžinu, or. (z) Miklavžino tudi (z) Miklavžinom, 
Miklavžinov;JČV56 ●or. (z) g. Miklavžina, ●Miklavžinin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Miklavžina tudi pri ge. Mi-
klavžini, or. (z) go. Miklavžina tudi (z) go. Miklavžino
<cvetličarna ge. Miklavžine>

Míkrobiologíja Ávberšek, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e ~, pri 
Mikrobiologiji Avberšek, v podjetju Mikrobiologija Avber-
šek, Avberškov; ●Mikro biologija Avberšek, ●Mikrobijologija 
Avberšek; prim. [míkrobijologíja]JČV25

<mikrobiološki laboratorij podjetja Mikrobiologija Avberšek; 
preučevanje mikroorganizmov pri Mikrobiologiji Avberšek; 
mikrobiološko podjetje Avberšek; mikrobiologi Avberškove-
ga mikrobiološkega laboratorija>

Míkša
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Mikši tudi pri Mikšu, or. (z) 
Mikšo tudi (z) Mikšem, Mikšev;JČV56 ●Mikšin, ●Mikšov, ●or. 
(z) Mikšom
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Mikša tudi pri ge. Mikši, or. 
(z) go. Mikša tudi (z) go. Mikšo
<Posredovati na Mikšev e-naslov; Dogovoriti se z Mikšo/Mi-
kšem>

Miléctria, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Milectrii, v podjetju Mi-
lectria, Milectrijin; prim. Pijin
<proizvodnja in trgovina Milectria>

Míli Vaníli |slaščičarna|  slaščičarne Mili Vanili, v slaščičarni 
Mili Vanili
<Posladkati se s kepico vaniljevega sladoleda v slaščičarni 
Mili Vanili>

Mínher |projekt|  projekta Minher, pri projektu Minher
<partnersko sodelovanje Velenja z evropskimi mesti z bogato 
rudarsko, premogovniško tradicijo pri mednarodnem projektu 
Minher s področja rudarske dediščine>

Míni tráns, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Mini trans, v/pri 



236 Kažipot K boljši velenjščini236

M

podjetju Mini trans
<Mini trans, prevozništvo in turizem, d. o. o., na Aškerče-
vi cesti v Velenju; prevozniške storitve velenjskega podjetja 
Mini trans; s prevozništvom Mini trans>

Miróglio, Valêrio -a, -a, or. (z) Valeriem Mirogliem, Valeriev, 
Mirogliev
<spomenik Valeria Miroglia, italijanskega kiparja, v Velenju; 
Miroglio-Aluffov spomenik v Velenju>

Mizárstvo Méh, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a ~, pri Mizarstvu 
Meh, v podjetju Mizarstvo Meh, pri Mehu, Mehov
<pohištvo, izdelano pri Mizarstvu Meh; vgradne omare Mi-
zarstva Meh>

Mizárstvo Véles, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~, pri Mizarstvu Ve-
les, v podjetju Mizarstvo Veles, pri Velesu, Velesov; Mizar-
stvo VEles, Mizarstvo VeLES 
<pri Mizarstvu Veles izdelano pohištvo>

Mládi fórum OO SD Velênje -ega -a ~ ~ ~, pri Mladem fo-
rumu OO SD Velenje; Mladi forum Območne organizacije 
Socialnih demokratov Velenje
<predsednik Mladega foruma OO SD Velenje>

Mladínska ambasáda medkultúrnega dialóga |prireditev, 
projekt|  -e -e ~ ~, na Mladinski ambasadi medkulturnega di-
aloga; ●projekt Mladinska ambasada medkulturnega dijaloga; 
prim. [dijalóg]JČV25

<Projekt Mladinska ambasada medkulturnega dialoga Vele-
nje so uvrstili med prioritetne razvojne projekte>

Mladínska knjíga (MK) -e -e (MK-ja tudi MK --),JČV3 v Mla-
dinski knjigi, pri MK-ju/MK, MK-jev; ●MK-jin
<ponudba otroških in mladinskih knjig v velenjski Mladinski 
knjigi; poslovna enota/poslovalnica Mladinske knjige v Vele-
nju; Svet knjige pri Mladinski knjigi v Velenju; Kupiti knjige 
v velenjski MK; knjige iz MK-ja/MK Velenje>

Mladínski cénter Velênje (MC Velenje) -ega -tra ~ (MC-ja 
~ tudi MC -- ~),JČV3 v Mladinskem centru Velenje, v MC-ju/
MC Velenje
<projekti Mladinskega centra Velenje>

Mladínski hotél Velênje -ega -a ~, v Mladinskem hotelu Ve-
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lenje
<nastanitev v Mladinskem hotelu Velenje; receptor Mladin-
skega hotela Velenje>

Mladínski klúb Velênje -ega -a ~, v Mladinskem klubu Ve-
lenje
<zastopnica Mladinskega kluba Velenje>

mladínski raziskoválni tábor -ega -ega -a, na mladinskem 
raziskovalnem taboru
<Udeležiti se 25./petindvajsetega mladinskega raziskovalne-
ga tabora v Šaleški dolini; raziskovalni tabor mladih razisko-
valcev v Šaleški dolini>

Mladínski sêrvis Velênje -ega -a ~, pri Mladinskem servisu 
Velenje
<zaposlovanje prek Mladinskega servisa Velenje>

Mladínski svèt Velênje (MSV) -ega -a ~ (MSV-ja tudi MSV 
--), pri Mladinskem svetu Velenje, pri MSV, MSV-jev
<aktivnosti Mladinskega sveta Velenje>

Mladínski TÍC Vínska Gôra -ega ~ ~ ~ tudi -ega -a ~ ~, 
v Mladinskem TIC Vinska Gora tudi v Mladinskem TIC-u 
Vinska Gora
<turistične informacije Mladinskega TIC Vinska Gora>

Mladínsko drúštvo Škále (MD Škale) -ega -a ~ (MD-ja ~ 
tudi MD -- ~),JČV3 v Mladinskem društvu Škale, v MD-ju/MD 
Škale; škalsko mladinsko društvo, mladinsko društvo iz Škal
<člani Mladinskega društva Škale; s škalskim MD>

Mládi véter |glasilo učencev Osnovne šole Antona Ašker-
ca Velenje|  -ega -tra, v Mladem vetru, v glasilu Mladi veter; 
●Mlad veter
<Svoje prve pesmi je objavila v osnovnošolskem glasilu Mla-
di veter; ustvarjalci Mladega vetra, glasila OŠ Antona Ašker-
ca Velenje; najizvirnejši fotostrip v Mladem vetru>

Mládi za čísto Velê'je |čistilna akcija|  akcije Mladi za čisto 
Vele'je, v akciji Mladi za čisto Vele'je; Mladi za čisto Velenje 
/knjiž./
<Mladinski center Velenje in Mladinski svet Velenje v sode-
lovanju z Mestno občino Velenje organizirata tradicionalno 
čistilno akcijo Mladi za čisto Vele'je>
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Mládi za Velê'je |projekt|  projekta Mladi za Vele'je, pri pro-
jektu Mladi za Vele'je
<Mladinski svet Velenje vabi na zaključni dogodek evropske-
ga projekta Mladi za Vele'je>

Mládost |okrepčevalnica|  -i, v Mladosti, v okrepčevalnici 
Mladost
<V mladosti pogosto zahajati v Mladost>

mlekomát na kméčki tŕžnici v Velênju -a ~ ~ ~ ~ ~, iz mle-
komata na kmečki tržnici v Velenju
<sveže mleko iz mlekomata na kmečki tržnici v Velenju>

Mlínar |ekološka kmetija|  -ja, pri Mlinarju, na kmetiji Mli-
nar, Mlinarjev
<ekološka kmetija Mlinar v Škalah; ekološko pridelana hrana 
s škalske ekokmetije Mlinar>

Mlínarska nedélja |prireditev|  -e -e, na Mlinarski nedelji
<Vinskogorsko turistično društvo je priredilo Mlinarsko ne-
deljo>

MMC Kunigúnda |multimedijsko središče|  MMC-ja ~ tudi 
MMC -- ~, v MMC-ju/MMC Kunigunda
<spletni portal MMC Kunigunda; Kunigunda, regionalni 
multimedijski center, je programska enota Mladinskega cen-
tra Velenje>

Mobíl |skulptura|  -a, pri Mobilu, pri skulpturi Mobil, Mobi-
lov
<10,5-metrska skulptura Mobil, ki jo lahko vidimo ob celjski 
mestni vpadnici, simbolizira delovanje premogovnika in na-
zorno kaže, da je Premogovnik Velenje bil in bo tudi v priho-
dnje gibalo razvoja v Šaleški dolini; Mobil – okrog premoga 
se vse vrti>

Mobílni pásji salón |podjetje|  -ega -ega -a, v Mobilnem pas-
jem salonu
<Velenje je dobilo prvi mobilni pasji salon v Sloveniji; Po Ve-
lenju se vozi mobilni pasji salon; velenjsko podjetje Mobilni 
pasji salon>

Móbitel -a, pri Mobitelu, Mobitelov, mobitelovec/-ka |upo-
rabnik/-ica storitev družbe Mobitel ali zaposleni/-a pri Mobi-



239Kažipot K boljši velenjščini 239

M

telu| ; razl. Mobtel
<storitve Mobitel/Mobitelove storitve v Telekomovem centru 
Velenje>

Móbtel |prodajalna|  -a, v Mobtelu, v prodajalni Mobtel, 
Mobtelov; razl. Mobitel
<ponudba mobilnih telefonov v Velenjkini prodajalni Mobtel; 
Mobtelova trgovina v Velenjki>

Močílnica |potok|  -e, v Močilnici
<pretok Močilnice>

ModÁRT, d. o. o. JČV15 |podjetje|  podjetja ModART,JČV58 v 
podjetju ModART
<ModART, vizualne komunikacije, d. o. o.; z vizualnimi ko-
munikacijami ModART; ●vizuelne komunikacije ModART>

Módeo |HTZ-jeva blagovna znamka|  -a, Modeov
<oblačila blagovne znamke Modeo; spodnjice Modeo, Mode-
ove spodnjice; ●Modeo spodnjiceJČV59>

Modiána Velênje |prodajalna|  -e ~, v Modiani Velenje, v 
Modiani, v velenjski Modiani, Modianin; ●Modijana; prim. 
[modijána]JČV25

<majice in srajce iz Modiane v Mercatorjevem nakupoval-
nem središču v Velenju>

módna revíja -e -e, na modni reviji
<Osrednji dogodek akcije Razvajaj se v mestu, s katero so v 
Velenju zaznamovali svetovni dan žena, je bila sobotna mo-
dna revija; fotografije z modne revije; ●iz modne revije>

módra cóna |parkirišče|  -e -e, na modri coni
<Stroške parkiranja na velenjskih modrih conah poravnate na 
najbližjem parkomatu>

Módra dvorána -e -e, v Modri dvorani
<Tekmovanje bo v Modri dvorani Glasbene šole Velenje; 
preddverje Modre dvorane Glasbene šole Velenje>

Módra réka |ustanova|  -e -e, v Modri reki; gl. Ustanova Mo-
dra reka
<Modra reka, velenjska ustanova, nudi pomoč Bosni in Her-
cegovini na področju znanosti in tehnologije>
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Módri.net, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Modri.net,JČV58 v 
podjetju Modri.net
<podjetje Modri.net, svetovanje in storitve, d. o. o., na Cesti 
talcev>

Mömax, PE VelenjeJČV59 [mémaks] | trgovina|  -a, v Mömaxu, 
Mömaxov
<Mömaxova poslovna enota v Velenju; pohištvo iz velenjske 
trgovine Mömax; ●pohištvo iz velenjske trgovine mömax>

Môja harmoníja, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e -e, v Moji harmo-
niji, v podjetju Moja harmonija
<zdravljenje z bioresonančnimi terapijami v Moji harmoniji>

Mój dóm | trio|  -ega -a, pri Mojem domu
<nastop velenjskega tria Moj dom; Ustanovitelj Mojega 
doma, tria iz Velenja, je bil Marjan Marinšek>

Mój hít tédna |radijska oddaja|  -ega -a ~, v oddaji Moj hit 
tedna
<Poslušati Moj hit tedna, glasbeno oddajo Mojega radia>

Mój rádio -ega -a, or. (z) Mojim radiem, na Mojem radiu; 
●Moj Radio, ●Moj radijo; prim. [rádijo]JČV25

<Enkrat dnevno na Mojem radiu zavrtijo skladbo z lestvice 
Moj hit>

Móni bár ~ -a, v Moni baru, v baru Moni, pri Moni; ↑Bar 
Moni, ↑Moni; ●rod. Monija, ●rod. Mone; prim. Frizerstvo Lili, 
Frizerstvo Karmen
<Srečali so se v baru Moni/pri Moni>

mónitoring réke Páke -a ~ ~, pri monitoringu reke Pake; 
↑spremljanje kakovosti reke Pake, ↑merjenje in opazovanje 
fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti reke Pake
<rezultati monitoringa reke Pake>

Mórpheus, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Morpheus, v pod-
jetju Morpheus; ↑Morfej, or. (z) Morfejem, Morfejev; ●or. (z) 
Morfejom, ●Morfejov
<velenjsko podjetje Morpheus; ↑velenjsko podjetje Morfej>

móst čez Páko -u ~ ~ in -a ~ ~, na mostu čez Pako
<vzdrževalna dela na mostu čez reko Pako v Velenju>
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Môški pévski zbòr Drúštva upokojêncev/upokójencev 
Velênje (MoPZ DU Velenje) -ega -ega -a ~ ~ ~ (MoPZ-ja ~ 
~ tudi MoPZ -- ~ ~),JČV3 v Moškem pevskem zboru Društva 
upokojencev Velenje, v MoPZ-ju/MoPZ DU Velenje
<Nastopil je Moški pevski zbor Društva upokojencev Vele-
nje; pevci MoPZ-ja/MoPZ DU Velenje>

Môški pévski zbòr Kajúh Velênje (MoPZ Kajuh Velenje) 
-ega -ega -a ~ ~ (MoPZ-ja ~ ~ tudi MoPZ -- ~ ~), v Moškem 
pevskem zboru Kajuh Velenje, v MoPZ-ju/MoPZ Kajuh Ve-
lenje
<nastop Moškega pevskega zbora Kajuh Velenje na Titovem 
trgu>

Móto klúb Lepéna (MK Lepena) ~ -a ~ (MK-ja ~ tudi MK 
-- ~),JČV3 v Moto klubu Lepena, v MK-ju/MK Lepena, Lepe-
nin; ↑Motoristični klub LepenaJČV43

<velenjski motoristični klub Lepena; motoristi Motoristične-
ga kluba Lepena>

Móto klúb Potepúh (MK Potepuh) ~ -a ~ (MK-ja ~ tudi 
MK -- ~),JČV3 v Moto klubu Potepuh, v MK-ju/MK Potepuh, 
Potepuhov; ↑Motoristični klub PotepuhJČV43 
<člani velenjskega MK Potepuh; motoristična kluba Lepena 
in Potepuh iz Velenja>

Móto klúb Šaléška dolína (MK Šaleška dolina) ~ -a ~ ~ 
(MK-ja ~ ~ tudi MK -- ~ ~),JČV3 v Moto klubu Šaleška dolina, 
v MK-ju/MK Šaleška dolina; motoristični klub iz Šaleške do-
line; ↑Motoristični klub Šaleška dolinaJČV43

<Šaleški motoristi se družijo v Motorističnem klubu Šaleška 
dolina>

Móto Mário, s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja Moto Mario, v pod-
jetju Moto Mario; rod. Maria, or. (z) Mariem, Marijev; ●rod. 
Mariota, ●Mariotov; prim. [márijo]JČV25

<velenjsko podjetje Moto Mario>

MOV (MO Velenje) |Mestna občina Velenje|  ~, v MOV, na 
MOV; gl. Mestna občina Velenje
<občani MOV; naselja v MOV; Veliko prebivalcev Šale-
ške doline je zaposlenih v MOV; Biti zaposlen na MOV kot  
uradnik>

Mozaík bár ~ -a, v Mozaik baru, v baru Mozaik, v Mozaiku, 
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v velenjskem Mozaiku, Mozaikov; ↑Bar Mozaik, ↑Mozaik
<razgled po Titovem trgu s terase bara Mozaik pred Domom 
kulture Velenje>

Mozaík jazz festivál [džêz in džéz] ~ ~ -a, na Mozaik jazz 
festivalu; ↑Festival jazza Mozaik, ↑Jazzovski festival Mozaik
<Mozaik jazz festival 2015; Koncerti petegaJČV22 Mozaik jazz 
festivala bodo s kakovostnim jazzom slovenskih in tujih iz-
vajalcev popestrili pomladno-poletno dogajanje v Velenju; na 
jazzovskem večeru v okviru velenjskega Mozaik jazz festi-
vala>

MPT, d. o. o.JČV15 |podjetje|  MPT-ja tudi MPT --,JČV3 v  
MPT-ju/MPT, v podjetju MPT, MPT-jev; ●MPT-a, ●pri  
MPT-u, ●MPT-ov
<V podjetju MPT proizvajajo visokokakovostne izdelke za 
male gospodinjske aparate in belo tehniko; MPT-jeva pro-
izvodnja>

MPT (OŠ MPT) ~, v/na MPT; gl. Osnovna šola Mihe Pintar-
ja - Toleda Velenje
<Obiskuje MPT; učenci OŠ MPT Velenje>

mrlíško preglédna slúžba in mrlíško oglédna slúžba ~ -e 
-e, v mrliško pregledni službi, v mrliško ogledni službi 
<Na območju Mestne občine Velenje mrliško pregledno služ-
bo izvaja Zdravstveni dom Velenje>

Mr. Pêt | trgovina|  trgovine Mr. Pet, v trgovini Mr. Pet;  
●Mr.Pet
<trgovina za male živali Mr. Pet v Nakupovalnem centru Ve-
lenje; Naročiti hrano za papigo v e-trgovini Mr. Pet>

Múga – urêjanje in vzdrževánje zelênih površín, Jánis 
Tíjssen, s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja Muga – urejanje in vzdr-
ževanje zelenih površin, Janis Tijssen; v podjetju Muga – ure-
janje in vzdrževanje zelenih površin, Janis Tijssen
<storitve velenjskega podjetja Muga – urejanje in vzdrževa-
nje zelenih površin, Janis Tijssen; Naročiti urejanje zelenice 
pri Mugi>

Muháremi
|m. priimek|  -ja, pri Muharemiju, or. (z) Muharemijem, Mu-
haremijev; ●Muharemov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Muharemi, or. (z) go. Muharemi
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<Muharemijeva slaščičarna>
Müller [míler] |prodajalna, blagovna znamka|  -ja, v Müller-
ju, v trgovini Müller, Müllerjev
<na papirniškem oddelku trgovine Müller v nakupovalnem 
centru Supernova v Velenju; ponudba izdelkov blagovne 
znamke Müller v velenjskem Müllerju; kozmetika Müller, 
Müllerjeva kozmetika; ●Müller kozmetikaJČV59>

Múltimédijski cénter Kunigúnda (MMC Kunigunda) -ega 
-tra ~ (MMC-ja ~ tudi MMC -- ~),JČV3 v Multimedijskem 
centru Kunigunda/MMC-ju Kunigunda/MMC Kunigunda, 
MMC-jev; ●MMC Konigunda
<Multimedijski center Kunigunda (MMC Kunigunda) deluje 
pod okriljem Mladinskega centra Velenje; Multimedijski cen-
ter Kunigunda – MMC Kunigunda>

Múnda
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Mundi tudi pri Mundu, or. (z) g. 
Mundo tudi (z) g. Mundom, Mundov;JČV56 ●Mundin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Munda tudi pri ge. Mundi, 
or. (z) go. Munda tudi (z) go. Mundo
<Dogovoriti se z Mundo/Mundom; telefonska številka ge. 
Munda/Munde>

Músic Café |kavarna|  kavarne Music Cafe, v kavarni Music 
Cafe
<Med nakupovanjem v NC Velenje si privoščite kavo v ka-
varni Music Cafe>

Músic Cénter Dédi ~ -tra ~, v Music Centru Dedi; ↑Glasbeno 
središče Dedi
<ponudba glasbil v Music Centru Dedi; ↑v Glasbenem sredi-
šču Dedi>

Muslimán |pripadnik naroda|  -a, Muslimanov, muslimanski
Muslimánka |pripadnica naroda|  -e, Muslimankin
<narodnostna opredelitev nekaterih Velenjčanov za Muslima-
ne (●za muslimane)>

muslimán |pripadnik muslimanske vere|  -a, muslimanov, 
muslimanski; nemusliman, nemuslimanski; ●ne-musliman, 
●ne musliman
muslimánka |pripadnica muslimanske vere|  -e, musliman-
kin; nemuslimanka; ●ne-muslimanka, ●ne muslimanka
<verska opredelitev Velenjčanov za muslimane (●za Musli-
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mane)>
Mústang (Mustang Jeans) | tuja blagovna znamka|  blagovne 
znamke Mustang, Mustangov
<ponudba oblačil blagovne znamke Mustang v velenjskem 
Jagru; kavbojke Mustang/Mustangove kavbojke; pasovi 
Mustang/Mustangovi pasovi; ●Mustang kavbojke, ●Mustang 
pasovi JČV59 >

muzêj Híša minerálov -a ~ ~, v muzeju Hiša mineralov; gl. 
Hiša mineralov
<geološka zbirka mineralov v muzeju Hiša mineralov>

Muzêj premogôvništva Slovénije -a ~ ~, v Muzeju premo-
govništva Slovenije;JČV12 ●Muzej Premogovništva Slovenije, 
●Muzej premogovništva SlovenijaJČV12

<V Muzeju premogovništva Slovenije na Starem jašku v Ve-
lenju nudijo edinstveno podzemno pustolovščino za vse ge-
neracije>

Muzêj Velênje -a ~, v Muzeju Velenje, v velenjskem muzeju; 
mladi muzealec |član druščine| , enote: Grilova domačija v 
Lipju pri Velenju, Hiša mineralov v Starem Velenju, Kavčni-
kova domačija v Zavodnju,JČV5 Muzej usnjarstva na Sloven-
skem, spominska soba na Graški gori, spominska soba podpi-
sa delne nemške kapitulacije v Topolšici
<V Velenju obiščite Muzej Velenje na Velenjskem gradu ali 
katero od njegovih enot v Šaleški dolini: Grilovo domačijo v 
Lipju ali Kavčnikovo domačijo v Zavodnju, spominski sobi 
v Topolšici in na Graški gori, Muzej usnjarstva v Šoštanju 
ali starovelenjsko Hišo mineralov; kustosi in kustosinje oz. 
kustodinje Muzeja Velenje>

Múze umétnosti |spomenik|  muz ~, pri Muzah umetnosti, pri 
spomeniku Muze umetnosti
<Batičeve »Muze umetnosti« na Domu kulture Velenje; Bati-
čev spomenik Muze umetnosti>

muzikál tudi musical [muzikál in mjúzikəl] -a, v muzikalu; 
↑muzikal; ●mjuzikl, ●v mjuziklu
<Ogledati si muzikal Cvetje v jeseni v Domu kulture Velenje; 
Nastopiti v muzikalu Cvetje v jeseni>

MZPM Velênje MZPM-ja ~ tudi MZPM -- ~,JČV3 pri  
MZPM-ju/MZPM Velenje, MZPM-jev; gl. Medobčinska zve-
za prijateljev mladine Velenje
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<programi MZPM Velenje>
M2M, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja M2M, v podjetju M2M, 
pri M2M
<informacijski sistemi podjetja M2M>

M4 Músic Stóre |glasbena trgovina|  trgovine M4 Music Sto-
re, v trgovini M4 Music Store
<ponudba glasbil v glasbeni trgovini M4 Music Store v Ve-
lenju>

[…]
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Nabirálka zvézd |skulptura|  -e ~, pri Nabiralki zvezd
<Valenčakova »Nabiralka zvezd« je protokolarno darilo MO 
Velenje; skulptura Nabiralka zvezd velenjskega kiparja Črta 
Valenčaka>

Načŕt obrámbe in reševánja Premogôvnika Velênje |doku-
ment|  -a ~ ~ ~ ~ ~, v Načrtu obrambe in reševanja Premogov-
nika Velenje
<vsebina Načrta obrambe in reševanja Premogovnika Vele-
nje>

nagróbni spomeník Míhaelu Vóšnjaku -ega -a ~ ~, pri na-
grobnem spomeniku Mihaelu Vošnjaku; ●k nagrobnem spo-
meniku Mihaelu Vošnjaku, ●ob nagrobnemu spomeniku Mi-
haelu Vošnjaku
<nagrobni spomenik Mihaelu Vošnjaku (1837–1920),JČV38 po-
budniku hranilništva na Slovenskem, na pokopališču v Arna-
čah>

Naio Ssaion [nájo sájon] |glasbena skupina|  skupine Naio 
Ssaion, v/pri skupini Naio Ssaion
<velenjski metalci Naio Ssaion; koncert metal skupine Naio 
Ssaion iz Velenja>

Náj gódec |prireditev|  prireditve Naj godec, na prireditvi Naj 
godec; naj godec |naziv| ;JČV22 ●naziv Naj godec
<tekmovanje za naj godca v Starem Velenju>

náj prostovóljec/-ka léta v MO VelênjeJČV22 |častni naslov| 
~ -jca/-e ~ ~ ~ ~
<Bil je izbran za naj prostovoljca MO Velenje v letu 2013>

Náj víža | televizijska oddaja|  ~ -e, v Naj viži, v oddaji Naj 
viža; viža /pog./, ↑narodno-zabavna skladba /knjiž./
<TV-oddaja Naj viža; Ogledati si Naj vižo, glasbeno oddajo 
VTV; TV-oglasi pred oddajo Naj viža in po njej; ●TV oddaja 
Naj viža>

N

 […]
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nakupoválni cénter Jáger (NC Jager) |nakupovalno sredi-
šče|  -ega -tra ~, v nakupovalnem centru Jager, Jagrov; ↑naku-
povalno središče Jager
<nakup v nakupovalnem centru Jager ob Cesti Simona Bla-
tnika>

nakupoválni cénter MercátorJČV16 (NC Mercator) |nakupo-
valno središče|  -ega -tra ~, v nakupovalnem centru Mercator, 
Mercatorjev; ↑nakupovalno središče Mercator; gl. Mercator 
center Velenje
<garažna hiša nakupovalnega centra Mercator v Velenju>

Nakupoválni cénter Velênje (NC Velenje) |nakupovalno 
središče|  -ega -tra ~ (NC-ja ~ tudi NC -- ~),JČV3 v Nakupoval-
nem centru Velenje, v NC-ju/NC Velenje; ●rod. Nakupovalne-
ga centra Velenja
<delovni čas Nakupovalnega centra Velenje; Iti v Nakupo-
valni center Velenje na Kidričevi 2b; trgovine v NC Velenje>

nakupoválni cénter Velênjka (NC Velenjka) |nakupovalno 
središče|  -ega -tra ~, v nakupovalnem centru Velenjka, Ve-
lenjkin; Velejapark /zgod./; ↑nakupovalno središče Velenjka; 
●velenjka,JČV59 ●Velenka; gl. Velenjka
<Iti nakupovat v nakupovalni center Velenjka; Velenjkina 
kartica, kartica Velenjka; ●Velenjka karticaJČV59>

Náma Velênje |veleblagovnica|  /zgod./ -e ~, v Nami Velenje, 
v velenjski Nami, Namin (< Narodni magazin)
<v objektu nekdanje velenjske veleblagovnice Nama>

námaz | islamska molitev|  -a, pri namazu; ●rod. namaz
<Pripadniki velenjske islamske skupnosti molijo namaz>

Namíznoténiški klúb Témpo Velênje (NTK Tempo Vele-
nje) -ega -a ~ ~, v Namiznoteniškem klubu Tempo Velenje, 
v NTK Tempo Velenje; ●Namizno teniški klub Tempo Vele-
njeJČV43

<namiznoteniški igralci Tempa> 

Nánojca |zaselek|  -e, v Nanojci, Nanojčan/-ka, nanojškiJČV10

<Stanuje v Nanojci, zaselku v Lipju>

Nára Camície | trgovina, blagovna znamka|  blagovne znam-
ke Nara Camicie
<ženske in moške srajce italijanske blagovne znamke Nara 
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Camicie; poslovna enota Nara Camicie na Kidričevi 2b; ●sra-
jice, ●majce>

národnoosvobodílen -lnega; ●narodno osvobodilen
<Območno združenje borcev za vrednote narodnoosvobodil-
nega boja Velenje>

národno-zabáven -vnega (< naroden in zabaven)
<V oddaji Naj viža so nastopili narodno-zabavni ansambli>

Nárti, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ja, pri Nartiju, v podjetju Nar-
ti, Nartijev; ●Narti gradbeništvo d.o.o.; ↑Gradbeništvo Narti,  
d. o. o.JČV59

<gradbeno podjetje Narti na Sončnem griču>

Náš čás |časopis|  -ega -a, v Našem času, v časopisu Naš čas, 
naščasovski, Naščasov
<Prebirati lokalne novice v Našem času; navdušeni bralci te-
dnika Naš čas; bralci Našega časa>

Náš čás, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ega -a, pri Našem času, pri 
medijski hiši Naš čas, naščasovec/-ka |zaposleni/-a pri medij-
ski hiši Naš čas|
<časopisno-založniška in radiotelevizijska družba Naš čas, 
d. o. o., Velenje; novinarji Našega časa; zaposleni pri Našem 
času>

Nátek
|m. priimek|  -tka, pri Natku, or. (z) Natkom, Natkov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Natek, or. (z) go. Natek
<Srečati Natka; Pogovarjati se z Natkom>

Nátja, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, pri Natji, v podjetju Natja, 
Natjin
<Pri Natji, računovodskem servisu v Velenju, nudijo računo-
vodske in knjigovodske storitve ter davčno in kadrovsko sve-
tovanje; računovodske storitve servisa Natja>

Naučímo Velênje smúčati |projekt|  projekta Naučimo Vele-
nje smučati, pri projektu Naučimo Velenje smučati
<Petošolci velenjskih osnovnih šol so se v okviru projekta 
Naučimo Velenje smučati učili smučanja na Golteh; Pri pro-
jektu Naučimo Velenje smučati so se osnovnošolci iz Velenja 
učili smučati; ●Pri projektu Naučimo Velenje smučati so se 
osnovnošolci iz Velenja učili smučati se>
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Návrški vŕh |vrh|  -ega -a, na Navrškem vrhu; ●Naverški vrh
<vzpon na Navrški vrh (●Navrški Vrh) v KS Plešivec; nad-
morska višina Navrškega vrha (●Navrškega Vrha)>

Neath Pórt Tálbot [nít] |velikobritansko mesto, partnersko 
mesto MOV|  ~ ~ -a, v Neath Port Talbotu
<sodelovanje MO Velenje z Neath Port Talbotom v Veliki 
Britaniji; prebivalci Neath Port Talbota>

Nekóč je biló jézero |prozno delo Gustava Šiliha|  besedila 
Nekoč je bilo jezero, v besedilu Nekoč je bilo jezero
<dolinska bajka/mladinska povest Nekoč je bilo jezero avtor-
ja Gustava Šiliha>

Nèodvísnost KNSS Velênje |sindikat|  sindikata Neodvi-
snost KNSS Velenje, v sindikatu Neodvisnost KNSS Velenje; 
KNSS |Konfederacija novih sindikatov Slovenije| ; ●Neodvi-
stnost KNSS Velenje
<člani sindikata Neodvisnost KNSS Velenje> 

Nèslovénec/-ka -nca/-e, pri Neslovencu/Neslovenki, or. (z) 
Neslovencem/Neslovenko, Neslovenčev/Neslovenkin, neslo-
venski; ●neslovenec, ●neslovenka, ●NeSlovenec, ●NeSloven-
ka, ●Ne-slovenec, ●Ne-slovenka, ●ne-Slovenec, ●ne-Slovenka, 
●Ne-Slovenec, ●Ne-Slovenka, ●ne Slovenec, ●ne Slovenka, 
●neSlovenec, ●neSlovenka, ●or. (z) Neslovencom, ●Nesloven-
cov
<delež Neslovencev med zaposlenimi v Premogovniku Ve-
lenje>

Néstl Žgánk/spomenik Nestlu Žganku -a -a, pri Nestlu 
Žganku, pri spomeniku Nestlu Žganku; ●Nestel Žgank,  
●Ne-stlJČV45

<spomenik Nestlu Žganku na velenjskem Titovem trgu>

Neuroth, d. o. o., PE Velenje [nójrot] |podjetje, blagovna 
znamka, trgovina|  -a, podjetja Neuroth, v Neurothu, v podje-
tju Neuroth, Neurothov; ●Neuroth slušni aparati d.o.o.; ↑Slu-
šni aparati Neuroth, d. o. o.JČV59

<poslovna enota podjetja Neuroth v Velenju; trgovina Neu-
roth na Šaleški cesti; slušni aparati Neuroth, Neurothovi slu-
šni aparati; ●Neuroth slušni aparati>

Néva in Míro Trámpuš Neve in Mira Trampuša, Mira in 
Neve Trampuš, or. (z) Nevo in Mirom Trampušem, or. (z) 
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Mirom in Nevo Trampuš; ●Neve in Mira Trampuš, ●Mira in 
Neve Trampuša, ●Mirotov, ●Mirota, ●Trampušov; razl. Tram-
puž |priimek|
<pri Nevi in Miru Trampušu; ●pri Nevi in Miru Trampuš>

Nèvelênjčan/-kaJČV11 |kdor ni prebivalec Velenja|  -a/-e, pri 
Nevelenjčanu/Nevelenjčanki, z Nevelenjčanom/Nevelenj-
čanko, Nevelenjčanov/Nevelenjčankin; ●nevelenjčan, ●ne-
velenjčanka, ●NeVelenjčan, ●NeVelenjčanka, ●Ne-velenjčan, 
●Ne-velenjčanka, ●ne-Velenjčan, ●ne-Velenjčanka, ●Ne-Ve-
lenjčan, ●Ne-Velenjčanka, ●ne Velenjčan, ●ne Velenjčanka, 
●neVelenjčan, ●neVelenjčanka
<Tudi Nevelenjčani kupujejo velenjčana; Nevelenjčan je ob 
prvem prihodu v Velenje kmalu opazil Velenjski grad>

Névromed, d. o. o.JČV15 |diagnostični center|  -a, pri Nevro-
medu, Nevromedov; ●Nevromed diagnostični center d.o.o.; 
↑Diagnostični center Nevromed, d. o. o.;JČV59 ●Dijagnostični 
center Nevromed; prim. [dijagnóstični]JČV25

<nevrološki pregled pri Nevromedu>

New Look [njú lúk] | frizerski salon|  ~ -a, pri New Looku, v 
salonu New Look; ↑Novi videz
<Frizirati se pri New Looku; Naročiti se v frizerskem salonu 
New Look>

New Yorker [njú jórker] |prodajalna|  ~ -ja, v New Yorkerju, 
v trgovini New Yorker, Newyorkerjev; ●New Yorkerjev
<ponudba velenjskega New Yorkerja v NC Velenjka; trgovina 
New Yorker v Velenju; ●New Yorker trgovina v VelenjuJČV59>

Níatar komunikácije, s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja Niatar ko-
munikacije, v podjetju Niatar komunikacije; ↑Komunikacije 
NiatarJČV59

<velenjsko podjetje ↑Komunikacije Niatar (○Niatar komuni-
kacije) na Cesti Františka Foita>

Niegelhell [nígəlhel] 
|m. priimek|  -a, pri Niegelhellu, or. (z) Niegelhellom, Niegel-
hellov; ●Niegelhelov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Niegelhell, or. (z) go. Niegelhell
<Sporočiti Niegelhellu; Niegelhellova telefonska številka; 
Dogovoriti se z Niegelhellom>

NiLúJa, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja NiLuJa, v/pri podjetju 
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NiLuJa
<NiLuJa, trgovina in storitve, d. o. o., na Trgu mladosti; Ku-
piti v velenjski trgovini NiLuJa>

Nína Lubárda Model Management, s. p.JČV15 [módəl méne-
džment] |podjetje|  podjetja Nina Lubarda Model Manage-
ment, v podjetju Nina Lubarda Model Management
<modna agencija Nina Lubarda Model Management iz Vele-
nja>

Nítka | trgovina|  -e, v Nitki, v trgovini Nitka, Nitkin; ●h Nitki
<velenjska trgovina Nitka>

Nívig, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Nivigu, v podjetju Nivig, 
Nivigov
<Nivig, podjetje za nizke gradnje in komunalno infrastruktu-
ro ter druge storitve, d. o. o.>

Ní živl'ê'ja brez Velê'ja |skladba B. Čukurja, geslo MOV| 
skladbe Ni živl'e'ja brez Vele'ja, v skladbi Ni živl'e'ja brez 
Vele'ja; Ni življenja brez Velenja /knjiž./
<geslo MOV iz Čukurjeve skladbe Ni živl'e'ja brez Vele'ja; 
videospot Čukurjeve skladbe Ni živl'e'ja brez Vele'ja>

NKD, d. o. o, PE Velenje | tekstilna trgovina|  NKD-ja tudi 
NKD --, v NKD-ju tudi v NKD --, NKD-jev
<trgovina NKD v Velenjki; NKD-jeva poslovalnica v Vele-
nju; Nakupovati v NKD>

N&N, s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja N&N,JČV58 v podjetju N&N, 
pri N&N; ●h N&N
<podjetje N&N iz Pake pri Velenju; Poslovati z N&N/s pod-
jetjem N&N>

Nóč knjíge |vseslovenska literarna prireditev ob svetovnem 
dnevu knjige|  prireditve Noč knjige, na prireditvi Noč knjige; 
●prireditev noč knjige
<Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 23. aprila 
2015, so v Mestni knjižnici Velenje priredili Noč knjige; na 
drugi vseslovenski prireditvi Noč knjige ob svetovnem dne-
vu knjige in avtorskih pravic v letu 2015; Udeležiti se Noči 
knjige; druga Noč knjige, prireditev ob svetovnem dnevu 
knjige;JČV22 ●Druga Noč knjige, ●Druga noč knjige>

Nóčni ték Velênje |športna prireditev|  -ega -a ~, na Nočnem 
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teku Velenje
<Prijaviti se na Nočni tek Velenje; organizator Nočnega teka 
Velenje; jutranji, večerni ali nočni tek ob Velenjskem jezeru>

Nóč ob jézeru |prireditev|  /zgod./ -i ~ ~, na prireditvi Noč ob 
jezeru
<Udeležiti se tradicionalne Noči ob jezeru>

Nogométni klúb Rudár Velênje (NK Rudar Velenje) -ega 
-a ~ ~ (NK-ja ~ ~ tudi NK -- ~ ~),JČV3 v Nogometnem klubu 
Rudar Velenje, v NK-ju/NK Rudar Velenje, pri Rudarju, Ru-
darjev
<nogometaši Rudarja, nogometaši velenjskega Rudarja, no-
gometaši Rudarja iz Velenja; Rudarjev trener; Nogometna 
tekma Rudar – Zavrč (tudi Rudar : Zavrč) se je končala z 
rezultatom 7 : 2; Nogometaši velenjskega Rudarja so prema-
gali Zavrč s 7 : 2; NK Rudar : NK Zavrč – 7 : 2; Nogometaši 
nasprotnega kluba so si prizadevali premagati Rudarja;JČV48 
●tekma Rudar–Zavrč, ●7:2>

Nogométni klúb Vígo Vínska Gôra (NK Vigo Vinska Gora) 
-ega -a ~ ~ ~ (NK-ja ~ ~ ~ tudi NK -- ~ ~ ~),JČV3 v Nogome-
tnem klubu Vigo Vinska Gora, v NK-ju/NK Vigo Vinska Gora
<nogometaši vinskogorskega nogometnega kluba Vigo;  
vinskogorski NK Vigo>

NOP II | izvozni jašek PV|  ~ ~, pri NOP II; gl. Nove Preloge
<izvozni jašek NOP II Premogovnika Velenje na Novih Pre-
logah; izgradnja jaška NOP II>

Nórma sóft, računalniški inženiring, d. o. o.JČV15 |podjetje| 
podjetja Norma soft, v podjetju Norma soft; ○računalniški en-
gineering Norma soft, ●računalniški inžiniring Norma soft
<podjetje za računalniško programiranje Norma soft; ↑pro-
gramska oprema (○softver) podjetja Norma soft>

Nórrköping [nórčeping] |švedsko mesto, partnersko me-
sto MO Velenje|  -a, v Norrköpingu, Norrköpinžan/-ka, nor-
rköpinški;JČV10 ●norrköpingski, ●norrköpinski, ●norrköpinžki
<V okviru projekta krožnega partnerstva Mestna občina Ve-
lenje sodeluje tudi s švedskim mestom Norrköping; mednaro-
dno sodelovanje MO Velenje z Norrköpingom>

Nostalgíja |okrepčevalnica|  -e, v Nostalgiji, v okrepčevalnici 
Nostalgija, Nostalgijin
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<Okrepčati se v »Nostalgiji«; V okrepčevalnici Nostalgija v 
podhodu proti velenjski avtobusni postaji nudijo jedi z žara>

notariát Velênje -a ~, pri notariatu Velenje
<Za overitev pogodbe se obrnite na velenjski notariat>

notárka Frančíška Perséa - Cetín in notarka Frančiška 
Persea Cetin -e -e ~ ~/-e -e -e ~, pri notarki Frančiški Persea/
Persei - Cetin; ●notar Frančiška Persea - Cetin
<notarska pisarna Frančiške Persea/Persee - Cetin>

notárka Judíta Strópnik - Mrávljak in notarka Judita 
Stropnik Mravljak -e -e ~ ~, pri notarki Juditi Stropnik - 
Mravljak; ●notar Judita Stropnik Mravljak; ●notarka Judita 
Stropnik-Mravljak
<Overiti pogodbo pri notarki Juditi Stropnik - Mravljak>

Nôva Ljubljánska bánka, d. d. (NLB, d. d.) -e -e -e (NLB-ja 
tudi NLB --),JČV3 v Novi Ljubljanski banki, v NLB-ju/NLB, 
NLB-jev, enelbejevec/-ka |zaposleni/-a pri NLB| ; ●Nova lju-
bljanska banka

 Nôva Ljubljánska bánka, d. d., Posloválnica 
Gorênje/Gorénje
<poslovalnica Nove Ljubljanske banke na Partizanski cesti v 
Velenju; NLB, d. d., Poslovalnica Gorenje>

 Nôva Ljubljánska bánka, d. d., Posloválnica Na-
kupoválni cénter Velênje
<NLB-jeva poslovalnica v Nakupovalnem centru Velenje; 
poslovalnica Nove Ljubljanske banke v NC Velenje>

 Nôva Ljubljánska bánka, d. d., Posloválnica Ru-
dárska
<NLB-jeva poslovalnica na Rudarski cesti v Velenju, velenj-
ska poslovalnica NLB na Rudarski cesti, poslovalnica NLB 
na Rudarski cesti v Velenju>

novêmbrski -ega; ●novemberskiJČV45

<novembrska številka časopisa Rudar>

Nôve Préloge |naselje|  -ih -og, na Novih Prelogah, 
Novopreložan/-ka, novopreloški; ●novopreložki
<gradnja prevažalnega jaška Nove Preloge; selitev reševalne 
postaje s Prelog na Nove Preloge; jamska reševalna postaja na 
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Novih Prelogah>

Novíce |spletni časopis Komunalnega podjetja Velenje|  -ic, v 
e-časopisu Novice,JČV1 v Novicah
<E-časopis Novice je dosegljiv na KPV-jevi spletni strani; 
Brati KPV-jeve Novice prek spleta>

Nôvi jášek Préloge -ega -ška ~, pri Novem jašku Preloge
<izgradnja Novega jaška Preloge>

novolétni darílni bazár MZPM Velênje |vrsta prireditve| 
-ega -ega -ja ~ ~, na novoletnem darilnem bazarju MZPM 
Velenje
<V letu 2015 je Medobčinska zveza prijateljev mladine Ve-
lenje organizirala jubilejni, 15. novoletni darilni bazar; Ude-
ležiti se 15./petnajstegaJČV22 novoletnega darilnega bazarja 
MZPM Velenje; ●na Petnajstem novoletnem darilnem bazarju 
MZPM Velenje>

novolétni koncêrt Pihálnega orkéstra Premogôvnika 
Velênje |vrsta prireditve|  -ega -a ~ ~ ~ ~, na novoletnem kon-
certu Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje
<Udeležiti se novoletnega koncerta Pihalnega orkestra Pre-
mogovnika Velenje; tretji abonmajski koncert Pihalnega or-
kestra Premogovnika Velenje v sezoni 2014/2015; orkestrski 
koncert ob novem letu v izvedbi Pihalnega orkestra Premo-
govnika Velenje; ●orkesterskiJČV45 koncert>

Nôvo sónce – Píka pomága |dobrodelna akcija|  akcije Novo 
sonce – Pika pomaga, v akciji Novo sonce – Pika pomaga; 
●Novo sonce-Pika pomaga
<Z dobrodelno akcijo Novo sonce – Pika pomaga razveseliti 
otroke iz socialno šibkejših družin>

nôvo VelênjeJČV46 -ega -a, v novem Velenju; prim. Staro Ve-
lenje
<urbanistični načrt za gradnjo novega Velenja>

NTK Témpo Velênje NTK-ja ~ ~ tudi NTK -- ~ ~,JČV3 v 
NTK-ju/NTK Tempo Velenje; gl. Namiznoteniški klub Tem-
po Velenje
<namiznoteniški turnir v organizaciji NTK Tempo iz Vele-
nja>

NTT, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~, pri NTT, v podjetju NTT
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<NTT, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d. o. o.; Velenjsko 
podjetje NTT vodi pooblaščeno servisno mrežo>

Núgrad, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Nugradu, v podjetju Nu-
grad, Nugradov; ●h Nugradu
<storitve Nugrad>

Numifíl |prireditev|  -a, na Numifilu
<peto numizmatično, filatelistično in kartofilsko srečanje Nu-
mifil ali 5. numizmatično-filatelistično-kartofilsko srečanje 
Numifil;JČV22 Ob petem srečanju filatelistov in numizmatikov 
Numifil je bila na Velenjskem gradu na ogled razstava Velenj-
ske znamke>

Númiluks, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, pri Numiluksu, v podjetju 
Numiluks, Numiluksov; ●h Numiluksu
<Numiluks, trgovina s plemenitimi kovinami in spletne stori-
tve, s. p., na Trgu mladosti>

[…]
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óbčina/občínska stávba |objekt|  -e/-e -e, v občino, v občin-
ski stavbi, občinski
<Vstopiti v občino;JČV20 Mestna blagajna je v kleti občinske 
stavbe>

óbčina po méri invalídovJČV22 |naziv|  -e ~ ~ ~
<Mestna občina Velenje je že desetletje nosilka naziva občina 
po meri invalidov; Tudi MO Ljubljana se kiti z nazivom obči-
na po meri invalidov>

Óbčina po méri invalídov |projekt|  projekta Občina po meri 
invalidov, v projektu Občina po meri invalidov
<izvajanje projekta Občina po meri invalidov>

občínska upráva Méstne óbčine Velênje -e -e ~ ~ ~, v občin-
ski upravi Mestne občine Velenje, velenjska občinska uprava; 
prim. Uprava Mestne občine VelenjeJČV8

<direktor občinske uprave Mestne občine Velenje; Biti zapo-
slen v občinski upravi Mestne občine Velenje>

Občínska volílna komisíja Méstne óbčine Velênje -e -e -e 
~ ~ ~, v Občinski volilni komisiji Mestne občine Velenje; ve-
lenjska občinska volilna komisija
<članice in člani velenjske občinske volilne komisije; Na seji 
Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje so potrdili 
rokovnik za izvedbo volitev>

Občínski odbòr Sociálnih demokrátov Velênje (Občinski 
odbor SD Velenje, OO SD Velenje) -ega -a ~ ~ ~, v Ob-
činskem odboru Socialnih demokratov Velenje, v Občinskem 
odboru SD Velenje, v OO SD Velenje; rod. SD-ja tudi SD 
--,JČV3 or. s SD-jem tudi s SD --, SD-jev, SD-jevski, esdeje-
vski, SD-jevec/-ka, esdejevec/-ka |član/-ica stranke SD| ; 
●z SD,JČV1 ●Občinski odbor Socijalnih demokratov Velenje; 
prim. [socijálen]JČV25

<predsednik Občinskega odbora SD Velenje>

O

 […]
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Občínski prográm várnosti Méstne óbčine Velênje (OPV 
MOV) -ega -a ~ ~ ~ ~ (OPV-ja ~ tudi OPV -- ~),JČV3 v Ob-
činskem programu varnosti Mestne občine Velenje, v OPV-ju 
MOV tudi v OPV MOV, OPV-jev
<predstavitev Občinskega programa varnosti MOV>

Občínski prográm várstva okólja Méstne óbčine Velênje 
(OPVO MOV) -ega -a ~ ~ ~ ~ ~ (OPVO-ja ~ tudi OPVO -- 
~),JČV3 v Občinskem programu varstva okolja Mestne občine 
Velenje, v OPVO-ju MOV tudi v OPVO MOV
<priprava novega občinskega programa varstva okolja za ob-
čino Velenje>

Občínski prostórski načŕt Méstne óbčine Velênje (OPN 
MOV) -ega -ega -a ~ ~ ~ (OPN-ja ~ tudi OPN -- ~),JČV3 v 
Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje, v  
OPN-ju MOV tudi v OPN MOV
<Začel se je postopek priprave velenjskega OPN; Pristopi-
ti k pripravi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Velenje>

Obírc |gostišče|  /zgod./ -a, pri Obircu, or. z Obircem, Obir-
čev; ●or. z Obircom, ●Obircov
<Nesreča se je zgodila v križišču pri Obircu>

Ob knjígi | javni spomenik, kip|  kipa Ob knjigi, pri kipu Ob 
knjigi
<Srečali smo se pri Batičevem kipu Ob knjigi na Trgu mlado-
sti v Velenju/velenjskem Trgu mladosti>   

Ob krésu se dán obési |prireditev|  prireditve Ob kresu se 
dan obesi, na prireditvi Ob kresu se dan obesi; O kresi se dan 
obesi /pog./
<Obiskati prireditev šaleškega turističnega društva Ob kresu 
se dan obesi>

oblétnica in létnicaJČV2

oblikoválec kovín-orodjár |srednješolski izobraževalni pro-
gram|  programa oblikovalec kovin-orodjar, v programu obli-
kovalec kovin-orodjar; oblikovalec kovin-orodjar/oblikoval-
ka kovin-orodjarka |naziv poklicne izobrazbe|
<Velenjska strojna šola izvaja triletni izobraževalni program 
oblikovalec kovin-orodjar; dijaki programa oblikovalec ko-
vin-orodjar; Z izobraževanjem po srednješolskem programu 
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oblikovalec kovin-orodjar pridobite naziv oblikovalec kovin-
-orodjar/oblikovalka kovin-orodjarka; Na Strojni šoli ŠC Ve-
lenje se je izšolal za oblikovalca kovin-orodjarja>

Oblikoválski cénter Gorênje/Gorénje -ega -tra ~, v Obliko-
valskem centru Gorenje; gl. tudi Design center Gorenje
<vodja Oblikovalskega centra Gorenje>

Oblíšar 
|m. priimek|  -ja,JČV31 or. (z) Oblišarjem, or. (z) g. Oblišarjem, 
Oblišarjev; ●or. (z) Oblišarjom, ●Oblišarjov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Oblišar
<pri Evi in Adamu Oblišarju; pri Adamu in Evi Oblišar; ●pri 
Evi in Adamu Oblišar>

Obmóčna geodétska upráva Velênje -e -e -e ~, pri Območni 
geodetski upravi Velenje; velenjska geodetska uprava
<Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Velenje>

Obmóčna obŕtno-podjétniška zbórnica Velênje (OOZ Ve-
lenje) -e -e -e ~, pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Ve-
lenje, pri OOZ Velenje
<v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ve-
lenje; Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje (OOZ 
Velenje) je vključena v Obrtno-podjetniško zbornico Slove-
nije (OZS)>

Obmóčna organizácija Sociálnih demokrátov Velênje 
(Območna organizacija SD Velenje, OO SD Velenje) -e -e 
~ ~ ~, pri Območni organizaciji Socialnih demokratov Vele-
nje, pri Območni organizaciji SD Velenje, pri OO SD Velenje; 
●Območna organizacija Socijalnih demokratov Velenje; prim. 
[socijálen]JČV25

<na konferenci Območne organizacije Socialnih demokratov 
Velenje>

Obmóčna organizácija ZSSS Velênje (OO ZSSS Velenje) 
-e -e ~ ~, pri Območni organizaciji ZSSS Velenje, pri OO 
ZSSS Velenje; Območna organizacija Zveze svobodnih sin-
dikatov Slovenije Velenje; ZSSS |Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije| ; ●Območna organizacija zveze svobodnih sindika-
tov Slovenije Velenje, ●velenjska območna organizacija zveze 
svobodnih sindikatov Slovenije
<Velenjska območna organizacija ZSSS vsako leto organizira pr-
vomajsko srečanje na Graški gori; Včlaniti se v velenjsko ZSSS>
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Obmóčni odbòr Demokrátične stránke upokojêncev/upo-
kójencev Slovénije Velênje (Območni odbor DeSUS Vele-
nje, OO DeSUS Velenje) -ega -a ~ ~ ~ ~ ~, v Območnem 
odboru DeSUS Velenje, v OO DeSUS Velenje; rod. DeSUS-a 
tudi DeSUS --, or. z DeSUS-om tudi z DeSUS --, DeSUS-ov, 
desusovec/-ka |član/-ica stranke DeSUS|
<člani Območnega odbora DeSUS Velenje>

Obmóčno razvójno pártnerstvo Savínjsko-šaléške ob-
móčne razvójne agéncije (Območno razvojno partnerstvo 
SAŠA ORA) -ega -ega -a ~ ~ ~ ~ (-ega -ega -a ~ ~), v Območ-
nem razvojnem partnerstvu Savinjsko-šaleške območne ra-
zvojne agencije (v Območnem razvojnem partnerstvu SAŠA 
ORA); ●Območno razvojno partnerstvo Savinjsko-Šaleške 
območne razvojne agencije
<nabor projektov Območnega razvojnega partnerstva SAŠA>

Obmóčno zdrúženje bórcev za vrednôte národnoosvo-
bodílnega bôja Velênje (OZB NOB Velenje) -ega -a ~ ~ ~ ~ 
~ ~, v Območnem združenju borcev za vrednote narodnoosvo-
bodilnega boja Velenje; ●narodno osvobodilni boj
<Bojan Kontič, predsednik Območnega združenja borcev za 
vrednote narodnoosvobodilnega boja Velenje; Včlaniti se v 
OZB NOB Velenje>

Obmóčno zdrúženje Rdéčega kríža Velênje (OZ RK Vele-
nje) -a -a ~ ~ ~, v Območnem združenju Rdečega križa Ve-
lenje; ●Območno združenje rdečega križa Velenje, ●velenjski 
Rdeč križ
<sekretarka Rdečega križa Velenje; Velenjski Rdeči križ izva-
ja krvodajalske akcije; Člani Območnega združenja Rdečega 
križa Velenje so se zbrali pred prostori OZ RK Velenje na 
Cesti Františka Foita>

Obmóčno zdrúženje slovénskih částnikov Velênje (ZSČ 
Velenje) -ega -a ~ ~ ~ (ZSČ-ja ~ tudi ZSČ -- ~), v Območnem 
združenju slovenskih častnikov Velenje, v ZSČ Velenje; ●Ob-
močno združenje Slovenskih častnikov Velenje, ●Območno 
združenje slovenskih časnikov Velenje
<program Območnega združenja slovenskih častnikov Vele-
nje; Včlaniti se v velenjski ZSČ>

Obmóčno zdrúženje veteránov vôjne za Slovénijo Velênje 
(OZVVS Velenje) -ega -a ~ ~ ~ ~ ~ (OZVVS-ja ~ tudi 
OZVVS -- ~),JČV3 v Območnem združenju veteranov voj-
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ne za Slovenijo Velenje, v OZVVS-ju/OZVVS Velenje,  
OZVVS-jev
<veterani Območnega združenja veteranov vojne za Sloveni-
jo Velenje>

obóra divjádi pri Lámperčku -e ~ ~ ~, v obori divjadi pri 
Lamperčku
<srečanje z damjaki, jeleni in mufloni v obori divjadi pri Lam-
perčku; Na domačiji Lamperček je obora divjadi dom več kot 
100 jelenom, košutam, damjakom in muflonom>

Obrázi mladósti |prireditev|  -ov ~, na Obrazih mladosti, na 
prireditvi Obrazi mladosti
<Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje je že šestič organizira-
la prireditev Obrazi mladosti>

Obréza 
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 or. (z) Obrezo tudi (z) Obrezom, 
or. (z) g. Obrezo tudi (z) g. Obrezom, Obrezov;JČV56 ●Obrezin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 or. (z) go. Obreza tudi (z) go. Ob-
rezo
<pri Evi in Adamu Obrezi; pri Adamu in Evi Obreza; ●pri Evi 
in Adamu Obreza>

Ob váškem períšču |prireditev|  prireditve Ob vaškem peri-
šču, na prireditvi Ob vaškem perišču
<Tradicionalna vinskogorska prireditev Ob vaškem perišču 
združuje ljudske pevce in godce>

Očésna ordinácija, Alójz Žíčkar, dr. med., spec. oftalmo-
logíjeJČV35 -e -e, v očesni ordinaciji Alojza Žičkarja, dr. med., 
spec. oftalmologije
<Naročiti se v Očesni ordinaciji Žičkar; velenjska očesna or-
dinacija Žičkar>

Odbójkarsko drúštvo Velênje -ega -a ~, v Odbojkarskem 
društvu Velenje; ●Odbojkaško društvo Velenje
<članice in člani Odbojkarskega društva Velenje; velenjsko 
odbojkarsko društvo>

Odbòr za pomóč občánkam in občánom Méstne óbčine 
Velênje -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Odboru za pomoč občankam in 
občanom Mestne občine Velenje
<predsednik Odbora za pomoč občankam in občanom Mestne 
občine Velenje; Šaleški odbor za pomoč občankam in obča-
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nom se je preimenoval v Odbor za pomoč občankam in obča-
nom Mestne občine Velenje>

Odbòr za razpoláganje s srédstvi požárnega skláda -a ~ ~ 
~ ~ ~ ~, v Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
<Sestali so se članice in člani Odbora za razpolaganje s sred-
stvi požarnega sklada, ki deluje pri Mestni občini Velenje>

Óder pod magnólijami |prizorišče|  -dra ~ ~, na Odru pod 
magnolijami
<Nastopili so na Odru pod magnolijami, prizorišču ob Domu 
kulture Velenje> 

odlòk -a, v odloku
<Svetnice in svetniki MOV na sejah sprejemajo odloke, skle-
pe, pravilnike in druge akte; Svet razpravlja o odloku pravi-
loma na dveh obravnavah, in sicer o osnutku in o predlogu 
odloka>

Odlòk o proračúnu/próračunu Méstne óbčine Velênje -a ~ 
~ ~ ~ ~, v Odloku o proračunu Mestne občine Velenje
<Predlog Odloka o proračunu MOV za leto 2015; Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOV za 
leto 2015; Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so 
soglasno sprejeli Predlog Odloka o proračunu MOV za leto 
2015; Z Odlokom o proračunu MOV je določeno financiranje 
prireditev v krajevnih skupnostih>

 Odlòk o spremémbah in dopolnítvah Odlóka o 
proračúnu/próračunu MOV -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Odloku o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOV
<sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu MOV>

 Osnútek Odlóka o proračúnu/próračunu MOV -tka 
~ ~ ~ ~, v Osnutku Odloka o proračunu  MOV
<Velenjski svetniki imajo na mizi Osnutek Odloka o prora-
čunu MOV>

 Prêdlog Odlóka o proračúnu/próračunu MOV -a ~ 
~ ~ ~, v Predlogu Odloka o proračunu MOV
<Sprejet je bil Predlog Odloka o proračunu MOV>

Odlòk o splôšnem rédu v Méstni óbčini Velênje -a ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~, v Odloku o splošnem redu v Mestni občini Velenje
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<določila velenjskega odloka o splošnem redu; Svetnice in 
svetniki so sprejeli spremembe Odloka o splošnem redu v 
Mestni občini Velenje>

Odpíram knjígo | literarni abonma UVKF|  abonmaja Odpi-
ram knjigo, v abonmaju Odpiram knjigo
<UVKF-jev literarni abonma Odpiram knjigo je namenjen 
odraslim in starejši mladini>

Ódraž |vrh|  -a, na Odražu, Odražev; ●Odraš, ●Odražov
<na vrhu Odraža; Z Odraža zreti na Škalsko jezero>

odsèk Páka–LókeJČV38 -a ~ ~, na odseku Paka–Loke; ●odsek 
Paka-Loke, ●odsek Paka – Loke
<Urediti cestno signalizacijo na odseku Paka–Loke>

Odvájanje in číščenje odpádne vôde v Šaléški dolíni |pro-
jekt|  projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški 
dolini, pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Ša-
leški dolini
<Mestna občina Velenje je pridobila evropska sredstva za iz-
vedbo projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški 
dolini>

odvétnica Tánja Koróšec -e -e ~, pri odvetnici Tanji Korošec
<Dobiti termin pri velenjski odvetnici Tanji Korošec>

odvétnik Alójz Osójnik -a -a -a, pri odvetniku Alojzu Osoj-
niku; ●pri odvetniku Alojzu Osojnik 
<Zastopal ga je odvetnik Alojz Osojnik>

Odvétniška drúžba Čévnik -e -e ~, v/pri Odvetniški družbi 
Čevnik
<Zaposliti se pri Odvetniški družbi Čevnik; storitve velenjske 
odvetniške družbe Čevnik>

Od zíbeli do poróke |prireditev|  prireditve Od zibeli do po-
roke, na prireditvi Od zibeli do poroke
<Na OŠ Livada so pripravili tradicionalno prireditev Od zi-
beli do poroke>

Óffice & Móre |papirnica|  papirnice Office & More, v papir-
nici Office & More; ●Office&more; ↑papirnica Vse za pisarno
<Nakupiti pisarniške potrebščine v papirnici Office & More; 
odprtje papirnice Office & More v Velenjki>
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Óga, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, k Ogi, v Ogi, Ogin
<družba za investicije in naložbe Oga; Ogine storitve>

Ogrízek
|m. priimek|  -zka, or. (z) Ogrizkom, or. (z) g. Ogrizkom, 
Ogrizkov; ●rod. Ogrizeka, ●rod. Ogriska, ●or. (z) Ogrizkim, 
●or. (z) Ogrizekom, ●Ogrizekov, ●Ogriskov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Ogrizek
<pri Evi in Adamu Ogrizku; pri Adamu in Evi Ogrizek; ●pri 
Evi in Adamu Ogrizek>

Ójsteršek 
|m. priimek|  -ška, or. (z) Ojsterškom, or. (z) g. Ojsterškom, 
Ojsterškov; ●rod. Ojsteršeka, ●or. (z) Ojsteršekom, ●Ojsterše-
kov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Ojsteršek
<pri Evi in Adamu Ojsteršku; pri Adamu in Evi Ojsteršek; 
●pri Evi in Adamu Ojsteršek>

Okoljevárstveni gáj ob Velênjskem jézeru -ega -a ~ ~ ~, 
v Okoljevarstvenem gaju ob Velenjskem jezeru; ●Okoljevar-
stven gaj ob Velenjskem jezeru
<Dijaki Šole za rudarstvo in varstvo okolja so posadili javor v 
Okoljevarstvenem gaju ob Velenjskem jezeru>

okoljevárstveni téhnik |srednješolski izobraževalni pro-
gram|  programa okoljevarstveni tehnik, v programu okolje-
varstveni tehnik; okoljevarstveni/-a tehnik/-ica |naziv stro-
kovne izobrazbe|
<Šola za rudarstvo in varstvo okolja izvaja program okolje-
varstveni tehnik; dijaki programa okoljevarstveni tehnik; Z 
izobraževanjem po srednješolskem programu okoljevarstveni 
tehnik pridobite naziv okoljevarstveni/-a tehnik/-ica>

Okrájno sodíšče v Velênju -ega -a ~ ~, na Okrajnem sodišču 
v Velenju
<Na obravnavi, ki je potekala na Okrajnem sodišču v Vele-
nju, je podala izjavo tudi priča Jože Slovenec; prvostopenjsko 
Okrajno sodišče v Velenju>

Okrepčeválnica Cárlos -e ~, v Okrepčevalnici Carlos, pri 
Carlosu, h Carlosu,JČV21 Carlosov; prim. h Compacu
<Poživila jo je kava iz Okrepčevalnice Carlos>

Okrepčeválnica Flamíngros -e ~, v Okrepčevalnici Flamin-
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gros tudi v okrepčevalnici Flamingros,JČV28 pri Flamingrosu, k 
Flamingrosu, Flamingrosov; ●h Flamingrosu
<Ustaviti se v Okrepčevalnici Flamingros na kavi>

Okrepčeválnica Goríca -e ~, v Okrepčevalnici Gorica tudi v 
okrepčevalnici GoricaJČV28

<družabni večer na vrtu Okrepčevalnice Gorica>

Okrepčeválnica Mládost -e ~, v Okrepčevalnici Mladost 
tudi v okrepčevalnici Mladost,JČV28 v Mladosti
<Ustaviti se v Mladosti; burek iz Mladosti>

Okrepčeválnica Oáza -e ~, v Okrepčevalnici Oaza tudi v 
okrepčevalnici Oaza,JČV28 v Oazi, Oazin
<Popiti pivo v Oazi>

Okrepčeválnica Páša -e ~, v Okrepčevalnici Paša tudi v 
okrepčevalnici Paša,JČV28 pri Paši
<v Okrepčevalnici Paša na Prešernovi cesti v Velenju>

Okrepčeválnica Ríbiški dóm Velênje -e ~ ~ ~, v okrepčeval-
nici Ribiški dom Velenje,JČV28 v Ribiškem domu Velenje; gl. 
Ribiški dom Velenje
<Naročiti ribje specialitete v Ribiškem domu Velenje; Zapo-
sliti se v velenjski okrepčevalnici Ribiški dom>

Oktét Konôvo -a ~, v Oktetu Konovo
<Na prireditvi je zapel tudi Oktet Konovo>

októbrski -ega; ●oktoberskiJČV45

<oktobrska številka časopisa Rudar>

Olalà |prodajalna|  prodajalne Olala, v prodajalni Olala, Ola-
lajev
<Kupiti plašč v prodajalni Olala v Velenjki; pomladno-pole-
tna oblačila iz prodajalne Olala>

Ómega izolácije, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Omega izola-
cije, v podjetju Omega izolacije; ●Omega Izolacije; ↑Izolacije 
Omega
<Omega izolacije, d. o. o., s sedežem na Efenkovi v Velenju>

Ônaòn |prodajalna|  prodajalne Onaon, v prodajalni Onaon; 
↑prodajalna Ona in on
<široka izbira ženske konfekcije v velenjski poslovalnici 
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Onaon>

Ôndu, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ja, v Onduju, v podjetju Ondu, 
Ondujev
<industrijsko oblikovanje podjetja Ondu; Ondujevi izdelki; 
Naročila za fotoaparat Ondu dežujejo>  

Oneméle púške |Batičev kip|  -ih pušk, pri Onemelih puškah, 
pri spomeniku Onemele puške; prim. Pri učenju, Rozamunda 
Turjaška, Mati z otrokomJČV12

<Batičeve »Onemele puške« na Titovem trgu simbolizirajo 
mir; Spomenik Onemele puške, posvečen 645 padlim borcem 
in žrtvam fašizma v Velenju, je stvaritev Stojana Batiča in 
Vladimirja Mušiča>

Ópa:célica |oblikovalski studio|  -e, v Opa:celici, v studiu 
Opa:celica; ↑Celica Opa
<Naročiti oblikovanje izvirne spletne strani ter provokativne 
celostne grafične podobe pri Opa:celici>

Opáčak
|m. priimek|  -a, or. (z) Opačakom, or. (z) g. Opačakom, Opa-
čakov; ●or. (z) Opačkom, ●Opačkov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Opačak
<pri Evi in Adamu Opačaku; pri Adamu in Evi Opačak; ●pri 
Evi in Adamu Opačak>

Ópalab, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Opalabu, Opalabov
<Naročiti storitve pri Opalabu>

Ópi plús, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -a, v Opi plusu, Opiplusov
<Podjetje Opi plus, družba za naložbe, trgovino in proizvo-
dnjo, ima sedež na Trgu mladosti>

Óptika Clárus |prodajalna|  -e ~, v Optiki Clarus, pri Claru-
su, h Clarusu,JČV21 Clarusov
<ponudba korekcijskih očal v velenjski poslovalnici Optike 
Clarus>

Óptika Lián |prodajalna|  -e ~, v Optiki Lian, pri Lianu, k 
Lianu, Lianov; ●h LianuJČV21

<Kupiti si očala v Optiki Lian>

Óptika Fortúna |prodajalna|  -e ~, v Optiki Fortuna, pri For-
tuni, k Fortuni, Fortunin; ●h FortuniJČV21
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<izbira očal v Optiki Fortuna pri Centru Nova v Velenju>

Óptika Glás |prodajalna|  -e ~, v Optiki Glas, pri Glasu, h 
Glasu,JČV21 Glasov
<Kupiti si sončna očala v Optiki Glas; ponudba korekcijskih 
očal v velenjski poslovalnici Optike Glas>

Óptika Írman |prodajalna|  -e ~, v Optiki Irman, pri Irmanu, 
k Irmanu, Irmanov; ●h IrmanuJČV21

<velenjska poslovalnica Optike Irman v Zdravstvenem domu 
Velenje>

Óptika Look Look [lúk lúk] |prodajalna|  -e ~ ~, v Optiki 
Look Look, pri Look Looku, k Look Looku; ↑Optika Poglej, 
poglej
<Naročiti okvirje v Optiki Look Look>

Óptika Mínus 50 |prodajalna|  -e ~ ~, v Optiki Minus 50; 
●Optika minus 50
<Minus 50, d. o. o., PE Optika Minus 50 Velenje; poslovna 
enota podjetja Minus 50 v Velenju; v Optiki Minus 50 na Ša-
leški cesti>

Óptika Páka |prodajalna|  -e ~, v Optiki Paka
<Kupiti si sončna očala v Optiki Paka>

Óptika Podgóršek |prodajalna|  -e ~, v Optiki Podgoršek, pri 
Podgoršku, k Podgoršku, Podgorškov; ●h PodgorškuJČV21

<Naročiti nove okvirje pri Podgoršku/v Optiki Podgoršek>

Óptimus Café |bar|  bara Optimus Cafe, v baru Optimus 
Cafe; ↑Bar Optimus, ↑Kavarna Optimus
<Popiti kavo v baru Optimus Cafe na Kidričevi v Velenju>

Orange [ôrindž] |kavarna in restavracija|  kavarne in resta-
vracije Orange, v kavarni in restavraciji Orange; ↑Pomaranča
<v kavarni Orange v nakupovalnem centru Stop.Shop Vele-
nje>

Órbis |prodajalna|  -a, v/pri Orbisu, k Orbisu, Orbisov; ●h Or-
bisuJČV21

<Lovsko in ribiško opremo kupiti v Orbisu>

Oréla, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Oreli, v podjetju Orela, Ore-
lin
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<Orela, storitveno podjetje, ima sedež v Hrastovcu>

Orémuž 
|m. priimek|  -a, or. (z) Oremužem,JČV32 or. (z) g. Oremužem,JČV32 
Oremužev;JČV32 ●or. (z) Oremužom, ●Oremužov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Oremuž
<pri Evi in Adamu Oremužu; pri Adamu in Evi Oremuž; ●pri 
Evi in Adamu Oremuž>

Orgánko (koš Organko)JČV49 | industrijski izdelek, blagovna 
znamka|  -a (-a ~), v Organku (v košu Organko), Organkov; 
●Organkota, ●v Organkotu, ●Organkotov, ●koš organko
<koš za biološke odpadke Organko; uspešen prodor Organ-
kaJČV49 na svetovni trg; Gospodinjstva uporabljajo organ kaJČV49 
zaradi preprostega načina ločevanja bioloških odpadkov; Or-
gankova prostornina; blagovna znamka Organko velenjskega 
podjetja Plastika Skaza>

Órgelska dvorána Glásbene šóle Frána Korúna - Ko-
žéljskega Velênje -e -e ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Orgelski dvorani Glas-
bene šole Frana Koruna - Koželjskega Velenje
<v petek, 21. novembra 2014, ob 17. uri v Orgelski dvorani 
Glasbene šole Frana Koruna - Koželjskega Velenje>

●ORL ambulanta (ZD Velenje) |oddelek ZD Velenje|  
↑ORL-ambulánta (ZD Velenje) ali Ambulanta ORL (ZD Ve-
lenje) -e, v ORL-ambulanti Zdravstvenega doma Velenje
<Naročiti se v ORL-ambulanti v velenjskem zdravstvenem 
domu>

Órocad, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Orocadu, v podjetju Oro-
cad, Orocadov
<Orocad, proizvodnja, inženiring in storitve, d. o. o., ima se-
dež v Paki pri Velenju>

Oróžen, Ignácij /zgod./ -žna, -a, or. (z) Ignacijem Orožnom, 
Ignacijev, Orožnov; ●or. (z) Ignacijem Orožen, ●Ignacijov
<zgodovinar Ignacij Orožen>

Órtl 
|m. priimek|  -a, or. (z) Ortlom, or. (z) g. Ortlom, Ortlov; ●Or-
telov, ●Or-tl;JČV45 prim. Kmecl, KristlJČV45

|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Ortl
<pri Evi in Adamu Ortlu; pri Adamu in Evi Ortl; ●pri Evi in 
Adamu Ortl>
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Ortodontíja Málinger -e ~, v Ortodontiji Malinger
<V Ortodontiji Malinger opravljajo storitve s področja ustne 
in zobne ortopedije>

Osmíca | trgovina, zabavni park in bar|  -e, v Osmici, Osmi-
činJČV32

<Kupiti pijačo v Osmici; Praznovati rojstni dan v Osmici>

osmofébruarskiJČV54 -ega; ●osmo februarski, ●osmo-februar-
ski
<osmofebruarski sneg>

osnôvna šóla (OŠ)

Osnôvna šóla Antóna Áškerca Velênje (OŠ Antona Ašker-
ca Velenje) -e -e ~ ~ ~, v/na Osnovni šoli Antona Aškerca 
Velenje; ●Osnovna šola Anton Aškerc VelenjeJČV13

<učenci OŠ Antona Aškerca Velenje; Obiskuje Osnovno šolo 
Antona Aškerca Velenje; V Sloveniji je več osnovnih šol An-
tona Aškerca>

Osnôvna šóla Goríca Velênje (OŠ Gorica Velenje) -e -e 
~ ~, v/na Osnovni šoli Gorica Velenje; velenjska osnovna šola 
na Gorici
<potek vzgojno-izobraževalnega procesa v Osnovni šoli Go-
rica Velenje; Poučevati tuji jezik na OŠ Gorica Velenje>

Osnôvna šóla Gústava Šíliha Velênje (OŠ Gustava Šiliha 
Velenje) -e -e ~ ~ ~, v/na Osnovni šoli Gustava Šiliha Vele-
nje; ●Osnovna šola Gustav Šilih VelenjeJČV13

<Kulturni program so pripravili učenci in učitelji Osnovne 
šole Gustava Šiliha Velenje>

Osnôvna šóla Liváda Velênje (OŠ Livada Velenje) -e -e ~ 
~, v/na Osnovni šoli Livada Velenje
<prva generacija devetletkarjev Osnovne šole Livada v Ve-
lenju; uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v 
OŠ Livada Velenje; Poučevati slovenščino na Osnovni šoli 
Livada Velenje/na velenjski osnovni šoli Livada; OŠ Livada 
Velenje, PŠ Škale>

Osnôvna šóla Míhe/Míha Píntarja - Toléda VelênjeJČV34 
(OŠ Mihe Pintarja - Toleda Velenje, OŠ MPT) -e -e ~ ~ ~ 
~, v/na Osnovni šoli Mihe Pintarja - Toleda Velenje; ●Osnov-
na šola Miha Pintar  Toledo VelenjeJČV13
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<učenci 8. razreda Osnovne šole Mihe Pintarja - Toleda Velenje>

Osnôvna šóla Šalék Velênje (OŠ Šalek Velenje) -e -e ~ ~, v/
na Osnovni šoli Šalek Velenje
<Osnovna šola Šalek je t. i. ekošola, saj ozavešča mlade o 
varovanju okolja; OŠ Šalek je eko, zdrava, kulturna in športna 
šola>

Osréčanova zvoníca | jama|  -e -e, pri Osrečanovi zvonici
<Pot vodi mimo Osrečanove zvonice>

osrédnja občínska slovésnost ob dnévu upôra proti oku-
pátorju |vrsta prireditve|  -e -e -i ~ ~ ~ ~ ~, na osrednji ob-
činski slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju; ●Osrednja 
občinska slovesnost ob Dnevu upora proti okupatorju
<Udeležili so se osrednje občinske slovesnosti ob dnevu upo-
ra proti okupatorju>

osrédnje razstavíšče Méstne knjížnice Velênje -ega -a ~ ~ 
~, v osrednjem razstavišču Mestne knjižnice Velenje
<Mestna knjižnica Velenje redno organizira poglobljene te-
matske razstave v svojem osrednjem razstavišču>

Osvobojêna žêna | javni spomenik, kip|  -e -e/kipa Osvoboje-
na žena, pri kipu Osvobojena žena, pri Osvobojeni ženi
<V parku ob vili Herberstein stoji Batičeva skulptura Osvo-
bojena žena>

Otorépec 
|m. priimek|  -pca, or. (z) Otorepcem,JČV32 or. (z) g. 
Otorepcem,JČV32 Otorepčev;JČV32 ●rod. Otorepeca, ●or. (z) Oto-
repecom, ●or. (z) Otorepecem, ●or. (z) Otorepcom, ●Otorepe-
čev, ●Otorepcov, ●Otorepcev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Otorepec
<pri Evi in Adamu Otorepcu; pri Adamu in Evi Otorepec; ●pri 
Evi in Adamu Otorepec>

Otróška fílmska pétka |filmski abonma za otroke|  -e -e -e, v 
abonmaju Otroška filmska petka
<Predstave Otroške filmske petke bodo v dvorani Hotela Paka 
v Kinu Velenje>

Otróška fílmska desétka |filmski abonma za otroke|  -e -e -e, 
v abonmaju Otroška filmska desetka
<Abonma Otroška filmska desetka ponuja ogled desetih film-
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skih predstav za otroke>

Otróška splétna kavárna |projekt|  -e -e -e, pri projektu 
Otroška spletna kavarna
<Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje izvaja v Vili 
Mojci projekt Otroška spletna kavarna; Obiskati spletno ka-
varno v Vili Mojci>

Otróški cénter Díno /zgod./ -ega -tra ~, v Otroškem centru 
Dino, Dinov; ●rod. Dinota, ●Dinotov
<Kupiti otroški voziček v Otroškem centru Dino v Velenju; 
igrače iz Dina>

otróški/Otróški oddélek Méstne knjížnice Velênje -ega 
-lka ~ ~ ~, na otroškem oddelku Mestne knjižnice Velenje/na 
Otroškem oddelku Mestne knjižnice Velenje; otroški oddelek 
MKV
<ustvarjalna delavnica na otroškem oddelku Mestne knjižnice 
Velenje>

Otróški pévski zbòr Župníje Antóna Martína Slómška 
Šalék (OPZ Župnije Antona Martina Slomška Šalek) -ega 
-ega -a ~ ~ ~ ~ ~, v Otroškem pevskem zboru Župnije Antona 
Martina Slomška Šalek
<Na prireditvi je zapel župnijski otroški pevski zbor>

otróško igríšče ob Velênjskem jézeru -ega -a ~ ~ ~, na otro-
škem igrišču ob Velenjskem jezeru
<Igrati se na otroškem igrišču ob Velenjskem jezeru, tj. pod 
Restavracijo Jezero>

Ôvčja jáma -e -e, v Ovčji jami
<Na območju Paškega Kozjaka so nastale kraške jame (Pa-
ška, Turnškova in Ovčja jama)>

Óžboltov sêjem |prireditev|  -ega -jma, na Ožboltovem sej-
mu; ●Ožboltov sejm, ●na Ožboltovemu sejmu
<Predstaviti se na Ožboltovem sejmu v Cirkovcah>

Ožénjeni : lédik | tradicionalna nogometna tekma|  tekme 
Oženjeni : ledik, na tekmi Oženjeni : ledik; Oženjeni : ledik 
/pog./, Poročeni : samski /knjiž./; ●tekma Oženjeni:ledikJČV18

<Izvedli so tradicionalno nogometno tekmo Oženjeni : ledik; 
V nogometu so se pomerili »oženjeni« in »ledik«> 
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P&A, d. o. o.JČV15 |podjetje|  P&A,JČV58 podjetja P&A, v P&A, 
v podjetju P&A
<projektivni atelje P&A; Podjetje P&A ima sedež v Velenju>

Pájk, Vólbenk /zgod./ -a, -a, or. (z) Volbenkom Pajkom, Paj-
kov; gl. tudi Foto Pajk
<z Volbenkom Pajkom, priznanim velenjskim fotografom>

Páka, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Paki, v podjetju Paka, Pakin
<Paka, proizvodnja in trgovina, d. o. o., ima sedež v Šmartin-
skih Cirkovcah>

Páka |reka|  -e, v Paki, v reki Paki, Pakin; prim. Paka |zase-
lek| , Paka pri Velenju |naselje|
<Iti ob Paki in čez njo; most čez Pako; pot ob Paki; amfiteater 
in promenada ob reki Paki>

Páka |zaselek|  -e, v Paki, Pačan/-ka, paški; JČV10 prim. Paka 
pri Velenju |naselje|
<iz Pake/zaselka Paka v naselju Paka pri Velenju>

Páka pri Velênju |naselje| /Krajevna skupnost Paka pri 
Velenju (KS Paka pri Velenju) -e ~ ~, v Paki pri Velenju, 
Pačan/-ka, paški;JČV10 prim. Paka |zaselek|
<v Paki pri Velenju rojene Pačanke in Pačani; Naselje Paka 
pri Velenju sestavljata zaselka Paka in Selo; Paka pri Velenju 
je odlično izhodišče za pohodniške in kolesarske izlete; pred-
sednik KS Paka pri Velenju> 

Pálilula |srbsko mesto, partnersko mesto MOV|  -e, v Paliluli, 
Palilulčan/-ka, palilulski; ●palilski
<dolgoletno sodelovanje Mestne občine Velenje s Palilulo>

Pálma gl. Turistična agencija Palma 

Pánap, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Panapu, Panapov; gl. tudi 
Hiša daril Velenje

P

 […]
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<Podjetje Panap je lastnik Hiše daril>

Pánn 
|m. priimek|  -a, or. (s) Pannom, or. (z) g. Pannom, Pannov; 
●rod. Pana, ●or. (s) Panom, ●Panov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Pann
<pri Evi in Adamu Pannu; pri Adamu in Evi Pann; ●pri Evi in 
Adamu Pann>

Pántner 
|m. priimek|  -ja,JČV31 or. (s) Pantnerjem,JČV32 or. (z) g. 
Pantnerjem,JČV32 Pantnerjev;JČV32 ●or. (s) Pantnerom, ●Pantne-
rov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Pantner
<pri Evi in Adamu Pantnerju; pri Adamu in Evi Pantner; ●pri 
Evi in Adamu Pantner>

Pápež 
|m. priimek|  -a, or. (s) Papežem,JČV32 or. (z) g. Papežem,JČV32 
Papežev;JČV32 ●or. (s) Papežom, ●Papežov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Papež
<pri Evi in Adamu Papežu; pri Adamu in Evi Papež; ●pri Evi 
in Adamu Papež>

papírnica DZS gl. DZS, d. d., PE MC Velenje

Páprika Velênje |prodajalna|  -e ~, v Papriki Velenje, Papri-
kin
<široka izbira modnih čevljev v velenjski Papriki; prodajalka 
v Papriki Velenje>

Paráda učênja Velênje |projekt|  -e ~ ~, na Paradi učenja Ve-
lenje
<Velenjska Parada učenja je potekala lani maja; udeleženci 
Parade učenja Velenje>

Parketárstvo Renomé, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~, pri Parketar-
stvu Renome, Renomejev; ●Renome parketarstvoJČV59

<Zaposliti se pri Parketarstvu Renome; delavci velenjskega 
parketarstva Renome>

parkiríšče pri Ínterspáru Šalék -a ~ ~ ~, na parkirišču pri 
Intersparu Šalek; ●parkirišče pri Interšparu Šalek
<Pustiti avto na parkirišču pri Intersparu Šalek>
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parkiríšče Promenáda -a ~, na parkirišču Promenada; gl. 
tudi parkirna hiša pri Zdravstvenem domu Velenje
<Velenjsko parkirišče Promenada je prejelo arhitekturno na-
grado>

parkírna híša pri Zdrávstvenem dómu Velênje -e -e ~ ~ ~ 
~, v parkirni hiši pri Zdravstvenem domu Velenje
<Parkirati v parkirni hiši pri ZD Velenje; uporabniki parkirne 
hiše>

párk ob Škálskem jézeru -a ~ ~ ~, v parku ob Škalskem 
jezeru; gl. Krajinski park Škale
<Eden od naravnih parkov Slovenije je tudi park ob Škalskem 
jezeru; V parku ob Škalskem jezeru so zasledili 120 vrst ptic>

párk pri Gimnáziji Velênje -a ~ ~ ~, v parku pri Gimnaziji 
Velenje
<Dijaški festival Park s5 dogaja že tradicionalno poteka v 
parku pri Gimnaziji Velenje>

Párk s5 dogájaJČV58 |dijaški festival|  -a ~ ~, na festivalu Park 
s5 dogaja; tudi Park spet dogaja
<Veliko mladih se udeležuje koncertov, športnih in družabnih 
dogodkov v okviru dijaškega festivala Park s5 dogaja, ki ga 
organizira Šaleški študentski klub>

Párteh inženíring, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -a, v Parteh inže-
niringu; ●Parteh inžiniring; ↑Inženiring Parteh
<Parteh inženiring, posredništvo in proizvodnja, d. o. o., ima 
sedež na Stanetovi>

PartizániJČV12 |Miroglio-Aluffov spomenik|  -ov, pri Partiza-
nih, pri spomeniku Partizani
<avtor spomenika Partizani je Valerio Miroglio; Miroglio-
-Aluffov spomenik Partizani; Spomenik Partizani, ki sta ga 
zasnovala italijanska kiparja Valerio Miroglio in Mario Flavio 
Aluffo>

Partizánska césta -e -e, na Partizanski cesti, na Partizanski 
c., na PartizanskiJČV50

<Voziti se po Partizanski cesti>

Parúdy, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ja, podjetja Parudy, pri Pa-
rudyju, v podjetju Parudy, or. (s) Parudyjem, Parudyjev;JČV13 
↑Parudi; ●rod. Parudya, ●Parudyev
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<Podjetje Parudy, proizvodnja in storitve, d. o. o., ima sedež 
na Ulici Dušana Kvedra v Velenju; proizvodnja lepljenega 
lesa Parudy>

Pásji salón Véla -ega -a ~, v Pasjem salonu Vela, Velin
<Peljati psa na striženje v Pasji salon Vela; velenjski pasji sa-
lon Vela>

Páška jáma | jama|  -e -e, v Paški jami
<Obiskati Paško jamo na pobočju Paškega Kozjaka>

Páški Kózjak |naselje|  -ega -a, na Paškem Kozjaku, 
Paškokozjačan/-ka ali Kozjačan/-ka, paškokozjaški ali koz-
jaški
<kmetije Kozjačanov, prebivalcev Paškega Kozjaka, na po-
bočju Paškega Kozjaka>

Páški Kózjak |pogorje| JČV10 -ega -a, na Paškem Kozjaku; gl. 
tudi Dom na Paškem Kozjaku
<KS Paka pri Velenju je organizirala pohod na Paški Kozjak>

Páški veseljáki |pevska skupina|  -ih -ov, pri Paških veselja-
kih, s Paškimi veseljaki; ●paški veseljaki
<Na prireditvi so nastopili Paški veseljaki; Sodelovati s Pa-
škimi veseljaki>

páter Steiz [štájc] /zgod./ gl. Steiz

Patronážna slúžba (ZD Velenje) |oddelek ZD Velenje|  -e -e, 
v Patronažni službi Zdravstvenega doma Velenje
<avtomobil Patronažne službe Zdravstvenega doma Velenje>

PáuerJČV31 |priimek|  /zgod./ -ja, or. (s) Pauerjem, Pauerjev; 
●or. (s) Paurom, ●Paurov
<Velenjski grad v lasti Gabriela Pauerja; G. Pauer, lastnik Ve-
lenjskega gradu v 19. stoletju>

p. c. gl. podružnična cerkev

PC Árt programíranje, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ ~ -a, pri PC 
Art programiranju; ↑Programiranje PC Art
<Podjetje PC Art programiranje, programska oprema in osta-
le storitve, d. o. o., ima sedež na Efenkovi v Velenju; storitve 
podjetja PC Art programiranje>
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PCÊRO VelênjeJČV44 (Področni center za ravnanje z od-
padki Velenje) -A ~, v PCERU Velenje, v centru PCERO 
Velenje, v velenjskem centru PCERO; Pcero VelenjeJČV44

<izgradnja objektov centra PCERO Velenje>

P&C Velênje, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja P&CJČV58 Vele-
nje, v podjetju P&C Velenje, pri P&C Velenje
<poslovno svetovanje podjetja P&C>

Pečôvnik |vrh|  -a, na Pečovniku
<Med strmimi bregovi Tisnika in Pečovnika se v najožjem 
delu soteske skriva Huda luknja; vzpon na Pečovnik>

Pečovník, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Pečovniku, v podjetju 
Pečovnik, Pečovnikov
<Osrednja dejavnost podjetja Pečovnik je brizganje tehničnih 
izdelkov>

Pedagóško drúštvo Vzgojíteljica -ega -a ~, v Pedagoškem 
društvu Vzgojiteljica
<Včlaniti se v velenjsko pedagoško društvo Vzgojiteljica; 
članice in člani Pedagoškega društva Vzgojiteljica>

Pedikúra Ána Novák, s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja Pedikura 
Ana Novak, v podjetju Pedikura Ana Novak; sor. Pedikura 
Cirila Valte
<Naročiti se na pedikuro k Cirili Valte; pedikerka Pedikure 
Cirila Valte>

Peeroton, d. o. o.JČV15 [píroton] |podjetje|  -a, v Peerotonu,  
Peerotonov
<Peeroton, trgovina, zastopstvo in posredništvo, d. o. o., ima 
sedež na Koželjskega ulici v Velenju>

Pégaz, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Pegazu, v podjetju Pegaz, 
Pegazov
<računalniško podjetje Pegaz; Pegazov izbor računalnikov; 
Zaposliti se pri Pegazu>

Pekáč Táfa, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a ~, v podjetju Pekač Tafa; 
gl. tudi Pekarna Friško
<Poskusiti specialitete Pekača Tafa v pekarni Friško>

Pekárna Fríško -e ~, v Pekarni Friško, pri Frišku, Friškov; 
●rod. Friškota, ●pri Friškotu, ●h Frišku, ●Friškotov
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<Pekač Tafa, d. o. o., PE Pekarna Friško; v Pekarni Friško, 
poslovni enoti podjetja Pekač Tafa; Kupiti kruh v Pekarni Fri-
ško na Partizanski; Friškove žemlje>

Pekárna Présta -e ~, v Pekarni Presta tudi v pekarni Presta, 
pri Presti, Prestin   
<Ustaviti se v Pekarni Presta na Cesti talcev v Velenju; Kupiti 
Prestine žemlje>

Pekárna Sónček, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e ~, v Pekarni Son-
ček, pri Sončku, Sončkov
<Kupiti kruh v velenjski pekarni Sonček; Sončkove dobrote>

Pekárna Vodónčnik -e ~, v Pekarni Vodončnik, Vodončni-
kov
<izdelki Pekarne Vodončnik; Vodončnikova žemlja>

Pékinško mésto |gostinski obrat|  -ega -a, v Pekinškem mestu 
ali v kitajski restavraciji Pekinško mesto
<– Vabim te na večerjo v Pekinško mesto.
  – Katero pekinško mesto?
  – V velenjsko Pekinško mesto.>
<V Pekinškem mestu pripravlja pristno kitajsko hrano druži-
na iz Šanghaja>

Péko |prodajalna|  -a, v Peku, Pekov; ●Pekota, ●v Pekotu, ●Pe-
kotov, ●im. PeKo < Pe(ter) Ko(zina)
<Kupiti si nove čevlje v Peku/v Pekovi velenjski prodajalni>

Pekóče perutníčke |prireditev|  prireditve Pekoče perutničke, 
na prireditvi Pekoče perutničke
<Šaleški študentski klub je tudi letos organiziral tradicionalno 
jesensko prireditev Pekoče perutničke>

Peletrade, d. o. o.JČV15 [pêltrêjd] |podjetje|  -a, v Peletradu,  
Peletradov
<storitve podjetja Peletrade; Zaposliti se pri Peletradu>

Pélko 
|m. priimek|  -a, or. (s) Pelkom, or. (z) g. Pelkom, Pelkov; ●rod. 
Pelkota, ●or. (s) Pelkotom, ●Pelkotov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Pelko
<Pelkov izdelek; izdelek ge. Pelko; pri Evi in Adamu Pelku; 
pri Adamu in Evi Pelko; ●pri Evi in Adamu Pelko>
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Pénšek 
|m. priimek|  -ška, or. (s) Penškom, or. (z) g. Penškom, Pen-
škov; ●rod. Penšeka, ●or. (s) Penšekom, ●Penšekov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Penšek 
<pri Evi in Adamu Penšku; pri Adamu in Evi Penšek; ●pri Evi 
in Adamu Penšek>

Pêntlja | trgovina|  -e, v Pentlji, v trgovini Pentlja, Pentljin
<po šolske potrebščine v Pentljo; Naročiti učbenike pri Pen-
tlji>

Penzión Rájh -a ~, v Penzionu Rajh, Rajhov; ●Penzijon Rajh; 
prim. [penzijón]JČV25 

<Najeti sobo pri Rajhu; Prenočiti v Penzionu Rajh>

PêrgerJČV31

|m. priimek|  -ja, s Pergerjem, PergerjevJČV31

<o Gregorju Pergerju, lastniku velenjske pošte v 19. stoletju>
|ž. priimek|  ~, z gospo Perger
<○gospa Pergerjeva, ↑gospa Perger; lastnina Pergerjeve,  
↑lastnina gospe Perger, soproge Gregorja Pergerja>

Peršè
|m. priimek|  -eta,JČV56 or. (s) Peršetom, or. (z) g. Peršetom, 
Peršetov; ●rod. Perša, ○or. (s) Peršejem, ○Peršejev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Perše
<pri Evi in Adamu Peršetu; pri Adamu in Evi Perše; ●pri Evi 
in Adamu Perše>

Perutnína Ptúj, d. d., Prodajalna Velenje | trgovina|  -e ~, v 
Perutnini Ptuj, v velenjski prodajalni Perutnine Ptuj; PP |Pe-
rutnina Ptuj|
<Kupovati v prodajalni Perutnine Ptuj v Starem Velenju; letak 
Perutnine Ptuj>

Pésem pod arkádami |prireditev|  prireditve Pesem pod arka-
dami, na prireditvi Pesem pod arkadami
<Zapeti na reviji malih vokalnih skupin Šaleške doline Pesem 
pod arkadami>

Pésje/Krajevna skupnost Pesje (KS Pesje) -a, v Pesju ali 
Pesjem, Pesjanec/-ka, Pesjanar/-ka /pog./, pesjanski
<Prihaja iz Pesja; krožišče v Pesju>

péšpót na Velênjski grád -i ~ ~ ~, na pešpoti na Velenjski 
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grad
<Uredili so pešpot na Velenjski grad>

péšpót ob réki Páki -i ~ ~ ~, na pešpoti ob reki Paki; tudi 
pešpot ob Paki
<Uredili so razsvetljavo ob pešpoti ob reki Paki>

Petelínjek |vrh|  -a, na Petelinjeku
<Zbrali so se pri spomeniku na Petelinjeku>

Petermánec 
|m. priimek|  -nca, or. (s) Petermancem,JČV32 or. (z) g. Peter-
mancem,JČV32 Petermančev;JČV32 ●or. (s) Petermancom, ●Peter-
mancov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Petermanec
<pri Evi in Adamu Petermancu; pri Adamu in Evi Peterma-
nec; ●pri Evi in Adamu Petermanec>

Petrè 
|m. priimek|  -eta,JČV56 or. (s) Petretom, or. (z) g. Petretom, Pe-
tretov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Petre 
<pri Evi in Adamu Petretu; pri Adamu in Evi Petre; ●pri Evi 
in Adamu Petre>

Petrétič 
|m. priimek|  -a, or. (s) Petretičem,JČV32 or. (z) g. Petretičem,JČV32 
Petretičev;JČV32 ●or. (s) Petretičom, ●Petretičov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Petretič
<pri Evi in Adamu Petretiču; pri Adamu in Evi Petretič; ●pri 
Evi in Adamu Petretič>

Petsolar, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ja, v Petsolarju, v podjetju 
Petsolar, Petsolarjev
<Podjetje Petsolar, d. o. o., nudi različne storitve>

Pévski zbòr Kávče -ega -a ~, v Pevskem zboru Kavče; kav-
ški pevski zbor
<Na praznovanju materinskega dne je zapel Pevski zbor Kav-
če; člani Pevskega zbora Kavče>

Phántasos, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Phantasos, v pod-
jetju Phantasos
<Družba Phantasos, d. o. o., ima sedež na Koroški v Velenju; 
storitve podjetja Phantasos>
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Pía, informacíjski sistémi in storítve, d. o. o.JČV15 (Pia,  
d. o. o.) |podjetje|  -e, v Pii, v podjetju Pia, d. o. o., Pijin
<Pijine storitve/storitve podjetja Pia, d. o. o.>

Picadílly |picerija|  -ja, v Picadillyju ali v piceriji Picadilly, 
Picadillyjev; ●rod. Picadillya, ●v Picadillyu, ●Picadillyev; 
prim. PokornyJČV13

<pica iz Picadillyja>

Piceríja in okrepčeválnica Manager [mênedžer] -e ~ -e ~, v 
Piceriji in okrepčevalnici Manager tudi v piceriji in okrepče-
valnici Manager,JČV28 pri Managerju, Managerjev; ↑Picerija in 
okrepčevalnica Menedžer
<Naročiti si pico pri Managerju; v Managerjevi okrepčevalni-
ci/piceriji v Nakupovalnem centru Velenje>

PÍG, s. p.JČV15 |podjetje|  ~, podjetja PIG, v PIG, v podjetju 
PIG
<posredniške storitve podjetja PIG>

Pihálni orkéster Premogôvnika Velênje (Pihalni orkester 
PV) -ega -tra ~ ~, v Pihalnem orkestru Premogovnika Vele-
nje, v Pihalnem orkestru PV
<V Pihalnem orkestru Premogovnika Velenje igra saksofon; 
orkestrskiJČV45 (●orkesterski) nastop Pihalnega orkestra Pre-
mogovnika Velenje>

Pikádo klúb Sôva ~ -a ~, v Pikado klubu Sova, Sovin
<članice in člani velenjskega pikado kluba Sova; Včlaniti se 
v Sovo>

Pikádo klúb Stréla Velênje ~ -a ~ ~, v Pikado klubu Strela 
Velenje, Strelin
<Turnir je organiziral velenjski pikado klub Strela>

Píka míga | festival|  festivala Pika miga, na festivalu Pika 
miga
<V Domu kulture Velenje se je začel 11. mini festival otroških 
skupin Pika miga>

Píka na G [gə̀] |Gorenjevo glasilo|  glasila Pika na G, v gla-
silu Pika na G
<Strokovna žirija je za najboljše interno glasilo razglasila 
Piko na G; Ali prebiraš Gorenjevo glasilo Pika na G>
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Píka NogavíčkaJČV57 |slovstvena oseba|  -e -e, s Piko Noga-
vičko, Pikin; ●Pika nogavička 
<Zvezda Pikinega festivala je literarna junakinja Pika Noga-
vička>

Pikapolónica |prodajalna|  -e, v Pikapolonici, v prodajalni 
Pikapolonica, Pikapoloničin; ●Pikapolonicin
<otroška oblačila, kupljena v velenjski Pikapolonici; otroška 
prodajalna Pikapolonica v Velenju>

Píkelj 
|m. priimek|  -klja, or. (s) Pikljem, or. (z) g. Pikljem, Pikljev; 
●rod. Pikelja, ●or. (s) Pikeljem, ●Pikeljov, ●Pikeljev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Pikelj
<pri Evi in Adamu Piklju; pri Adamu in Evi Pikelj; ●pri Evi 
in Adamu Pikelj>

Píkin abonmá -ega -ja, v Pikinem abonmaju
<abonenti Pikinega abonmaja>

Píkina brálna znáčka -e -e -e, pri Pikini bralni znački
<seznam knjig za Pikino bralno značko; bralci Pikine bralne 
značke; Pikina zlata bralna značka>

Píkina míni avantúra |prireditev|  -e ~ -e, na Pikini mini 
avanturi
<Izvedba sedme velenjske Pikine mini avanture je bila name-
njena predvsem otrokom>

Píkina regáta |prireditev|  -e -e, na Pikini regati
<Organizirali so regato za Pikino nagrado; Pikina regata na 
Velenjskem jezeru je že tradicionalna regata v razredu Opti-
mist>

Píkin ávtobus -ega -a, na Pikinem avtobusu
<Uživati v panoramski vožnji s Pikinim avtobusom po Vele-
nju>

Píkin dán |prireditev|  -ega dneva, na Pikinem dnevu
<sobotni Pikin dan z rekordnim številom obiskovalcev> 

Píkin festivál |prireditev|  -ega -a, na Pikinem festivalu; zlata 
Pika |priznanje| , Pika Nogavička;JČV57 ●Pika nogavička
<velenjski Pikin festival, največji slovenski otroški festival/
festival za otroke; 25. Pikin festival ali petindvajseti Pikin fe-
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stival>

Píkin fotográfski natečáj -ega -ega -a, na Pikinem fotograf-
skem natečaju; ●pikin fotografski natečaj
<Sodelovati na Pikinem fotografskem natečaju; Tema leto-
šnjega Pikinega fotografskega natečaja so barve poletja>

Píkin kíno -ega -a, v Pikinem kinu; ●Pikinega kinota
<Na Pikin dan so si ogledali film v Pikinem kinu>

Píkino mésto |območje Pikinega festivala|  -ega -a, v Pikinem 
mestu
<V Pikinem mestu je vedno živahno>

Píkin (planínski) pohòd -ega -ega -a, na Pikinem planin-
skem pohodu
<Odpraviti se na Pikin planinski pohod>

Pilánca | jama|  -e, v Pilanci, Pilančin; ●Pilenca
<jama Pilanca na Tisniku>

Pilón cénter, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -tra, v Pilon centru, pri 
Pilonu, Pilonov
<dejavnosti podjetja Pilon center>

Piótrkow Trybunálski |poljsko mesto, partnersko mes-
to MO Velenje|  ~ -ega, v Piotrkow Trybunalskem, Piotr-
kowtrybunalščan/-ka, piotrkowtrybunalski
<Mestna občina Velenje že vrsto let sodeluje s Piotrkow Try-
bunalskim>

Pírc
|m. priimek|  -a, or. (s) Pircem,JČV32 or. (z) g. Pircem,JČV32 
Pirčev;JČV32 ●or. (s) Pircom, ●Pircov, ●Pircev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Pirc
<pri Evi in Adamu Pircu; pri Adamu in Evi Pirc; ●pri Evi in 
Adamu Pirc>

Pírešica |potok|  -e, v Pirešici
<Najnižja točka MOV je v naselju Črnova ob potoku Pireši-
ca>

Pírešica |naselje|  -e, v Pirešici, Pirešičan/-ka, pireškiJČV10

<Na prehodu Ložniškega gričevja v južno pobočje Paškega 
Kozjaka leži kraj Pirešica>
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Píreško podólje -ega -a, v/po Pireškem podolju
<Pireško podolje je pokrajinska enota v Ložniškem gričevju; 
V osrčju Pireškega podolja leži naselje Pirešica>

Pírglov hríb |hrib pod vilo Herberstein|  -ega -a, na Pirglo-
vem hribu; Pirgl; ●Pirgel, ●Pir-glJČV45

<smučarska šola za najmlajše na Pirglovem hribu; Tudi Pir-
glov hrib je pobelil sneg> 

Pírglov polétni tábor | tabor z delavnicami|  -ega -ega -a, na 
Pirglovem poletnem taboru
<Šaleška zveza tabornikov je na Pirglovem hribu uredila Pir-
glov poletni tabor, s pomočjo katerega bo otrokom približa-
la življenje in aktivnosti, ki jih izvajajo šaleški taborniki in 
skavti>

Pírt inženíring, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -a, v Pirt inženiringu, 
pri Pirtu, Pirtov; ●Pirt inžiniring; ↑Inženiring PirtJČV59

<Pirt inženiring nudi servisne in prodajne storitve>

pisánje práznikovJČV22

Pívnica Zóro -e ~, v Pivnici Zoro, pri Zoru, Zorov; ●rod. Zo-
rota, ●Zorotov, ●Pivnica Zorro
<Ob koncu tedna je Pivnica Zoro gostila zaključeno družbo; 
Nameniti se v velenjsko pivnico Zoro; Zorove hišne specia-
litete>

Pizzeríja in špageteríja Basílica -e ~ -e ~, v Pizzeriji in špa-
geteriji Basilica, pri Basilici, Basilicin; ↑Picerija in špagete-
rija/špagetarija Bazilika;JČV16 ●Pizerija in špageterija Basilica
<Obiskati picerijo Basilica v Paki pri Velenju>

Pizzeríja in žár pri Matévžu -e ~ -a ~ ~, v Pizzeriji in žaru 
pri Matevžu; ↑Picerija in žar pri Matevžu
<Pice in dobrote ↑z žara (●iz žara) dobite v piceriji pri Mate-
vžu na Kersnikovi> 

Pizzeríja Kováč -e ~, v Pizzeriji Kovač; ↑Picerija Kovač;JČV16 
●Pizerija Kovač
<Najesti se pri Kovaču/v piceriji Kovač/v Pizzeriji Kovač>

Pizzeríja Manager [mênedžer] -e ~, v Pizzeriji Manager; 
↑Picerija Menedžer;JČV16 ●Pizerija Manager
<Naročiti (si) pico v piceriji Manager; Pizzerija Manager v 
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Nakupovalnem centru Velenje>

Pizzeríja Picadílly gl. Picadilly

pizzeríja Pr' Bêrtu na Hófu /zgod./ -e ~ ~ ~ ~, v pizzeriji Pr' 
Bertu na Hofu; ↑picerija Pr' Bertu na Hofu
<V prostorih bivšega gostišča Obirc so uredili pizzerijo Pr' 
Bertu na Hofu>

Pizzeríja Skálca -e ~, v Pizzeriji Skalca, pri Skalci; ↑Picerija 
Skalca;JČV16 ●Pizerija Skalca
<Naročiti si dostavo pice pri Skalci; Pizzerija Skalca v Šale-
ku>

Pizzeríja Velún -e ~, v Pizzeriji Velun, pri Velunu, Velunov; 
↑Picerija Velun;JČV16 ●Pizerija Velun
<velenjska picerija Velun; letni vrt Pizzerije Velun; ↑letni vrt 
Picerije Velun>

Plájbova njíva |pokopališče v Podkraju|  /pog./ -e -e, na Plaj-
bovi njivi 
<Ko se bo v Velenju to zgodilo, bom že na Plajbovi njivi>

plakéta Méstne óbčine Velênje |priznanje| JČV22 -e ~ ~ ~; 
prim. grb Mestne občine Velenje
<Prejeti plaketo MOV>

Planét sávn v Galáctici Velênje -a ~ ~ ~ ~, v Planetu savn v 
Galactici Velenje
<Sprostiti se v Planetu savn v velenjski Galactici; Galactica 
vabi v Planet savn>

Planínska pót (po Kôžlju) -e -i ~ ~, na Planinski poti (po 
Kožlju)
<40-minutna Planinska pot po Kožlju je dolga 2,5 kilometra>

Planínska sékcija Šentílj -e -e ~, v Planinski sekciji Šentilj; 
šentiljska planinska sekcija
<markacisti Planinskega društva Velenje in člani Planinske 
sekcije Šentilj>

Planínski dóm Páški Kózjak -ega -a ~ ~, v Planinskem 
domu Paški Kozjak
<Ustaviti se v Planinskem domu Paški Kozjak; oskrbnik Pla-
ninskega doma Paški Kozjak>
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Planínski odsèk Gorênje/Gorénje -ega -a ~, v Planinskem 
odseku Gorenje
<Pohod je organiziral Planinski odsek Gorenje>

Planínsko drúštvo Škále - Hrástovec (PD Škale - Hrasto-
vec) -ega -a ~ ~ (PD-ja ~ ~ tudi PD -- ~ ~),JČV3 v Planinskem 
društvu Škale - Hrastovec, v PD-ju/PD Škale - Hrastovec
<članice in člani Planinskega društva Škale - Hrastovec>

Planínsko drúštvo Velênje (PD Velenje) -ega -a ~ (PD-ja ~ 
tudi PD -- ~),JČV3 v Planinskem društvu Velenje, v PD-ju/PD 
Velenje; velenjsko planinsko društvo
<markacisti Planinskega društva Velenje; pohod po Šaleški 
planinski poti v organizaciji Planinskega društva Velenje>

Planínsko drúštvo Vínska Gôra (PD Vinska Gora) -ega -a 
~ ~ (PD-ja ~ ~ tudi PD -- ~ ~),JČV3 v Planinskem društvu Vin-
ska Gora, v PD-ju/PD Vinska Gora; vinskogorsko planinsko 
društvo, planinsko društvo iz Vinske Gore
<Včlaniti se v Planinsko društvo Vinska Gora>

Plántas nepremičníne, s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja Plantas 
nepremičnine, v podjetju Plantas nepremičnine, Plantasov; 
↑Nepremičnine PlantasJČV59

<Kupiti stanovanje prek podjetja Plantas; velenjsko nepre-
mičninsko podjetje Plantas>

Plán 98, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a ~, podjetja Plan 98, v Planu 
98, v podjetju Plan 98; Plan osemindevetdeset; ●Plan osem-
indevedeset
<gostinske storitve podjetja Plan 98>

Plástex, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Plastexu, v podjetju Pla-
stex, Plastexov; ↑Plasteks
<Podjetje Plastex se ukvarja s proizvodnjo plastičnih izdel-
kov>

Plástika Skáza, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e ~, pri Plastiki Skaza, 
pri podjetju Plastika Skaza; ●Plastika Skaza d.o.o.
<Plastika Skaza, d. o. o., izdeluje plastične kuhinjske pripo-
močke Cuisine>

Plástro, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Plastru, Plastrov; ●Plastro-
ta, ●Plastrotov
<izdelki iz plastike velenjskega podjetja Plastro>
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Plaválni klúb Velênje (PK Velenje) -ega -a ~ (PK-ja ~ tudi 
PK -- ~),JČV3 v Plavalnem klubu Velenje, v PK-ju/PK Velenje
<predsednik Plavalnega kluba Velenje; Velenjski plavalni 
klub ima prostore na Bazenu Velenje>

Plázl 
|m. priimek|  -a, pri Plazlu, Plazlov; ●im. Plazel, ●Pla-zl;JČV45 
prim. Kristl, Kmecl, Nestl, Valcl
|ž. priimek|  ~, pri ge. Plazl
<Zglasiti se pri Plazlu; Zglasiti se pri ge. Plazl; ●Zglasiti se 
pri g. Plazl>

Pláža Velênje gl. Velenjska plaža

Pleničkárnica |območje za najmlajše na Pikinem festivalu| 
-e, v Pleničkarnici
<Previti otroka v posebnem šotoru, imenovanem Pleničkar-
nica>

Plésna šóla Spín -e -e ~, v Plesni šoli Spin, Spinov,  
spinovec/-ka |član/-ica Plesne šole Spin| , spinovčev/-kin
<plesalke in plesalci Plesne šole Spin>

Plésna šóla Stép Velênje -e -e ~ ~, v Plesni šoli Step Velenje, 
Stepov
<Vpisala sta se v velenjsko plesno šolo Step, ki ima prostore 
na Prešernovi v Plesnem centru Step; Plesati step, salso, tango 
ipd.>

Plésni stúdio Kály -ega -a ~, v Plesnem studiu Kaly; ↑Plesni 
studio Kali
<Plesati v velenjskem plesnem studiu Kaly; plesalke Plesne-
ga studia Kaly>

Plésni stúdio Magic Step [mêdžik stêp] -ega -a ~ ~, v Ple-
snem studiu Magic Step; ↑Plesni studio Čarobni korak
<Sina je vpisala v velenjski plesni studio Magic Step>

Plésni stúdio N [èn] -ega -a ~, v Plesnem studiu N; ●Plesni 
studijo N; prim. [stúdijo]JČV25

<Trenirati jazzbalet/džezbalet v Plesnem studiu N>

Plésni teáter Velênje -ega -tra ~, v Plesnem teatru Velenje
<koreografije Plesnega teatra Velenje>
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plésno-navijáška skupína Zvézdice -e -e ~, v plesno-navi-
jaški skupini Zvezdice (< plesna in navijaška skupina Zvez-
dice); ●plesnonavijaška skupina Zvezdice, ●plesno navijaška 
skupina Zvezdice 
<Skupina Zvezdice je uradna plesna skupina Rokometnega 
kluba Gorenje Velenje>

Pléšemo in pôjemo |prireditev|  prireditve Plešemo in poje-
mo, na prireditvi Plešemo in pojemo
<Prisrčna prireditev Plešemo in pojemo, območno srečanje 
otroških pevskih zborov vrtcev Šaleške doline, je navdušila 
številno občinstvo>

Plešívec |naselje| /Krajevna skupnost Plešivec (KS Pleši-
vec) -vca, v Plešivcu, Plešivčan/-ka, plešivškiJČV10

<plešivški zaselki/zaselki v Plešivcu: Črna Gora, Pusta Gora, 
Črni Potok in del Velunje; regionalna cesta Plešivec–Graška 
Gora–Šmiklavž>

Plešívec (Uršlja gora) |vrh|  -vca, na Plešivcu, plešivški,JČV10 

Plešivčev; ●Plešivcov
<TV-oddajnik na vrhu Plešivca>

Plešívski muzikántje (tudi PlešivškiJČV10 muzikantje) -ih 
-ov, pri Plešivskih muzikantih, s Plešivskimi muzikanti
<Igral je pri Plešivskih muzikantih>

Plešívški harmónikarski orkéster -ega -ega -tra, v Plešiv-
škem harmonikarskem orkestru; ●Plešivški harmonikaški or-
kester
<Nastopili so pevci Mešanega pevskega zbora Plešivec in 
Plešivški harmonikarski orkester>

Pleteníne Špénko |prodajalna|  prodajalne Pletenine Špenko, 
v prodajalni Pletenine Špenko, Špenkov; ●Špenkotov
<trgovina Pletenine Špenko v pritličju NC Spar; poslovna 
enota Pletenin Špenko v Velenju>

Pléterje pri Škálah |zaselek|  -a ~ ~ in -ij ~ ~, v Pleterju pri 
Škalah in v Pleterjah pri Škalah, Pleterčan/-ka, pleterski
<Kupil je zemljišče v Pleterjah pri Škalah>

Pletína | trgovina|  -e, v trgovini Pletina, Pletinin
<Sukanec poišči v trgovini Pletina; prodajalka trgovine Ple-
tina>
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Plín tóp, s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja Plin top, v podjetju Plin 
top, Plintopov
<Plintopova montaža plinskih trošil; prodaja/nakup plina pri 
podjetju Plin top>

Pljévlja |črnogorsko mesto, partnersko mesto MO Velenje| 
-e, v Pljevlji, Pljevljan/-ka, pljevljski; ●Plevlja
<dolgoletno sodelovanje Mestne občine Velenje s Pljevljo>

Pljúčna in alergolóška ambulánta (ZD Velenje) |oddelek 
ZD Velenje|  -e ~ -e -e, v Pljučni in alergološki ambulanti 
Zdravstvenega doma Velenje
<Naročiti se v pljučni ambulanti velenjskega zdravstvenega 
doma>

Plómos, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Plomosu, Plomosov
<V družbi Plomos nudimo in organiziramo avtobusne in 
kombi prevoze>

ploščád Édvarda Kardélja -i ~ ~, na ploščadi Edvarda Kar-
delja; prim. Kardeljeva ploščad/Kardeljev trg; ●Edvard Kar-
deljeva ploščad
<Kip Edvarda Kardelja stoji na ploščadi Edvarda Kardelja>

ploščád pred Dómom kultúre Velênje -i ~ ~ ~ ~, na plošča-
di pred Domom kulture Velenje, na ploščadi pred velenjskim 
domom kulture
<Na ploščadi pred velenjskim domom kulture se vsako leto 
zvrsti veliko dogodkov>

ploščád pri Céntru Nôva -i ~ ~ ~, na ploščadi pri Centru 
Nova
<Dogodek so pripravili na ploščadi pri Centru Nova>

PLP Lésna industríja, d. o. o.JČV15 (PLP, d. o. o.) |podjetje| 
podjetja PLP Lesna industrija (PLP-ja tudi PLP --),JČV3 v pod-
jetju PLP Lesna industrija, v PLP-ju/PLP, PLP-jev; ↑Lesna 
industrija PLP
<Naročiti les pri PLP-ju; Osnovna dejavnost PLP Lesne in-
dustrije je oskrba Premogovnika Velenje z jamskim lesom>

Pocájt, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Pocajtu, Pocajtov
<Podjetje Pocajt se ukvarja s proizvodnjo neelektričnih go-
spodinjskih aparatov>
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Počítniško drúštvo Kážipót Velênje (PDK Velenje) -ega -a 
~ ~ (PDK-ja ~ tudi PDK -- ~),JČV3 v Počitniškem društvu Ka-
žipot Velenje, v PDK-ju/PDK Velenje, PDK-jev, Kažipotov
<s Kažipotom na izlet; letni občni zbor Počitniškega društva 
Kažipot>

Pódgorje |naselje|  -a, v Podgorju, Podgorjan/-ka ali Pod-
gorčan/-ka, podgorski
<Na vzhodu Podgorja, naselja v KS Pesje, teče Veriželj, na 
zahodu pa Slatina>

Pódgorska césta -e -e, na Podgorski cesti, na Podgorski c., 
na PodgorskiJČV50

<Med vožnjo po Podgorski cesti proti Podgorju poslušati Ra-
dio Velenje>

podhòd Céntra Nôva -a ~ ~, v podhodu Centra Nova, skozi 
podhod Centra Nova; ●Podhod Centra Nova
<prodaja cvetja v podhodu Centra Nova>

podhòd Mastodónt -a ~, v podhodu Mastodont; ●podhod 
Mastadont
<Vedriti v podhodu Mastodont>

podhòd pod Césto Frántiška Fóita -a ~ ~ ~ ~, v podhodu 
pod Cesto Františka Foita; tudi podhod pod Foitovo cesto, 
podhod pod Foitovo
<lokal v podhodu pod Foitovo/v podhodu pri Vili Bianci>

podhòd pri póšti -a ~ ~, v podhodu pri pošti; podhod pri 
velenjski pošti; ●pothod pri pošti, ●podhot pri pošti, ●pothot 
pri pošti
<Iz podhoda pri pošti se je slišala glasba>

Podjétniški cénter Stándard -ega -tra ~, v Podjetniškem 
centru Standard, v PC Standard, Standardov; ●v Podjetniške-
mu centru Standard
<Najeti poslovne prostore v Podjetniškem centru Standard ob 
Šaleški cesti; pisarne Podjetniškega centra Standard>

Podjétniški inkubátor Velênje (SAŠA inkubator/Saša in-
kubator) -ega -ja ~ (~ -ja), v Podjetniškem inkubatorju Ve-
lenje
<Podjetniški inkubator Velenje spodbuja podjetništvo mla-
dih; Podjetniški inkubator Saša izvaja projekt opremljanja 
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coworking prostorov>

Podjétniški víkend Velênje |sklop dejavnosti|  -ega -a ~
<program Podjetniškega vikenda Velenje; Razvijte, nadgradi-
te svoje poslovne ideje z aktivnostmi v okviru Podjetniškega 
vikenda Velenje>

Podjétno Velênje se predstávi |prireditev|  prireditve Pod-
jetno Velenje se predstavi, na prireditvi Podjetno Velenje se 
predstavi
<Na prireditvi Podjetno Velenje se predstavi lahko velenjski 
podjetniki predstavijo svojo dejavnost>

Pod kostánji |dnevni bar|  bara Pod kostanji, v baru Pod ko-
stanji
<Posedeti v dnevnem baru Pod kostanji v Lipju>

Podkôželj |zaselek|  -žlja, v Podkožlju, podkoželjski; ●pod-
koželski
<Živeti v Podkožlju pod Kožljem>

Podkôželjski pôtok -ega -a, pri Podkoželjskem potoku
<Podkoželjski potok teče pod Kožljem v Lazah; vlažni trav-
niki in mešani gozdovi ob Podkoželjskem potoku>

Podkràj pri Velênju |naselje| /Krajevna skupnost Podkraj 
(KS Podkraj) -a ~ ~, v Podkraju pri Velenju, Podkrajčan/-ka, 
podkrajski
<V Podkraju pri Velenju je osrednje pokopališče za Velenje 
in Šoštanj>

Podlúbela |naselje|  -e, v Podlubeli, podlubelski; ●Podljubela
<Prihaja iz Podlubele, naselja v Krajevni skupnosti Škale - 
Hrastovec>

Pod Lúbelo |bar|  bara Pod Lubelo, v baru Pod Lubelo
<v škalskem baru, imenovanem Pod Lubelo>

Po domáče |prireditev|  prireditve Po domače, na prireditvi 
Po domače
<Nastopiti na tradicionalni prireditvi Po domače, ki jo orga-
nizira KS Podkraj>

Pódopol, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, v Podopolu, Podopolov; ↑Par-
ketarstvo Podopol
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<Podopol parketarstvo; storitve podjetja Podopol> 

Podpóra, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, pri Podpori, v podjetju 
Podpora, Podporin
<Podpora, podjetje za računalniški inženiring>

podrúžnična cérkev (p. c.) sv. Andrêja v Šaléku ali Sv. An-
drej v ŠalekuJČV27 -e -kve ~ ~, v podružnični cerkvi sv. An-
dreja v Šaleku, pri Sv. Andreju v Šaleku
<Odpravili so se k Sv. Andreju v Šaleku>

podrúžnična cérkev (p. c.) sv. Bríca ali Sv. BricJČV27 (po-
družnična cerkev sv. Brikcija v Šenbricu ali Sv. Brikcij 
v Šenbricu) -e -kve ~ ~, v podružnični cerkvi sv. Brica, v 
podružnični cerkvi sv. Brikcija, pri Sv. Bricu, pri Sv. Brikciju; 
šenbriška cerkev
<maša pri Sv. Bricu v Šenbricu; Obiskati podružnično cerkev 
sv. Brikcija v Šenbricu>

podrúžnična cérkev (p. c.) sv. Ílija v Árnačah -e -kve ~ ~, v 
podružnični cerkvi sv. Ilija v Arnačah, pri Sv. Iliju v Arnačah
<podružnična cerkev svetega Ilija v Arnačah>

podrúžnična cérkev (p. c.) sv. Jóžefa v Škálah ali Sv. Jožef 
v ŠkalahJČV27 -e -kve ~ ~ ~ ~, v podružnični cerkvi sv. Jožefa 
v Škalah, pri Sv. Jožefu v Škalah
<Obiskati podružnično cerkev sv. Jožefa v Škalah>

podrúžnična cérkev (p. c.) sv. Miklávža v/na PlešívcuJČV27 
-e -kve ~ ~, v podružnični cerkvi sv. Miklavža v Plešivcu, pri 
Sv. Miklavžu v Plešivcu
<župnik v podružnični cerkvi svetega Miklavža v Plešivcu>

podrúžnična cérkev (p. c.) sv. Nikolája v Bévčah ali Sv. 
Nikolaj v BevčahJČV27 -e -kve ~ ~, v podružnični cerkvi sv. 
Nikolaja v Bevčah, pri Sv. Nikolaju v Bevčah
<podružnična cerkev svetega Nikolaja v Bevčah>

podrúžnična cérkev (p. c.) sv. Óžbalta v Církovcah ali Sv. 
Ožbalt v CirkovcahJČV27 -e -kve ~ ~, v podružnični cerkvi sv. 
Ožbalta v Cirkovcah, pri Sv. Ožbaltu v Cirkovcah 
<podružnična cerkev svetega Ožbalta v Škalskih Cirkovcah>

Podrúžnična osnôvna šóla Vínska Gôra (POŠ Vinska 
Gora) -e -e -e ~ ~ (POŠ Vinska Gora), v/na Podružnični 
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osnovni šoli Vinska Gora (v/na POŠ Vinska Gora)
<Podružnična šola Vinska Gora je podružnica Osnovne šole 
Gorica Velenje; Obiskovati podružnično šolo v Vinski Gori>

Podrúžnična šóla Církovce (PŠ Cirkovce) -e -e ~ (PŠ Cir-
kovce), v/na Podružnični šoli Cirkovce (v/na PŠ Cirkovce)
<PŠ Cirkovce v Škalskih Cirkovcah je podružnica OŠ Livada 
Velenje; Obiskovati podružnično šolo v Cirkovcah>

Podrúžnična šóla Pésje (PŠ Pesje) -e -e ~ (PŠ Pesje), v/na 
Podružnični šoli Pesje (v/na PŠ Pesje)
<Podružnična šola Pesje je podružnica OŠ Antona Aškerca 
Velenje; Obiskovati podružnično šolo v Pesju>

Podrúžnična šóla Šentílj (PŠ Šentilj) -e -e ~ (PŠ Šentilj), v/
na Podružnični šoli Šentilj (v/na PŠ Šentilj)
<Podružnična šola Šentilj je podružnica OŠ Gustava Šiliha 
Velenje; Obiskovati podružnično šolo v Šentilju>

Podrúžnična šóla Škále (PŠ Škale) -e -e ~ (PŠ Škale), v/na 
Podružnični šoli Škale (v/na PŠ Škale)
<Podružnična šola Škale je podružnica Osnovne šole Livada 
Velenje; Obiskovati podružnično šolo v Škalah>

Podvíne |zaselek|  rod. Podvin, v Podvinah, Podvinčan/-ka, 
podvinski
<Obiskati Podvine v KS Vinska Gora>

pòdžupàn/pòdžupán in pòdžupánja Méstne óbčine Velênje 
-a ~ ~ ~ in -e ~ ~ ~, pri podžupanu/podžupanji Mestne ob-
čine Velenje, podžupanov/podžupanjin; ●Podžupan/-ja, ●pod-
-župan/pod-županja, ●podžupanija, ●podžupanka; razl. pòd-
župàn/pòdžupán in Podkôželj
<Slavnostna govornica na osrednji občinski slovesnosti ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti bo podžupanja Mestne ob-
čine Velenje>

Pogrébne storítve Bábajić, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja 
Pogrebne storitve Babajić, v podjetju Pogrebne storitve Ba-
bajić, pri Babajiću, Babajićev
<Naročiti organizacijo pogreba pri podjetju Pogrebne storitve 
Babajić; Velenjsko podjetje Pogrebne storitve Babajić nudi 
tudi t. i. diamantni pogreb>

Pogrébne storítve Tišína, s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja Po-
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grebne storitve Tišina, v podjetju Pogrebne storitve Tišina, 
pri Tišini, Tišinin
<Pogreb je organiziralo velenjsko pogrebno podjetje Tišina>

Pogrébne storítve Úsar, s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja Pogreb-
ne storitve Usar, v podjetju Pogrebne storitve Usar, pri Usar-
ju, Usarjev
<Ureditev pogrebne dokumentacije je naročil pri podjetju Po-
grebne storitve Usar>

Pohíštvo Sánles, PE Velenje |prodajalna|  -a ~, pri Pohištvu 
Sanles, pri Sanlesu, Sanlesov
<Naročiti garderobno omaro v velenjski poslovalnici  
Pohištva Sanles>
 
pohódniška/Pohódniška sékcija Drúštva upokojêncev/
upokójencev Vínska Gôra -e -e ~ ~ ~ ~, v pohodniški sek-
ciji Društva upokojencev Vinska Gora/v Pohodniški sekciji  
Društva upokojencev Vinska Gora
<Pohod je pripravila Pohodniška sekcija DU Vinska Gora>

pokál Krajévne skúpnosti Pésje | tekmovanje|  -a ~ ~ ~, za 
pokal Krajevne skupnosti Pesje
<gasilsko tekmovanje za pokal Krajevne skupnosti Pesje; Na 
tekmovanju za pokal KS Pesje so dosegli 2. mesto> 

Pokír, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Pokir, v podjetju Pokir
<storitve podjetja Pokir; Zaposliti se pri podjetju Pokir>

Pokléka 
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 or. (s) Pokleko tudi (s) Poklekom, 
Poklekov;JČV56 ●Poklekotov, ●Poklekin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 or. (z) go. Pokleka tudi (z) go. Po-
kleko
<pri Evi in Adamu Pokleki; pri Adamu in Evi Pokleka; ●pri 
Evi in Adamu Pokleka>

Poklícna gasílska enôta Gorênje/Gorénje (PGEG) -e -e -e 
~ (PGEG-ja tudi PGEG --),JČV3 v Poklicni gasilski enoti Gore-
nje, v PGEG-ju/PGEG, PGEG-jev
<člani Poklicne gasilske enote Gorenje>

Poklícna in téhniška eléktro in računálniška šóla (PTERŠ) 
ŠC Velênje /zgod./ Poklicno-tehniška elektro-računalniška 
šola ŠC Velenje; ●Poklicna in tehnična elektro in računalniška 
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šola ŠC Velenje; gl. Elektro in računalniška šola
<dijaki PTERŠ Šolskega centra Velenje>

Poklícna in téhniška rudárska šóla (PTRŠ) ŠC Velênje  
/zgod./ Poklicno-tehniška rudarska šola ŠC Velenje; ●Poklic-
na in tehnična rudarska šola ŠC Velenje; gl. Šola za rudarstvo 
in varstvo okolja
<izobraževalni programi PTRŠ ŠC Velenje>

Poklícna in téhniška strôjna šóla (PTSŠ) ŠC Velênje  
/zgod./ Poklicno-tehniška strojna šola ŠC Velenje; ●Poklicna 
in tehnična strojna šola ŠC Velenje; gl. Strojna šola
<dijaki nekdanje Poklicne in tehniške strojne šole ŠCV>

Poklícna in téhniška šóla za storítvene dejávnosti (PTŠSD) 
ŠC Velênje /zgod./ Poklicno-tehniška šola za storitvene de-
javnosti ŠC Velenje; ●Poklicna in tehnična šola za storitvene 
dejavnosti ŠC Velenje; gl. Šola za storitvene dejavnosti
<srednješolski izobraževalni programi Poklicne in tehniške 
šole za storitvene dejavnosti ŠC Velenje>

poklícno jêdro Prostovóljnega gasílskega drúštva Velênje 
(poklicno jedro PGD Velenje) -ega -a ~ ~ ~ ~ (-ega -a ~ ~), 
v poklicnem jedru PGD Velenje
<vodja poklicnega jedra PGD Velenje; V poklicnem jedru 
PGD Velenje se je sprva zaposlilo 5 poklicnih gasilcev>

Pokopalíšče Podkràj -a ~, na Pokopališču Podkraj, na poko-
pališču v Podkraju, na podkrajskem pokopališču; pokopališče 
v Podkraju, podkrajsko pokopališče
<Prižgati svečko na grobu pokopališča v Podkraju>

Pokopalíšče Škále -a ~, na Pokopališču Škale, na pokopali-
šču v Škalah, na škalskem pokopališču; pokopališče v Škalah, 
škalsko pokopališče
<Pogreb bo na škalskem pokopališču/na pokopališču v Ška-
lah/na Pokopališču Škale>

Pokopalíšče Šmártno -a ~, na Pokopališču Šmartno, na po-
kopališču v Šmartnem, na šmarškem pokopališču; pokopali-
šče v Šmartnem, šmarškoJČV5 pokopališče
<Pokopali so ga na šmarškem pokopališču nad šmarško cer-
kvijo v KS Šmartno>

Pokopalíška césta -e -e, na Pokopališki cesti, na Pokopališki 
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c., na Pokopališki;JČV50 prim. Kopališka cesta
<Obnovili so most na Pokopališki cesti>

Pokòp pústa PépijaJČV57 |prireditev|  -a ~ ~, na Pokopu pusta 
Pepija; razl. Pepi, rod. Pepija, Pepe, rod. Pepeta
<Turistično društvo Šalek vsako leto organizira prireditev Po-
kop pusta Pepija; Sodelovati pri pokopu pusta>

Pokórny
|m. priimek|  -ja, or. (z) g. Pokornyjem,JČV13 Pokornyjev;JČV13 

●Pokornya, ●Pokornyev; prim. Filipskyja, Filipskyjev 
<Pokornyjeva razprava, razprava g. Pokornyja, razprava 
Roka Pokornyja>
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Pokorny
<○ga. Pokornyjeva, ↑ga. Pokorny; po besedah Pokornyjeve, 
↑po besedah ge. Pokorny, ↑po besedah Ane Pokorny; ●po be-
sedah Pokornyeve>
<pri Ani in Roku Pokornyju; pri Roku in Ani Pokorny; ●pri 
Ani in Roku Pokorny>

pokrájina SÁŠA/Saša gl. savinjsko-šaleška regijaJČV8

Polétje na trávniku | tematske ustvarjalne delavnice, name-
njene otrokom|  delavnic Poletje na travniku, na delavnicah 
Poletje na travniku
<Na travniku pred Domom kulture Velenje v sklopu otroških 
dogodkov Poletje na travniku pripravljajo tematske ustvarjal-
ne delavnice>

Polétje v Šaléški dolíni |priloga Našega časa|  priloge Poletje 
v Šaleški dolini, v prilogi Poletje v Šaleški dolini
<Naš čas vsako leto pred poletjem izda posebno prilogo Pole-
tje v Šaleški dolini; Oglaševati v prilogi Našega časa Poletje 
v Šaleški dolini>

Polétna muzêjska nóč |prireditev|  -e -e -i, na Poletni muzej-
ski noči, na prireditvi Poletna muzejska noč
<Na Poletno muzejsko noč je Muzej Velenje odprt do 24. ure>

Polétne kultúrne priredítve (PKP) |sklop prireditev|  -ih -ih 
-tev, na Poletnih kulturnih prireditvah, na PKP
<Festival Velenje vsako leto pripravi pester izbor poletnih 
kulturnih prireditev v sklopu Poletnih kulturnih prireditev; 
odprtje 27. Poletnih kulturnih prireditev z ansamblom Papir>
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Polétni kultúrni abonmá -ega -ega -ja, v Poletnem kultur-
nem abonmaju
<Za letošnje poletne dogodke je Festival Velenje ponovno 
pripravil tudi Poletni kulturni abonma>

policíja |objekt|  -e, na/pri policiji
<Dobiti se pred velenjsko policijo; ↑Policist (○policaj) je od-
korakal izpred velenjske policijske postaje>

Policíjska postája Velênje -e -e ~, na Policijski postaji Vele-
nje; velenjska policijska postaja
<odločba Policijske postaje Velenje; poročilo velenjske poli-
cijske postaje; telefonska številka dežurne službe Policijske 
postaje Velenje; komandir Policijske postaje Velenje>

Pôlna skléda |restavracija|  -e -e, v Polni skledi; prim. Popol-
na skleda
<Gostilnica Polna skleda nudi tudi dostavo na dom>

Pôlzela, Prodajálna Éva Velênje |prodajalna|  -e, v Polzeli, 
Polzelin
<prodajalna nogavic Polzela v nakupovalnem centru Nova/v 
Centru Nova>

Pomágajmo pomágati |dobrodelni projekt|  projekta Poma-
gajmo pomagati, pri projektu Pomagajmo pomagati
<koncert v sklopu dobrodelnega projekta Pomagajmo poma-
gati>

Po mejàh krajévne skúpnosti |prireditev|  prireditve Po me-
jah krajevne skupnosti, na prireditvi Po mejah krajevne sku-
pnosti
<V krajevni skupnosti so pripravili prireditev Po mejah kra-
jevne skupnosti – pohodu je sledilo šaljivo tekmovanje>

Pomóč na dómu |projekt|  projekta Pomoč na domu, pri pro-
jektu Pomoč na domu
<Socialnovarstveno storitev Pomoč na domu izvaja Center za 
socialno delo Velenje>

pomočník v bíotéhniki in oskŕbi |srednješolski izobraže-
valni program|  programa pomočnik v biotehniki in oskrbi, v 
programu pomočnik v biotehniki in oskrbi; pomočnik/-ica v 
biotehniki in oskrbi |naziv poklicne izobrazbe|
<Šola za storitvene dejavnosti izvaja program pomočnik v  
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biotehniki in oskrbi; Z izobraževanjem po nižjem poklicnem 
programu pomočnik v biotehniki in oskrbi pridobite naziv 
pomočnik/-ica v biotehniki in oskrbi> 

pomočník v tehnolóških procésih |srednješolski izobraže-
valni program|  programa pomočnik v tehnoloških procesih, v 
programu pomočnik v tehnoloških procesih; pomočnik/-ica v 
tehnoloških procesih |naziv poklicne izobrazbe|
<Strojna šola Velenje izvaja program pomočnik v tehnolo-
ških procesih; Z izobraževanjem po nižjem poklicnem pro-
gramu pomočnik v tehnoloških procesih pridobite naziv  
pomočnik/-ica v tehnoloških procesih> 

Pomóžna grádbena déla Báki Saramáti, d. o. o.JČV15 |podje-
tje|  podjetja Pomožna gradbena dela Baki Saramati, v podje-
tju Pomožna gradbena dela Baki Saramati
<Naročiti polaganje tlakovcev pri podjetju Pomožna gradbe-
na dela Baki Saramati>

Pomóžna grádbena déla Bédri Xhóxhaj, d. o. o.JČV15 |pod-
jetje|  podjetja Pomožna gradbena dela Bedri Xhoxhaj, v pod-
jetju Pomožna gradbena dela Bedri Xhoxhaj; poslovenjeno: 
Džodžaj; Pomožna gradbena dela Bedri Džodžaj
<Zaposliti se pri podjetju Pomožna gradbena dela Bedri 
Xhoxhaj>

Pompón, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Pomponu, Pomponov
<Pompon, trgovina in storitve, d. o. o.>

Pónikovska planôta |geografsko ime|  -e -e, na Ponikovski 
planoti
<Ker je Ponikovska planota gričevje, se nad površje dviguje 
kar nekaj vzpetin>

Pónikva |potok|  -e, v Ponikvi, Ponikvin
<Potok Ponikva teče skozi Hudo luknjo>

PÔP, d. o. o.JČV15 |podjetje|  POP-a tudi POP --, podjetja POP, 
v/pri POP-u, v POP, v/pri podjetju POP, POP-ov
<POP, projektiranje in opremljanje prostora, d. o. o.; Naročiti 
projekt pri POP-u/pri podjetju POP>

Pópco, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Popcu, or. (s) Popcom, Pop-
cov; ●Popcota, ●or. (s) Popcem, ●Popcotov; ↑Popko
<Popco, proizvodnja in trgovina, d. o. o.>
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Popôlna skléda |restavracija|  -e -e, v Popolni skledi; prim. 
Polna skleda
<ponudba malic in jedi po naročilu v (○oštariji Popolna skle-
da) ↑gostilni Popolna skleda v Velenjki>

Po potéh Vínske Gôre |planinska pot|  ~ ~ ~ ~, na planinski 
poti Po poteh Vinske Gore; ●planinska pot po poteh Vinske 
Gore 
<kartonček planinske poti Po poteh Vinske Gore; planinska 
obhodnica Po poteh Vinske Gore> 

poréčje Páke -a ~, v porečju Pake; porečje reke Pake
<vse ožje porečje Pake; naselitev bobrov v porečje Pake>

Poróčna dvorána Glásbene šóle Velênje -e -e ~ ~ ~, v Po-
ročni dvorani Glasbene šole Velenje
<Poročiti se v Poročni dvorani Glasbene šole Velenje; Obred 
bo potekal v poročni dvorani velenjske glasbene šole>

poslánec/-ka Držávnega zbôra RS -nca/-ke ~ ~ ~, pri po-
slancu/poslanki Državnega zbora RS; ●poslanec/-ka Državne-
ga zbora republike Slovenije
<Velenjski poslanec Jan Škoberne je vložil pobudo za refe-
rendum; Biti izvoljen za poslanca DZ RS>

Poslôvna cóna Rudárski dóm |projekt, objekt|  -e -e ~ ~, v 
Poslovni coni Rudarski dom
<odprtje Poslovne cone Rudarski dom; razvojno-tehnološko 
središče Rudarski dom>

Poslôvna restavrácija (Gorenje Gostinstvo, d. o. o., Po-
slovna restavracija) |restavracija|  -e -e, v Poslovni restavra-
ciji, v Poslovni restavraciji Gorenja Gostinstva
<ponudba odličnih menijev Poslovne restavracije Gorenja 
Gostinstva; Poslovna restavracija je namenjena izključno po-
slovnim gostom in skupinam, ki obiskujejo Gorenje>

Poslôvne cóne v Méstni óbčini Velênje |publikacija|  publi-
kacije Poslovne cone v Mestni občini Velenje, v publikaciji 
Poslovne cone v Mestni občini Velenje
<V publikaciji Poslovne cone v Mestni občini Velenje je po-
drobno obdelanih 15 lokacij>

Poslôvni cénter Efénkova |objekt|  -ega -tra ~, v Poslovnem 
centru Efenkova
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<Pridobiti prostore za svojo dejavnost v Poslovnem centru 
Efenkova v Velenju>

Poslôvni cénter Stándard |projekt, objekt|  -ega -tra ~, v Po-
slovnem centru Standard, v Standardu, Standardov
<Najeti pisarno v Poslovnem centru Standard; sofinanciranje 
projekta Poslovni center Standard; SAŠA inkubator bo v Po-
slovnem centru Standard ponudil 50 mest za mlade podjetni-
ke>

Poslôvnik Svéta Méstne óbčine Velênje -a ~ ~ ~ ~, v Poslov-
niku Sveta Mestne občine Velenje
<Svetnice in svetniki so sprejeli spremembe Poslovnika Sveta 
Mestne občine Velenje>

Poslôvni sistém Mercátor, d. d., Mercátor cénter Velên-
je,JČV16 gl. Mercator center Velenje

Poslôvni sistém Štráus, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ega -a ~, v 
Poslovnem sistemu Štraus
<računovodske, knjigovodske in revizijske storitve družbe 
Poslovni sistem Štraus>

poslôvno-konferénčni hotél Páka -ega -a ~, v poslovno-kon-
ferenčnem hotelu Paka (< poslovni in konferenčni hotel Paka)
<Hotel Paka je sodoben poslovno-konferenčni hotel v Vele-
nju>

Poslôvno-stanovánjski objékt Goríca (PSO Gorica) -ega 
-a ~ (~ ~), v Poslovno-stanovanjskem objektu Gorica, v PSO 
Gorica; ●Poslovno stanovanjski objekt Gorica, ●Poslovnosta-
novanjski objekt Gorica (< Poslovni in stanovanjski objekt 
Gorica)
<gradnja Poslovno-stanovanjskega objekta Gorica; stanova-
nja v Poslovno-stanovanjskem objektu Gorica Velenje; stano-
vanja in poslovni prostori v poslovno-stanovanjskem objektu 
na velenjski Gorici>

Póšta Velênje -e ~, na Pošti Velenje
 Pošta Slovenije, d. o. o., PE Pošta 3320 Velenje (Ki-
dričeva cesta 2a)
 Pošta Slovenije, d. o. o., PE Pošta 3321 Velenje 
(Goriška cesta 40)
 Pošta Slovenije, d. o. o., PE Pošta 3323 Velenje 
(Partizanska cesta 2a)
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<Vstopiti v glavno velenjsko pošto; Odnesti pisma na eno 
izmed velenjskih pošt: na Partizanski, Kidričevi ali Goriški 
cesti; S Pošte Velenje so sporočili; glavna velenjska pošta na 
Kidričevi cesti 2a; glavna pošta v Velenju na Kidričevi; parki-
rišče za Pošto Velenje>

potí po Kôžlju ~ ~ ~, na poteh po Kožlju; gl. tudi Glasbena, 
Planinska in Družinska pot (po Kožlju)
<Mestna občina Velenje je pred Gasilskim domom Velenje 
poleg novih poti po Kožlju predstavila tudi zgoščenko; odpr-
tje (novih) poti po Kožlju>

Potí škráta Bísera | tematske pohodniške poti|  ●Poti Škrata 
Bisera, ●Poti Škrata bisera

 Iz Šentjánža na Lopátnik; ●S Šentjanša na Lopatnik
 <Tematska pot Iz Šentjanža na Lopatnik vodi tudi 

mimo Gonžarjeve peči>

 Po dolíni mlínov do céntra Vínske Gôre; ●Po dolini 
mlinov do centra Vinske gore; ↑Po dolini mlinov do 
središča Vinske Gore

 <Na poti Po dolini mlinov do centra Vinske Gore se 
lahko osvežimo v Temnjaškem potoku>

 Po obrónkih Lípja
 <Na poti Po obronkih Lipja obiščemo tudi Grilovo 

domačijo>

pót na Jákca -i ~ ~, s poti na Jakca; ●pot na Jakeca
<Na Jakca vodi pot iz Starega Velenja; Očistiti pot na Jakca>

Pótrček (Jimmy Potrček) -čka (-ja -čka), pri Potrčku (pri 
JimmyjuJČV13 Potrčku), Potrčkov, Jimmyjev;JČV13 ●rod. Jim-
mya, ●Jimmyev, ●Jimmyov
<Naročiti dostavo pri Jimmyju Potrčku; prevozne storitve 
Jimmyja Potrčka>

Potujóča ribárnica Pri kováču -e -e ~ ~, v Potujoči ribarnici 
Pri kovaču
<Potujoča ribarnica Pri kovaču stoji vsak torek in petek v Sta-
rem Velenju; V petek kupiti ribe v ribarnici Pri kovaču; V 
ribarnici Pri kovaču kupiti kovača>
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Povšè
|m. priimek|  -eta,JČV56 or. (s) Povšetom, or. (z) g. Povšetom, 
Povšetov; ○rod. Povšeja, ●or. (s) Povšetovim, ○or. (s) Povše-
jem, ○Povšejev, ●Povšov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Povše
<pri Evi in Adamu Povšetu; pri Adamu in Evi Povše; ●pri Evi 
in Adamu Povše>

Pozdràv pomládi |prireditev|  -a ~, na Pozdravu pomladi, na 
prireditvi Pozdrav pomladi
<revija pevskih zborov Pozdrav pomladi; Nastopiti na Poz-
dravu pomladi>

Pozòj/Pozój | literarni lik|  -a, or. (s) Pozojem, Pozojev; ●or. (s) 
Pozojom; gl. tudi Založništvo Pozoj /zgod./
<Najmlajše je pri Škalskem jezeru pričakal Pozoj, zmaj iz Ši-
lihove dolinske bajke Nekoč je bilo jezero> 

Pozójeva grájska pót (Pozojeva pot) -e -e -i, na Pozojevi 
grajski poti
<Na pohodu po Pozojevi grajski poti spoznavamo štiri ve-
lenjske gradove: Velenjski grad, Šalek, Ekenštajn in Turn, ter 
območje potopljenih Škal>

Pozójeva sladíca -e -e, v Pozojevi sladici
<Privoščiti si Pozojevo sladico po prehojeni Pozojevi grajski 
poti; sestavine Pozojeve sladice>

Požív Velênje gl. Društvo za pomoč živalim Velenje 

Prálnica in šiválnica Fígaro -e ~ -e ~, v Pralnici in šivalnici 
Figaro, pri Figaru, Figarov; ●Figarjev
<velenjska pralnica in šivalnica Figaro; Figarova pralnica in 
šivalnica na Kidričevi v Velenju>

Pránjić
|m. priimek|  -a, or. (s) Pranjićem,JČV32 or. (z) g. Pranjićem,JČV32 
Pranjićev;JČV32 ●or. (s) Pranjićom, ●Pranjićov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Pranjić
<pri Evi in Adamu Pranjiću; pri Adamu in Evi Pranjić; ●pri 
Evi in Adamu Pranjić>

Pravílnik o dodeljevánju denárnih pomočí s pòdračúna 
za dobrodélne naméne -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Pravilniku 
o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne 
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namene
 Prêdlog Pravílnika o dodeljevánju denárnih po-
močí s pòdračúna za dobrodélne naméne -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~, v Predlogu Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči s 
podračuna za dobrodelne namene
<Sprejet je bil Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih 
pomoči s podračuna za dobrodelne namene>

právljična jóga |vrsta prireditve, aktivnosti|  -e -e, na pra-
vljični jogi
<Mestna knjižnica Velenje prireja pravljično jogo za otroke 
in starše>

právljična sôba Méstne knjížnice Velênje -e -e ~ ~ ~, v pra-
vljični sobi Mestne knjižnice Velenje
<V pravljični sobi Mestne knjižnice Velenje so najmlajši po-
slušali pravljico Zvezdica Zaspanka,JČV57 nato pa so zvezdico 
ZaspankoJČV57 narisali>

právljična úra gl. ura pravljic (v Mestni knjižnici Velenje)

právnosvetoválna slúžba MOV -e -e ~, v pravnosvetovalni 
službi MOV
<Občinska pravnosvetovalna služba v Velenju nudi občan-
kam in občanom Mestne občine Velenje brezplačno pravno 
svetovanje>

práznični sêjem |vrsta prireditve|  -ega -jma, na prazničnem 
sejmu; ●praznični sejm
<V sklopu dogodkov Čarobni december Festival Velenje or-
ganizira praznični sejem drobnih daril in dobrot>

Práznični septêmber |sklop prireditev|  -ega -bra, v sklopu 
Praznični september
<Udeležiti se septembrskihJČV45 (●septemberskih) prireditev iz 
sklopa Praznični september>

Práznični decêmber v Velênju |sklop prazničnih prireditev| 
-ega -bra ~ ~
<uvodna prireditev Prazničnega decembra v Velenju; pra-
znično obarvane prireditve iz sklopa Praznični december v 
Velenju>

práznik Méstne óbčine Velênje (praznik MOV, praznik 
MO Velenje)JČV22 -a ~ ~ ~, ob prazniku Mestne občine Vele-
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nje; prim. Praznični september |sklop prireditev|
<Ob prazniku MOV, 20. 9., se zvrstijo številne kulturne in 
športne prireditve po mestu; Na velenjski občinski praznik 
župan MOV z nadeto lento podeli najvišja občinska prizna-
nja>

Prážupníja sv. Júrija v Škálah -e ~ ~ ~ ~, v Pražupniji sv. 
Jurija v Škalah; ●Pražupnija sv. Jurij v Škalah,JČV27 ●Pražupnija 
Sv. Jurija v Škalah
<cerkev sv. Jurija v škalski pražupniji>

Prebudímo nasmèh |humanitarna akcija|  akcije Prebudimo 
nasmeh, v akciji Prebudimo nasmeh
<V humanitarni akciji Prebudimo nasmeh sodeluje več me-
dijev>

preddvérje Méstne knjížnice Velênje -a ~ ~ ~, v preddverju 
Mestne knjižnice Velenje
<Prireditev so pripravili v preddverju Mestne knjižnice Ve-
lenje>

predòr Šalék -a ~, v predoru Šalek; ○tunel Šalek
<postajališče pri predoru na Šaleški cesti; Nesreča se je zgo-
dila v predoru Šalek pod Šaleškim gradom; Peljati se ↑skozi 
(●čez) predor Šalek>

Prèdšólske ambulánte (ZD Velenje) |oddelek ZD Velenje| 
-ih -nt, v Predšolskih ambulantah Zdravstvenega doma Ve-
lenje
<Naročiti se v eni od predšolskih ambulant velenjskega 
zdravstvenega doma>

Preglêj 
|m. priimek|  -a, or. (s) Preglejem,JČV32 or. (z) g. Preglejem,JČV32 
Preglejev;JČV32 ●or. (s) Preglejom, ●Preglejov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Preglej
<pri Evi in Adamu Pregleju; pri Adamu in Evi Preglej; ●pri 
Evi in Adamu Preglej>

(prehódni) pokál Méstne óbčine Velênje | tekmovanje| 
(-ega) -a ~ ~ ~, za (prehodni) pokal Mestne občine Velenje
<jadralna regata za prehodni pokal MO Velenje; V velenjski 
Rdeči dvorani so organizirali turnir v malem nogometu za po-
kal Mestne občine Velenje>
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Préloge |naselje|  /zgod./ -og, na Prelogah, Preložan/-ka, 
preloški;JČV10 ●preložki; prim. Nove Preloge
<Živeti na Prelogah; na območju Prelog>

Préloška césta -e -e, na Preloški cesti, na Preloški c., na 
Preloški;JČV50 ●Preložka cesta
<zapora na Preloški cesti; Voziti se po Preloški cesti>

Prélska |naselje|  -e, v Prelski, Prelščan/-ka, prelški
<zaselka Vas in Meje v Prelski/naselju Prelska; grozdje iz 
prelških vinogradov>

Premogôvnik Velênje, d. d.JČV15 (PV) |podjetje|  -a ~ (PV-ja 
tudi PV --),JČV3 v Premogovniku Velenje, v podjetju Premo-
govnik Velenje, v PV-ju/PV, PV-jev;JČV3 Rudnik lignita Vele-
nje (RLV) /zgod./ (RLV-ja tudi RLV --, RLV-jev); velenjčan 
|premog| , velenjska odkopna metoda; gl. Skupina Premogov-
nik Velenje (Gost, HTZ, RGP, PV Invest)
<V Premogovniku Velenje je zaposlenih …; naročilo premo-
ga pri Premogovniku Velenje>
<Skupina Premogovnik Velenje vključuje hčerinske družbe: 
HTZ, RGP, Gost in PV Invest z organizacijsko enoto PV Zim-
zelen>
<Osnovna dejavnost Premogovnika Velenje (v nadaljevanju 
Premogovnik)JČV46 je pridobivanje lignita>
<stebrni udar kot mogoča nevarnost v Premogovniku Velenje; 
nesreča s smrtnim izidom v jami Pesje Premogovnika Vele-
nje>
<Pri Premogovniku Velenje odgovarjajo ...; zaloge premoga 
v velenjskem premogovniku; v jami Preloge Premogovnika 
Velenje; na pobudo rudarjev Premogovnika Velenje; Sklep je 
sprejela Uprava Premogovnika Velenje; Uprava PV je Skup-
ščini PV predlagala ukrepe; vodja Službe za odnose z javnost-
mi Skupine Premogovnik Velenje>

 Nadzórni svèt Premogôvnika Velênje (NS PV) -ega 
-a ~ ~, v Nadzornem svetu Premogovnika Velenje, v Nadzor-
nem svetu PV, v NS PV
<imenovanje članov Nadzornega sveta Premogovnika Vele-
nje>

 Odbòr za kultúro Premogôvnika Velênje (Odbor 
za kulturo PV) -a ~ ~ ~ ~, v Odboru za kulturo Premogovni-
ka Velenje, v Odboru za kulturo PV; ●Odbor za kulturo Pre-
mogovnik Velenje
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<V okviru Odbora za kulturo Premogovnika Velenje deluje 
Harmonikarski orkester Barbara>

 Odbòr za uprávljanje s tvéganji Premogôvnika 
Velênje (Odbor za upravljanje s tveganji PV) -a ~ ~ ~ ~ ~ 
~, v Odboru za upravljanje s tveganji Premogovnika Velenje, 
v Odboru za upravljanje s tveganji PV
<Uprava Premogovnika Velenje je zaradi dejstva, da je PV 
izpostavljen različnim vrstam tveganj, imenovala Odbor za 
upravljanje s tveganji>

 Sindikát Premogôvnika Velênje (Sindikat PV) -a ~ 
~, v Sindikatu Premogovnika Velenje, v Sindikatu PV
<članice in člani Sindikata Premogovnika Velenje>

 Skúpščina Premogôvnika Velênje (Skupščina PV) 
-e ~ ~, v Skupščini Premogovnika Velenje, v Skupščini PV
<na 21. seji Skupščine Premogovnika Velenje>

 Slúžba za odnôse z jávnostmi Premogôvnika Ve-
lênje (Služba za odnose z javnostmi PV) -e ~ ~ ~ ~ ~ ~, v 
Službi za odnose z javnostmi Premogovnika Velenje, v Službi 
za odnose z javnostmi PV
<obvestila Službe za odnose z javnostmi Premogovnika Vele-
nje; Kot sporočajo iz Službe za odnose z javnostmi PV>

 Stavkôvni odbòr Sindikáta Premogôvnika Velênje 
(Stavkovni odbor Sindikata PV) -ega -a ~ ~ ~, v Stavkov-
nem odboru Sindikata Premogovnika Velenje, v Stavkovnem 
odboru Sindikata PV
<Stavkovne zahteve, ki jih je Stavkovni odbor Sindikata Pre-
mogovnika Velenje sprejel na izredni seji>

 Svèt délavcev Premogôvnika Velênje (Svet delav-
cev PV) -a ~ ~ ~, v Svetu delavcev Premogovnika Velenje, v 
Svetu delavcev PV
<štiriletni mandat predsednika Sveta delavcev Premogovnika 
Velenje>

 Upráva Premogôvnika Velênje (Uprava PV) -e ~ 
~, pri Upravi Premogovnika Velenje, pri Upravi PV
<Premogovnik Velenje ima tričlansko upravo>

Prenočíšča Mráz Prenočišč ~, v Prenočiščih Mraz, pri Mra-
zu, Mrazov
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<Prespati v Prenočiščih Mraz na Gorici>

Présta, d. o. o., Pívnica Zóro gl. Pivnica Zoro

Présta Prestíž, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Presta Prestiž, 
v/pri podjetju Presta Prestiž
<Osrednja dejavnost podjetja Presta Prestiž je proizvodnja 
kruha, pekovskega peciva in slaščičarskih ter drugih izdel-
kov>

Prešérnova césta -e -e, na Prešernovi cesti, na Prešernovi c., 
na PrešernoviJČV50

<Stanovati na Prešernovi cesti; Zaradi prireditve so zaprli 
Prešernovo cesto>

Prešméntane cítre | festival|  -ih citer, na Prešmentanih cit-
rah, na festivalu Prešmentane citre; prešmentani/-a citrar/-ka 

|častni naslov| JČV22 
<26. Prešmentane citre ali šestindvajsete Prešmentane cit-
re>JČV22

Pretís Práznik, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Pretis Praznik, 
v podjetju Pretis Praznik
<Pretis Praznik, storitve, posredništvo, trgovina, d. o. o.>

Prétnarjeva nagráda |mednarodno literarno priznanje|  -e 
-e; častni naslov »ambasador slovenskega jezika in književ-
nosti ter slovanskih kultur«; gl. mednarodna Pretnarjeva na-
grada
<Leta 2014 je Pretnarjevo nagrado prejel Zdravko Kecman, 
podeljen mu je bil tudi častni naslov ambasadorja slovenske 
književnosti in jezika ter slovanskih kultur>

Pri Bêrtu gl. pizzerija Pr' Bertu na Hofu

Pri Brigíti gl. gostilna Pri Brigiti

Priévidza |slovaško mesto, partnersko mesto MO Velenje|  -e, 
v Prievidzi, Prievidžan/-ka, prieviški
<dolgoletno sodelovanje Mestne občine Velenje s Prievidzo>

Príhova |zaselek|  -e, na Prihovi, Prihovčan/-ka in Pri- 
hovec/-ka, prihovski
<Živeti na Prihovi v Krajevni skupnosti Podkraj>
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Pri knápu |restavracija|  gostilne Pri knapu, v gostilni Pri 
knapu
<ponudba jedi restavracije Pri knapu v velenjskem Mercator-
ju>

Pri Matévžu gl. kmetija Jevšnik

Primodènt, zasébna zóbna ordinácija -a, v Primodentu, 
Primodentov
<Naročiti se v zobni ordinaciji Primodent>

Príncess |prodajalna|  -a, v Princessu, v prodajalni Princess, 
Princessov; ●Princesov
<iz velenjskega Princessa; iz prodajalne Princess v Velenju; 
Princessova obutev>

Príntbóx |kiosk za tiskanje, kopiranje in skeniranje|  -a, kio-
ska Printbox, pri Printboxu, pri kiosku Printbox, Printboxov
<V Mestni knjižnici Velenje je kiosk Printbox za tiskanje, ko-
piranje in skeniranje>

priredítveni prôstor ob Velênjskem jézeru -ega -a ~ ~ ~, 
na prireditvenem prostoru ob Velenjskem jezeru; ●prireditveni 
prostor ob Velenjskemu jezeru
<Koncert bo na prireditvenem prostoru ob Velenjskem jeze-
ru>

Priróčnik za pravílno ravnánje z odpádki |publikacija|  -a ~ 
~ ~ ~ ~, v Priročniku za pravilno ravnanje z odpadki
<Vsa gospodinjstva v Šaleški dolini so prejela Priročnik za 
pravilno ravnanje z odpadki>

Príslan, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Prislanu, Prislanov
<Prislan, šport, rekreacija in gostinstvo, ima sedež v Šaleku>

Prisójna césta -e -e, na Prisojni cesti, na Prisojni c., na Pri-
sojniJČV50

<Graditi na Prisojni cesti v Velenju>

Pri učênju |Batičev kip|  kipa Pri učenju, pred kipom Pri uče-
nju; prim. Onemele puške, Rozamunda TurjaškaJČV12

<kip z motivom mladenke in mladeniča, imenovan Pri uče-
nju, pred Šolskim centrom Velenje>

priznánje župána Méstne óbčine Velênje -a ~ ~ ~ ~; župa-
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novo priznanje; ●Priznanje župana MO Velenje, ●Županovo 
priznanje
<Zaslužiti si priznanje župana MO Velenje>

Próarch, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, v Proarchu, Proarchov; ↑Pro-
arh
<Proarch, arhitekturno projektiranje in svetovanje> 

projékt Bicy [bájsi] -a ~, pri projektu Bicy
<MO Velenje je v sklopu projekta Bicy vzpostavila sistem 
izposoje mestnih koles>

projékti Méstne óbčine Velênje
 projekt ATRIUM/Atrium |Architecture of Totalita- 

 rian Regimes in Urban Managements 
 projekt Bicy 
 projekt Bridge 
 projekt City Impulses 
 projekt CLEAR/Clear |Cultural Values and Leisure  

 Environments Accessible Roundly for All| 
 projekt Comenius 
 projekt CUL-Energy 4 Kids
 projekt CUSTODES/Custodes |Cultural Sites and  

 Tourism: Development of European Strategies 
 projekt EduCate
 projekt EE Culture
 projekt FPE |Future Public Energy|
 projekt FREE/Free |From Research to Enterprise|
 projekt GeoSEE
 projekt GUTS/Guts |Green Urban Transport  

 Systems|
 projekt IMBY | In My Back Yard|
 projekt INDU.PIK
 projekt Minher |Mining Heritage|
 projekt M2RES 
 projekt PARPE
 projekt ReNewTown 
 projekt TAB/Tab |Take a Breath|
 projekt Use-Reuse
 projekti AHEAD, EnerCities, ISIO, KISS, POKI, 

THESS, UŽU BIPS, UŽU MI

Projékt-ÍN, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a ~, v Projektu IN; ↑Pro-
jekt In
<Podjetje Projekt-IN je hčerinska družba Skupine Era>
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Projektívni biró Velênje, d. d.JČV15 |podjetje|  -ega -ja ~, v 
Projektivnem biroju Velenje; ●Projektivni biro Velenje d.d.
<gradnja upravnega poslopja po načrtu Projektivnega biroja 
Velenje>

Prómel, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Promelu, Promelov
<Podjetje Promel nudi storitve projektiranja in izvedbe elek-
tričnih inštalacij; ○električne instalacije>

promenáda |prostor od Ljudske univerze do Zavoda za urba-
nizem|  -e, na promenadi
<Sprehajati se po velenjski mestni promenadi; obnova pro-
menade> 

Promenáda ob sédemnajstih/sedemnájstih |sklop prireditev| 
sklopa prireditev Promenada ob sedemnajstih, v sklopu prire-
ditev Promenada ob sedemnajstih
<Festival Velenje je v velenjskem amfiteatru pripravil sklop 
prireditev Promenada ob sedemnajstih>

proračún/próračun Méstne óbčine Velênje -a ~ ~ ~, v pro-
računu Mestne občine Velenje; gl. Odlok o proračunu MOV 
<Sprejet je bil proračun Mestne občine Velenje za leto 2015, 
torej sprejet je bil Odlok o proračunu Mestne občine Velenje 
za leto 2015>

Prósplet, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Prospletu, Prospletov
<Naročiti se na svetovanje pri Prospletu; Prospletove spletne 
storitve>

Prostovóljno gasílsko drúštvo Bévče gl. Prostovoljno gasil-
sko društvo Velenje

Prostovóljno gasílsko drúštvo Velênje (PGD Velenje) -ega 
-ega -a ~ (PGD-ja ~ tudi PGD --), v Prostovoljnem gasilskem 
društvu Velenje, v PGD-ju/PGD Velenje; velenjsko gasilsko 
društvo, gasilsko društvo iz Velenja; sor. PGD Šalek, PGD 
Škale, PGD Pesje
<gasilci PGD Velenje>

Prostovóljno industríjsko gasílsko drúštvo Premogôvnik 
Velênje (PIGD PV) -ega -ega -ega -a ~ ~ (PIGD-ja ~ tudi 
PIGD -- ~),JČV3 v Prostovoljnem industrijskem gasilskem  
društvu Premogovnik Velenje, v PIGD-ju/PIGD PV; ↑Prosto-
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voljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnika Velenje
<gasilci Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva 
Premogovnik Velenje; Osnovna naloga PIGD PV je strokov-
no izpopolnjevanje gasilcev>

prostovóljstvu prijázno mésto |častni naslov|  naslova pro-
stovoljstvu prijazno mesto
<Mestna občina Velenje je slavnostno prejela naziv prosto-
voljstvu prijazno mesto>

Prósys, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Prosysu, Prosysov; ↑Prosis
<Prosys je podjetje za avtomatizacijo proizvodnih procesov; 
Prosysove storitve>

Prótech, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, v Protechu, Protechov; ↑Pro-
teh
<Protechove storitve; Protech, proizvodnja, inženiring, trgo-
vina in zastopanje, d. o. o.>

Proteíni.si Shóp Velênje | trgovina|  trgovine Proteini.si, v tr-
govini Proteini.si; ↑trgovina Proteini.si
<Kupiti športno hrano v velenjski poslovalnici Proteini.si>

protokolárna dvorána Víle Biánce gl. dvorana Vile Biance

protokolárna sôba Méstne óbčine Velênje -e -e ~ ~ ~, v 
protokolarni sobi Mestne občine Velenje
<Sprejem športnikov bo v protokolarni sobi Mestne občine 
Velenje>

Próvárnost, s. p.JČV15 |podjetje|  -i, v/pri Provarnosti, v podje-
tju Provarnost
<Provarnost je podjetje za zagotavljanje varnosti pri delu in 
požarne varnosti; storitve podjetja Provarnost>

Pŕpičev prevís -ega -a, nad Prpičevim previsom; ●Prpičov 
previs
<Medvedji rov nad Prpičevim previsom>

Pŕva líga Velênje | trgovina|  -e -e ~, v Prvi ligi Velenje, v 
trgovini Prva liga; 1. liga; ●Prva Liga, ●1. Liga
<Kupiti si adidaske v velenjski Prvi ligi>

prvomájsko sréčanje na Gráški gôri |prireditev|  -ega -a ~ 
~ ~, na prvomajskem srečanju na Graški gori; ●prvo-majsko 
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srečanje na Graški gori, ●prvo majsko srečanje na Graški gori
<Na prvomajskem srečanju na Graški gori bodo zbrane poz-
dravili predsedniki sindikatov>

PSC Práprotnik, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja PSC Prapro-
tnik, v podjetju PSC Praprotnik
<prodaja in servis vozil Škoda pri Praprotniku>

Psiholóške in psihiátrične ambulánte (ZD Velenje) |odde-
lek ZD Velenje|  -ih ~ -ih -nt, v Psiholoških in psihiatričnih 
ambulantah Zdravstvenega doma Velenje
<Naročiti se v psihološki ambulanti velenjskega zdravstve-
nega doma>

Ptújski | fevdalna rodbina|  /zgod./ -ih; gospodje Ptujski
<Gospodje Kunšperški so svojim sorodnikom, mogočnim go-
spodom Ptujskim, med drugim zastavili tudi grad Velenje>

Púcelj 
|m. priimek|  -clja, or. (s) Pucljem,JČV32 or. (z) g. Pucljem,JČV32 
Pucljev;JČV32 ●or. (s) Puceljom, ●Puceljov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Pucelj
<pri Evi in Adamu Puclju; pri Adamu in Evi Pucelj; ●pri Evi 
in Adamu Pucelj>

PÚP-Sáubermácher, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja PUP-Sa-
ubermacher, v podjetju PUP-Saubermacher; ●PUP-sauberma-
cher
<Podjetje PUP-Saubermacher opozarja na ločevanje odpad-
kov; Pred oddajo odpadkov v katerem koli zbirnem centru 
v Velenju pokažite položnico podjetja PUP-Saubermacher>

PÚP Velênje, d. d.JČV15 (Podjetje za urejanje prostora, d. d.) 
|podjetje|  PUP-a ~ tudi PUP -- ~,JČV3 v PUP-u Velenje, d. d., v 
PUP Velenje, d. d., PUP-ov; ●PUP Velenje d.d.JČV15

<PUP-ove cvetličarne; Podjetje PUP Velenje ima z Mestno 
občino Velenje sklenjeno koncesijo za vzdrževanje cest>

PÚP Velênje – PE Róžni vŕt |poslovna enota podjetja PUP| 
PE Rožni vrt, v PE Rožni vrt
<prodaja cvetja v PUP-ovi poslovni enoti Rožni vrt na Celjski 
cesti>

PÚP Velênje – Vrtnárski cénter |poslovna enota podjetja 
PUP|  -ega -tra, v Vrtnarskem centru
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<v Vrtnarskem centru, PUP-ovi poslovni enoti na Koroški ce-
sti; Iti po rože v Vrtnarski center>

Pústa Gôra |zaselek|  -e -e, v Pusti Gori, Pustogorčan/-ka, 
pustogorski;JČV10 ●Pusta gora; prim. Vinska Gora, Graška Gora
<Domačin iz Puste Gore se je povzpel na Vinsko goro>

pustolôvsko energétsko igríšče Rudárska vás -ega -ega -a ~ 
~, na pustolovskem energetskem igrišču Rudarska vas
<odprtje Rudarske vasi; Igrati se na pustolovskem energet-
skem igrišču Rudarska vas>

Púšnikov vŕh -ega -a, na Pušnikovem vrhu
<Povzpeti se na Pušnikov vrh>

PV Invést, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -a, v PV Investu, v podje-
tju PV Invest
<projekti podjetja PV Invest, hčerinske družbe Premogovnika 
Velenje>

[…]
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Qingdáo |kitajsko mesto, prijateljsko mesto MO Velenje|  -a, v 
Qingdau, Qingdajčan/-ka, qingdajski
<mednarodno sodelovanje MO Velenje s Qingdaom>

q-óbčinaJČV22 |naziv|  -e
<Mestna občina Velenje je bila leta 2008 razglašena za q-ob-
čino, tj. občino z najboljšo prakso e-poslovanja>

Q-óbčina |projekt|  projekta Q-občina, v projektu Q-občina
<izvajanje projekta Q-občina>

Qúb |glasbenik|  -a, Qubov
<Na letošnjem festivalu je nastopil tudi didžej Qub; Qubova 
glasba>

[…]

Q

 […]
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Racionálno izbráne téme (RIT) |glasilo ŠŠK|  ~ -ih tem, 
v Racionalno izbranih temah, v glasilu Racionalno izbrane 
teme, v RIT; ●Racijonalno izbrane temeJČV25

<Otvoritev festivala Dnevi mladih in kulture je spremljala 
predstavitev revije Racionalno izbrane teme (RIT); prebiranje 
Racionalno izbranih tem (RIT)>

Računovódska híša Štráus, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e -e ~, v 
Računovodski hiši Štraus
<storitve Računovodske hiše Štraus iz Velenja; velenjska ra-
čunovodska hiša Štraus>

Računovódski sêrvis, Jóže Slovénec, s. p. -ega -a, v raču-
novodskem servisu Jožeta Slovenca; ●Računovodski servis, 
Jože Slovenec S.P.JČV15, JČV35

<Računovodski servis, Jože Slovenec, s. p., nudi …; Nekateri 
računovodski servisi v Velenju so s. p.-ji>

Rádio Anténa -a ~, na Radiu Antena, Antenin 
<poslušalci Radia Antena; Poslušati oddajo Antenin zajtrk pr-
vakov>

Rádio Fantasy [fêntezi] /zgod./ -a ~, na Radiu Fantasy, Fan-
tasyjev; ↑Radio Domišljija
<Med vožnjo po Velenju poslušati Radio Fantasy>

Rádio FM, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a ~, na Radiu FM
<komercialne in propagandne storitve podjetja Radio FM>

○Rádioklúb Hínko Košír Velênje -a ~ ~ ~, v Radioklubu 
Hinko Košir Velenje; ↑Radioklub Hinka Koširja Velenje
<Podpisati pogodbo z Radioklubom Hinko Košir Velenje>

Rádio klúb 25. júnij Velênje ~ -a ~ ~ ~, v Radio klubu 25. 
junij Velenje; ↑Radioklub 25. junija Velenje; ●Radio klub 
25.junij Velenje
<Včlaniti se v velenjski Radio klub 25. junij>

R

 […]
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Rádio Ôverload -a ~, na Radiu Overload; ●Radijo Overload; 
prim. [rádijo]JČV25

<Radio Overload, ki vrti samo elektronsko glasbo, je ustano-
vil velenjski didžej Brlee>

Rádio Velênje -a ~, na Radiu Velenje; ●Radijo Velenje; prim. 
[rádijo]JČV25

<poslušalci Radia Velenje; praznovanje 40-letniceJČV2 delova-
nja Radia Velenje>

Rádix MD, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Radix MD, v pod-
jetju Radix MD; ↑Medicinska dejavnost Radiks
<storitve podjetja Radix MD>

Radójč |vrh|  -a, na Radojču, Radojčev
<Radojč je 937 m visok hrib, ki stoji severno od Vinske Gore; 
pešpot Radojč–Ramšakov vrh>

Rájer 
|m. priimek|  -ja,JČV31 or. (z) Rajerjem,JČV32 or. (z) g. 
Rajerjem,JČV32 Rajerjev;JČV32 ●or. (z) Rajerom, ●Rajerov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Rajer
<pri Evi in Adamu Rajerju; pri Adamu in Evi Rajer; ●pri Evi 
in Adamu Rajer>

Rájh gl. Penzion Rajh

Rájles, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v/pri Rajlesu, Rajlesov
<proizvodnja in storitve podjetja Rajles; Rajlesove storitve>

Rájšter
|m. priimek|  -tra, or. (z) Rajštrom, or. (z) g. Rajštrom, Raj-
štrov; ●or. (z) Rajšterom, ●Rajšterov, ●Rajšterjev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Rajšter
<pri Evi in Adamu Rajštru; pri Adamu in Evi Rajšter; ●pri Evi 
in Adamu Rajšter>

Rákef, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Rakefu, v podjetju Rakef, 
Rakefov
<Naročiti čiščenje stekla pri Rakefu>

Rakíta 
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 or. (z) Rakito tudi (z) Rakitom, or. 
(z) g. Rakito tudi (z) g. Rakitom, Rakitov;JČV56 ●Rakitin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 or. (z) go. Rakita tudi (z) go. Rakito
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<pri Evi in Adamu Rakiti; pri Adamu in Evi Rakita; ●pri Evi 
in Adamu Rakita>

Rák, Jóžef /zgod./ -a, -a, Rakov
<nekdanji velenjski župan Jožef Rak>

Rákov gòzd -ega -a, v Rakovem gozdu
<pred Rakovim gozdom in v njem; Kisli dež slabo vpliva na 
drevesa v Rakovem gozdu>

Rámaton Velênje |društvo|  -a ~, v Ramatonu Velenje, Ra-
matonov
<Praznovanje dneva Zemlje je organiziralo društvo Ramaton 
Velenje; velenjsko društvo Ramaton>

Rámšakov vŕh -ega -a, na Ramšakovem vrhu; ●iz Ramšako-
vega vrha
<Ramšakov vrh je najvišja točka krožne poti okoli Vinske 
Gore; Posedeti na Ramšakovem vrhu; Z Ramšakovega vrha 
se odpira lep razgled>

ránč Póduršan -a ~, na ranču Poduršan, pri Poduršanu, Po-
duršanov
<na ranču Poduršan v Škalah; škalski ranč Poduršan>

Rárum, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, podjetja Rarum, v Rarumu, 
v podjetju Rarum, Rarumov
<Rarum, trgovina in storitve, d. o. o., ima sedež na Trgu mla-
dosti>

Ráško 
|m. priimek|  -a, or. (z) Raškom, or. (z) g. Raškom, Raškov; 
●rod. Raškota, ●or. (z) Raškotom, ●Raškotov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Raško
<pri Evi in Adamu Rašku; pri Adamu in Evi Raško; ●pri Evi 
in Adamu Raško>

Razglédi ob Páki |večstanovanjski objekt ob reki Paki|  objek-
ta Razgledi ob Paki, v/pri objektu Razgledi ob Paki
<Kupiti stanovanje na Cesti talcev v objektu Razgledi ob 
Paki; gradnja objekta Razgledi ob Paki>

razstavíšče Gorênje/Gorénje -a ~, v razstavišču Gorenje; 
●raztavišče Gorenje, ●razstavišče Gorenja
<Sprva so bile razstave organizirane v razstavišču Gorenje 
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Servis, od leta 1988 pa tudi v razstavišču upravne stavbe Go-
renja, tj. v razstavišču Gorenje>

razstavíšče Gorênje/Gorénje Sêrvis -a ~ ~, v razstavišču Go-
renje Servis; ●razstavišče Gorenja Servisa
<Razstavišče Gorenje Servis je že dolgo prizorišče predstavi-
tve likovne in druge vrste ustvarjalnosti zaposlenih; Ogledati 
si razstavo v razstavišču Gorenje Servis>

razstavíšče Méstne knjížnice Velênje -a ~ ~ ~, v razstavišču 
Mestne knjižnice Velenje
<Decembra se bo v razstavišču Mestne knjižnice Velenje zvr-
stilo mnogo razstav>

razstavíšče Víle Biánce tudi razstavišče Vile Bianca -a ~ ~, 
v razstavišču Vile Biance tudi v razstavišču Vile Bianca
<Ogledati si razstavo v razstavišču Vile Biance>

razstavíšče Víle Mójce tudi razstavišče Vile Mojca -a ~ ~, v 
razstavišču Vile Mojce tudi v razstavišču Vile Mojca
<V razstavišču Vile Mojce je razstavil svoje računalniške gra-
fike>

Razstavíšče 360O |objekt|  -a ~, v Razstavišču 360O; ●Razsta-
višče 360 O

<Na mestnem otroškem igrišču v Velenju stoji objekt Raz-
stavišče 360O, v katerem si lahko vsak mesec ogledate novo 
razstavo; nova razstava v Razstavišču 360O>

Razstávno-prodájni salón (RPS) Gorênje/Gorénje Velênje 
(tudi Studio Gorenje Velenje) -ega -a ~ ~ (RPS-ja tudi RPS 
--), v Razstavno-prodajnem salonu (v RPS-ju tudi v RPS --) 
Gorenje Velenje; ●Razstavnoprodajni salon Gorenje, ●Raz-
stavno prodajni salon Gorenje, ●RPS Gorenja Velenje 
<Naročiti kuhinjo v Razstavno-prodajnem salonu Gorenje 
Velenje>

Ráztel, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Raztel, v podjetju Raz-
tel, Raztelov; ●Rastel, ●Raztelj
<gostinska dejavnost podjetja Raztel>

razvalíne gradú Šalék -in ~ ~, ob razvalinah gradu Šalek/
Šaleškega gradu; prim. Šaleški grad
<Pozojeva pot vodi tudi mimo razvalin gradu Šalek>
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Razvòj |revija Mestne občine Velenje|  -a, revije Razvoj, v Ra-
zvoju, v reviji Razvoj, Razvojev
<Izšla je nova številka Razvoja/revije Razvoj; uredniški od-
bor revije Razvoj; občinska revija Razvoj>

Razvójni cénter Energíja (RCE), d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ega 
-tra ~ (RCE-ja tudi RCE --), v Razvojnem centru Energija, v 
RCE-ju/RCE, RCE-jev; ●Razvojni center energija
<vizija Razvojnega centra Energija; RCE ima sedež na Pre-
loški cesti>

razvójni prográm ÁquaVállis -ega -a ~, v razvojnem pro-
gramu AquaVallis
<Cilji razvojnega programa AquaVallis, ki ga izvaja HTZ Ve-
lenje, hčerinska družba Premogovnika Velenje; HTZ-jev pro-
gram AquaVallis>

Rdéča dvorána |športni objekt| JČV12 -e -e, v Rdeči dvorani
<živahno dogajanje v Rdeči dvorani in pred njo; športne ak-
tivnosti v velenjski Rdeči dvorani; na tribunah Rdeče dvora-
ne>

Rdéča vŕtnica |nekdanja velenjska diskoteka|  /zgod./ -e -e, v 
Rdeči vrtnici, v diskoteki Rdeča vrtnica 
<Z rdečo vrtnico jo je pričakal pred Rdečo vrtnico>

Reákt, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, podjetja Reakt, v Reaktu, v 
podjetju Reakt, Reaktov
<Podjetje Reakt, d. o. o., se ukvarja s trgovino in komunika-
cijami>

Recón, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, podjetja Recon, v Reconu, v 
podjetju Recon, Reconov; ↑Rekon
<Podjetje Recon, d. o. o., ima sedež na Madarjevi v Velenju; 
Reconove storitve>

Referát za zobozdrávstveno vzgójo (ZD Velenje) |zdrav-
stvena služba v ZD Velenje|  -a ~ ~ ~, v Referatu za zobo-
zdravstveno vzgojo Zdravstvenega doma Velenje; ●Referat 
za zobo zdravstveno vzgojo (ZD Velenje), ●Referat za 
zobozdravstveno vzgojo (ZD Velenje)
<Zaposliti se v velenjskem referatu za zobozdravstveno vzgo-
jo>

Refleksoterapíja Pétra Žíst, s. p.JČV15 |podjetje|  -e ~ ~, v Re-
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fleksoterapiji Petra Žist; ●Reflekso terapija Petra Žist, ●Refle-
kso-terapija Petra Žist
<Naročiti se na refleksoterapijo v Refleksoterapijo Petra Žist>

regáta Velênjčanka |športna prireditev|  -e ~ in -e -e, na rega-
ti Velenjčanka in na regati Velenjčanki, Velenjčankin
<regata ljubiteljev športno-rekreativnega jadranja Velenjčan-
ka 2014; Sodelovati na regati Velenjčanka 2015; 10. regata 
Velenjčanka>

Régijska galeríja Velênje |projekt, objekt|  -e -e ~, v Regijski 
galeriji Velenje, pri projektu Regijska galerija Velenje
<prenova Regijske galerije Velenje; V Regijski galeriji Vele-
nje bo zaživel Center kreativnih industrij>

Régijski várstveno-délovni cénter Velênje gl. Varstveno-
-delovni center SAŠA

Régijsko štúdijsko sredíšče (RŠS) | javni zavod|  -ega -ega -a 
(RŠS-ja tudi RŠS --),JČV3 v Regijskem študijskem središču, v 
RŠS-ju/RŠS, RŠS-jev; JZ Regijsko študijsko središče; ●javni 
zavod Regijskega študijskega središča
<poslovno poročilo JZ Regijsko študijsko središče; direkto-
rica RŠS>

regionálna césta Velênje–PésjeJČV38 -e -e ~ ~, na regional-
ni cesti Velenje–Pesje; regionalna cesta od Velenja do Pesja; 
●Regionalna cesta Velenje–Pesje, ●regionalna cesta Velenje-
-Pesje, ●regionalna cesta Velenje - Pesje
<vzdrževanje regionalne ceste Velenje–Pesje; Regionalna ce-
sta Velenje–Pesje je bila zaprta> 

regionálna césta Velênje–PôlzelaJČV38 -e -e ~ ~, na regionalni 
cesti Velenje–Polzela; regionalna cesta od Velenja do Polzele; 
●Regionalna cesta Velenje–Polzela, ●regionalna cesta Velenje-
-Polzela, ●regionalna cesta Velenje - Polzela
<redno vzdrževanje regionalne ceste Velenje–Polzela; Regio-
nalna cesta Velenje–Polzela je bila zaprta> 

regionálna césta Velênje–Škále–Gráška GôraJČV38 -e -e ~ 
~ ~ ~, na regionalni cesti Velenje–Škale–Graška Gora; regio-
nalna cesta od Velenja do Graške Gore; ●Regionalna cesta Ve-
lenje–Škale–Graška Gora, ●regijonalna cesta Velenje–Škale–
Graška Gora, ●regionalna cesta Velenje - Škale - Graška Gora
<Regionalno cesto Velenje–Škale–Graška Gora upravlja Di-
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rekcija Republike Slovenije za ceste>    

Regionálna destinácijska organizácija za savínjsko-šalé-
ško súbrégijo (RDO SAŠA) -e -e -e ~ ~ ~ (RDO-ja ~ tudi 
RDO -- ~), v Regionalni destinacijski organizaciji za savinj-
sko-šaleško subregijo, v RDO-ju SAŠA tudi v RDO SAŠA; 
●Regionalna destinacijska organizacija za Savinjsko šaleško 
subregijo
<S sklepom Sveta županov savinjske regije je SAŠA ORA, 
d. o. o., pridobila tudi soglasje za izvajanje nalog Regionalne 
destinacijske organizacije za SAŠA subregijo>

Regionálne novíce | televizijska oddaja|  -ih -ic, v Regional-
nih novicah; ●Regijonalne novice, ●regionalne novice; prim. 
[regijonálen]JČV25

<V VTV-jevi informativni oddaji Regionalne novice so zbra-
ni prispevki z območja savinjsko-šaleške, celjske in koroške 
regije ter Kozjanskega in Obsotelja>

Rekreatívno kolesárjenje na Páški Kózjak |športna pri-
reditev|  prireditve Rekreativno kolesarjenje na Paški Kozjak, 
na prireditvi Rekreativno kolesarjenje na Paški Kozjak
<Mestna občina Velenje je organizirala 3. Rekreativno kole-
sarjenje na Paški Kozjak; Pridružite se prireditvi Rekreativno 
kolesarjenje na Paški Kozjak!; Udeležiti se rekreativnega ko-
lesarjenja na Paški Kozjak>

Reláx, Poslovalnica Velenje | turistična agencija|  -a, v/pri 
Relaxu, Relaxov
<Rezervirati počitnice v velenjski poslovalnici turistične 
agencije Relax/pri velenjskem Relaxu>

Reláx Tráns, d. o. o.,JČV15 Podružnica Velenje |podjetje| 
podjetja Relax Trans, v podjetju Relax Trans
<Podjetje Relax Trans izvaja usposabljanje za opravljanje vo-
zniškega izpita in nudi avtobusne prevoze; Naročiti prevoz 
pri podjetju Relax Trans; velenjska podružnica podjetja Relax 
Trans>

reliéf |spomenik|  -a, pri reliefu; gl. Muze umetnosti
<Ogledati si Batičev relief na Domu kulture Velenje; Stojan 
Batič je za čelno stran Doma kulture Velenje izdelal tridelni 
relief, ulit iz brona> 

Remédika gl. Salon pohištva Remedika
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Rémoplást, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v/pri Remoplastu, Re-
moplastov
<Remoplastova proizvodnja PVC-oken in -vrat; Naročiti 
okna pri Remoplastu>

Réntgen in últrazvók (ZD Velenje) |služba ZD Velenje|  -a ~ 
-a, v službi Rentgen in ultrazvok Zdravstvenega doma Velenje
<Naročiti se na ultrazvok v administraciji Rentgena in ul-
trazvoka ZD Velenje; služba za rentgen in ultrazvok v velenj-
skem zdravstvenem domu>

Répnikov vŕh -ega -a, na Repnikovem vrhu
<Povzpeti se na Repnikov vrh>

Rés Núllius |glasbena skupina|  ~ -ov, skupine Res Nullius, v 
skupini Res Nullius; ●Res Nulius
<Rock zasedba Res Nullius je izdala 5 albumov; koncert Res 
Nulliusov/skupine Res Nullius>

RésPlas, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v ResPlasu, v podjetju  
ResPlas, ResPlasov  
<trgovske storitve podjetja ResPlas>

Restavrácija DK -e ~ (DK-ja tudi DK --),JČV3 v Restavraciji 
DK, v DK-ju/DK, DK-jev
<Gorenje Gostinstvo, d. o. o., PE Restavracija DK; Iti na ma-
lico v Restavracijo DK na Titovem trgu; jedilnik Restavracije 
DK>

Restavrácija Jézero -e ~, v Restavraciji Jezero tudi v resta-
vraciji Jezero;JČV28 ●Restavracija jezero
<Odpraviti se na tradicionalni novoletni ples v restavracijo 
Jezero; specialitete Restavracije Jezero>

Restavrácija Kolodvórska -e ~, v Restavraciji Kolodvorska 
tudi v restavraciji Kolodvorska;JČV28 v Kolodvorski;JČV50 ●Ko-
lodvorska restavracija
<Restavracija Kolodvorska ↑je (○se nahaja) v nakupovalnem 
centru Tuš>

Restavrácija MT Cénter /zgod./ -e ~ ~, v Restavraciji MT 
Center tudi v restavraciji MT CenterJČV28

<Gostinska ponudba restavracije MT Center na območju bi-
vše velenjske tržnice>
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Restavrácija pod Jákcem -e ~ ~, v Restavraciji pod Jakcem; 
●Restavracija pod Jakcom
<Restavracija pod Jakcem lahko sprejme skoraj 500 gostov in 
je največja restavracija v regiji>

restavrácija Víla Hêrberstein -e ~ ~, v restavraciji Vila Her-
berstein, v Vili Herberstein
<poslovno kosilo v restavraciji Vila Herberstein>

Reševálna postája (ZD Velenje) |služba ZD Velenje|  -e -e, v 
Reševalni postaji Zdravstvenega doma Velenje
<Prevoz bolnika je opravila Reševalna postaja Zdravstvenega 
doma Velenje; vozilo velenjske reševalne postaje; Sprejeli so 
ga v reševalni postaji v zdravstvenem domu v Velenju>

revíja |vrsta prireditve|  -e, na reviji
<revija otroških pevskih zborov; revija odraslih pevskih zbo-
rov; majska revija vrtčevskih in malih vokalnih skupin>  
<Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
Velenje in Zveza kulturnih društev Šaleške doline tradicio-
nalno prirejata Pozdrav pomladi z Območno revijo odraslih 
pevskih zborov Šaleške doline>

Revíja smúčarskih skókov/skôkov Velênje |športna pri-
reditev|  /zgod./ -e ~ ~ ~, na Reviji smučarskih skokov Velenje
<organizacijski komite Revije smučarskih skokov Velenje; 
Revijo skokov bo tudi letos organiziral Smučarskoskakalni 
klub VelenjeJČV43 v smučarskoskakalnem centruJČV24 v Vele-
nju; tradicionalna revija smučarskih skokov pri Velenjskem 
gradu>

Revívas gl. Društvo Revivas Škale

RGP, d. o. o.JČV15 |Rudarski gradbeni programi|  RGP-ja 
tudi RGP --, v RGP-ju/RGP, v podjetju RGP, RGP-jev,JČV3  
RGP-jevec/-ka, RGP-jevčev/-kin; ●RGP d.o.o.
<Storitve podjetja RGP, d. o. o., so …>

ríbič PêpeJČV57 (tudi Ribič Pepe) |otroški lik| ; Ribič Pepe 
|otroška oddaja|  -a -ta, pri ribiču Pepetu, v oddaji Ribič Pepe, 
Pepetov; ●oddaja ribič Pepe, ●rod. Ribiča Pepa, ●Pepov; ↑ri-
bič Pepe |otroški lik|  in ↑Ribič Pepe |otroška oddaja| ; prim. 
dedek Mraz
<Nastopil bo ribič Pepe; Pepetove vragolije; Ogledati si pri-
ljubljeno otroško TV-oddajo Ribič Pepe> 
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Ríbiška družína Velênje -e -e ~, v Ribiški družini Velenje
<člani Ribiške družine Velenje; Tekmovanje za pokal Mestne 
občine Velenje je organizirala velenjska ribiška družina>

Ríbiška kóča /pog./ gl. Ribiški dom Velenje

Ríbiški dóm | turistični objekt| JČV12 -ega -a, v Ribiškem domu 
(ob Škalskem jezeru)
<V Ribiškem domu ob Škalskem jezeru ima prostore Ribiška 
družina Velenje>

Ríbno Night [nájt] |prireditev|  prireditve Ribno Night, na 
prireditvi Ribno Night; ↑Večer kot v Ribnem
<ŠŠK je tudi letos organiziral srečanje tabornikov Ribno  
Night; Udeležiti se dogodka Ribno Night>

Ríhter 
|m. priimek|  -ja,JČV31 or. (z) Rihterjem,JČV32 or. (z) g. 
Rihterjem,JČV32 Rihterjev;JČV32 ●rod. Rihtera, ●Rihtra, ●or. (z) 
Rihterom, ●Rihterov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Rihter
<pri Evi in Adamu Rihterju; pri Adamu in Evi Rihter; ●pri Evi 
in Adamu Rihter>

Ríle sêrvis, s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja Rile servis, pri podje-
tju Rile servis, Rilejev; ↑Servis Rile;JČV59 ●Rilov
<Rile servis nudi servis izpušnih sistemov in katalizatorjev za 
vse vrste osebnih vozil; storitve podjetja Rile servis>

Rípro, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Ripru, Riprov; ●Riprota, 
●Riprotov
<Podjetje Ripro izvaja računovodsko-knjigovodske in revi-
zijske storitve>

RÍT gl. Racionalno izbrane teme 

Rítmo Café |kavarna|  kavarne Ritmo Cafe, v kavarni Ritmo 
Cafe; ↑Kavarna Ritem
<Posedeti na terasi kavarne Ritmo Cafe>

Rivál, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Rivalu, v podjetju Rival, 
Rivalov
<Podjetje Rival se ukvarja z razvojnim inženiringom; Riva-
love storitve>
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RKG trgovína, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ↑Trgovina RKG -e ~, v 
Trgovini RKG, RKG-jev
<Trgovina RKG ima sedež na Šaleški v Velenju; RKG-jeve 
storitve>

RM projékt, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -a, v RM projektu; ↑Pro-
jektiranje RM
<storitve RM projekta; osrednja dejavnost podjetja RM pro-
jekt>

Róbert Góter žúr band [bénd] |glasbena skupina|  skupi-
ne Robert Goter žur band, v skupini Robert Goter žur band; 
↑Skupina Roberta Goterja
<Na poroki je igrala skupina Robert Goter žur band>

Róbicomp, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Robicompu, v podjetju 
Robicomp, Robicompov; ↑Robikomp
<Podjetje Robicomp, proizvodnja kompozitov, d. o. o., ima 
sedež na Koroški v Velenju; Robicompove storitve/storitve 
podjetja Robicomp>

Róck na grádu |prireditev|  -a ~ ~, na Rocku na gradu
<Prireditev Rock na gradu vsako leto privabi množico ljudi; 
Na letošnjem Rocku na gradu bodo nastopili Dan D>

Róck pub [páb] |bar|  ~ -a, v Rock pubu; ↑Pub Rock
<Popiti pivo v Rock pubu na Kardeljevem trgu>

Ród Jézerski/Jezêrski zmáj (RJZ) |društvo|  -u ~ ~ tudi -a 
~ ~ (RJZ-ja tudi RJZ --),JČV3 v Rodu Jezerski zmaj, pri Je-
zerskem zmaju, pri RJZ-ju/RJZ, RJZ-jev; Društvo tabornikov 
Rod Jezerski zmaj Velenje
<Šel je taborit s taborniki društva Rod Jezerski zmaj>

Rodoslôvna skupína Velênje -e -e ~, v Rodoslovni skupini 
Velenje
<Slovensko rodoslovno društvo velenjski skupini ves čas sto-
ji ob strani; velenjski rodoslovci; velenjska rodoslovna sku-
pina; Predavanje je pripravila Rodoslovna skupina Velenje>

Rógo
|m. priimek|  -a, or. (z) Rogom, or. (z) g. Rogom, Rogov; ●or. 
(z) Rogotom, ●Rogotov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Rogo
<pri Evi in Adamu Rogu; pri Adamu in Evi Rogo; ●pri Evi in 
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Adamu Rogo>

Rók, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Roku, v podjetju Rok, Ro-
kov
<Osnovna dejavnost podjetja Rok je diamantno vrtanje in re-
zanje betona; Rokove storitve>

Rókis, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v/pri Rokisu, Rokisov 
<Podjetje Rokis nudi vzdrževanje in popravilo motornih vo-
zil; Rokisovi prostori>

rokodélska tŕžnica (v Starem Velenju) |vrsta prireditve|  -e 
-e, na rokodelski tržnici
<mesečne rokodelske tržnice v Starem Velenju; rokodelci na 
rokodelski tržnici>

Rokométni klúb Gorênje/Gorénje Velênje (RK Gorenje 
Velenje) -ega -a ~ ~ (RK-ja ~ ~ tudi RK -- ~ ~),JČV3 v Rokome-
tnem klubu Gorenje Velenje, v RK-ju/RK Gorenje Velenje; 
rokometaši Gorenja, rokometaši Gorenja iz Velenja
<tekma Gorenje Velenje – Permski medvedi; tekma Gorenje 
Velenje : Permski medvedi; Rokometaši Gorenja so premaga-
li Permske medvede z 39 : 29; ●39:29>JČV18

Róm |pripadnik naroda|  -a, Romov, romski; ○Cigan
Róminja |pripadnica naroda|  -e, Rominjin; ○Ciganka, ●Rom-
kinja
<Nekateri prebivalci Velenja se narodnostno opredeljujejo za 
Rome>

○Rómsko drúštvo Románo Vózo -ega -a ~ ~, v Romskem 
društvu Romano Vozo; ●Romsko društvo romano vozo; 
↑Romsko društvo Romana Voza
<prireditve ○Romskega društva Romano Vozo; ↑prireditve 
Romskega društva Romana Voza; ○velenjsko romsko društvo 
Romano Vozo; ↑velenjsko romsko društvo Romana Voza>

rómščina | jezik|  -e, v romščini, v romskem jeziku; romski 
jezik; ●Romščina, ●Romski jezik
<zapis v romščini/romskem jeziku>

Root, d. o. o.JČV15 [rút] |podjetje|  -a, podjetja Root, v Rootu, v 
podjetju Root, Rootov
<računalniško svetovanje podjetja Root; Rootove storitve; 
Root, računalniško svetovanje, obdelava podatkov in trgovi-
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na, d. o. o.>

Róperče (tudi Róprče) |zaselek|  -rč, v Roperčah,  
Roperčan/-ka, roprškiJČV10

<vodovod v Roperče; Prihaja iz zaselka Roperče v Krajevni 
skupnosti Podkraj>

Rósec  
|m. priimek|  -sca, or. (z) Roscem, or. (z) g. Roscem, Roščev; 
●or. (z) Roscom, ●or. (z) Rosecem, ●Roscov, ●Roscev, ●Ro-
sčev, ●Rosecov, ●Rosecev, ●Rosečev, ●Roščov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Rosec
<pri Evi in Adamu Roscu; pri Adamu in Evi Rosec; ●pri Evi 
in Adamu Rosec>

Róšer 
|m. priimek|  -ja,JČV31 or. (z) Rošerjem,JČV32 or. (z) g. 
Rošerjem,JČV32 Rošerjev;JČV32 ●or. (z) Rošerom, ●Rošerov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Rošer
<pri Evi in Adamu Rošerju; pri Adamu in Evi Rošer; ●pri Evi 
in Adamu Rošer>

Rótary klúb Velênje ~ -a ~, v Rotary klubu Velenje,  
rotarijec/-ka |član/-ica Rotary kluba| , rotarijčev/-kin
<humanitarni projekti Rotary kluba Velenje>

Róteks skupína, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -e, v Roteks skupini, 
Roteksov; ↑Skupina RoteksJČV59

<Podjetje Roteks skupina nudi rudarske storitve>

Rovéma, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Rovemi, Rovemin; ●Ro-
vemov
<Rovema, specializirana gradbena dela, trgovina in prevoz- 
ništvo, d. o. o., ima sedež v Starem Velenju>

Rozamúnda Turjáška (tudi Emancipirana žena) |Batičev 
kip|  -e -e, ob Rozamundi Turjaški; ●Rozamunda turjaškaJČV12

<Ob pogledu na »Rozamundo Turjaško« pod Vilo Herber- 
stein se spomniti na Prešernovo romanco Turjaška Rozamun-
da>

Rp./Lírikon21 |mednarodna revija za poezijo XXI. stoletja| 
-a, v Lirikonu21, v literarni reviji Lirikon21; gl. Lirikon
<Prebirati slovensko, v slovenščino prevedeno in tujejezično 
poezijo, objavljeno v festivalni antologiji Rp./Lirikon21>
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RPS Gorênje/Gorénje Velênje gl. Razstavno-prodajni salon 
Gorenje Velenje

○RR Računálniške rešítve, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ↑Računal-
niške rešitve, d. o. o. (RR, d. o. o.) -ih -tev (RR-ja tudi RR --), 
v podjetju Računalniške rešitve, pri RR-ju/RR, RR-jev
<pri podjetju Računalniške rešitve (RR); RR-jeve storitve>

Rúbicon dizájn, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -a, v Rubicon dizaj-
nu, pri Rubiconu; ↑Oblikovanje Rubikon
<Rubicon dizajn je družba za dizajn, proizvodnjo in trgovi-
no>

Rudár |glasilo Premogovnika Velenje|  -ja, v Rudarju, v gla-
silu Rudar, Rudarjev; prim. Velenjski rudar, Šaleški rudar, In-
formator
<članek v PV-jevem internem glasilu Rudar; Objavljati v Ru-
darju>

Rudár |Kogovškov kip|  -ja, ob Rudarju, ob kipu Rudar
<Ogledati si Kogovškovega »Rudarja« v središču Velenja; 
Kogovškov spomenik Rudar>

Rudárska césta -e -e, na Rudarski cesti, na Rudarski c., na 
Rudarski;JČV50 prim. Rudniška cesta
<Upravna enota Velenje na Rudarski c. 6a>

Rudárska gódba Velênje /zgod./ -e -e ~, v Rudarski godbi 
Velenje
<Za uradni začetek delovanja Pihalnega orkestra Premogov-
nika Velenje (takratne Rudarske godbe Velenje) štejemo leto 
1919; pihalci Rudarske godbe Velenje>

rudárska stólpnica |večstanovanjski objekt|  /pog./ -e -e, v 
rudarski stolpnici
<Kupiti stanovanje v rudarski stolpnici>

Rudárska šóla (ŠC Velenje) /zgod./ gl. Šola za rudarstvo in 
varstvo okolja

Rudárska vás |pustolovsko energetsko igrišče|  -e -i, na igri-
šču Rudarska vas
<Rudarska vas je igrišče z energetsko optimiziranimi otroški-
mi igrali v velenjskem Sončnem parku>
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Rudárski oktét Velênje -ega -a ~, v Rudarskem oktetu Vele-
nje; KD Rudarski oktet Velenje
<Kulturno društvo Rudarski oktet Velenje je nastopilo v Es-
slingenu; pevci velenjskega rudarskega okteta>

Rudárski šólski cénter (RŠC) /zgod./ -ega -ega -tra  
(RŠC-ja tudi RŠC --),JČV3 v/na Rudarskem šolskem centru, v/na  
RŠC-ju/RŠC, RŠC-jev; ●RŠCjev
<Obiskoval je tedanji Rudarski šolski center; dijaki Rudar-
skega šolskega centra>

Rudársko-eléktroenergétski kombinát Velênje (REK Ve-
lenje) /zgod./ -ega -a ~ (REK-a ~ tudi REK -- ~),JČV3 pri Ru-
darsko-elektroenergetskem kombinatu Velenje, pri REK-u/
REK Velenje, REK-ov
<Leta 1974 je prišlo do združitve Termoelektrarne Šoštanj in 
Rudnika lignita Velenje v DO REK Velenje; REK Franc Le-
skošek - Luka>

rudársko nabodálo | jed|  /gastr./ -ega -a, v rudarskem nabo-
dalu
<Naročiti rudarsko nabodalo v restavraciji Jezero>

Rúdnik ligníta Velênje (RLV) /zgod./ -a ~ ~ (RLV-ja tudi 
RLV --),JČV3 v Rudniku lignita Velenje, v RLV-ju/RLV,  
RLV-jev; ●Rudnik Lignita Velenje
<Rudnik lignita Velenje, pozneje preimenovan v Premogov-
nik Velenje, je bil ustanovljen kot podjetje za proizvodnjo li-
gnita; Rudnik lignita Velenje je bil zelo pomembno podjetje v 
Šaleški dolini; RLV-jev dnevni odkop premoga>

rúdnik : premogôvnik in rudár : premógarJČV55 

Rúdnik pub [páb] /zgod./ ~ -a, v Rudnik pubu; ↑Pub Rudnik
<Odprli bodo prostore pri nekdanjem Rudnik pubu na Kidri-
čevi cesti>

Rúdniška césta -e -e, na Rudniški cesti, na Rudniški c., na 
RudniškiJČV50

<Voziti po Rudniški cesti mimo Kinološkega društva Vele-
nje>

RúFra |restavracija|  -e, v RuFri, v restavraciji RuFra, Ru-
Frin; ●RuFrov
<v restavraciji RuFra v nakupovalnem centru Velenjka; Ru-
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Frine specialitete>

Rúmba, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Rumbi, Rumbin
<razvedrilne dejavnosti podjetja Rumba; Rumbine plesalke>

rumêna próga -e -e, na rumeni progi
<urnik rumene proge javnega avtobusnega prevoza v MO Ve-
lenje>

Rumêni óder |prizorišče na Pikinem festivalu|  -ega -dra, na 
Rumenem odru; ●iz Rumenega odra
<Tanja Žagar je nastopila na Rumenem odru; Poskrbeli so za 
ozvočenje Rumenega odra>

[…]
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Sabílčec 
|m. priimek|  -čca, or. (s) Sabilčcem, or. (z) g. Sabilčcem, Sa-
bilččev; ●Sabilčcev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Sabilčec
<pri Evi in Adamu Sabilčcu; pri Adamu in Evi Sabilčec; ●pri 
Evi in Adamu Sabilčec>

○Sabljáški klúb Rúdolf Cvétko Velênje -ega -a ~ ~ ~, v Sa-
bljaškem klubu Rudolf Cvetko Velenje; ↑Sabljaški klub Ru-
dolfa Cvetka Velenje,JČV43 velenjski sabljaški klub Rudolfa 
Cvetka
<sabljačice in sabljači ○Sabljaškega kluba Rudolf Cvetko Ve-
lenje; ↑sabljačice in sabljači Sabljaškega kluba Rudolfa Cvet-
ka Velenje>

Saból
|m. priimek|  -a, or. (s) Sabolom, or. (z) g. Sabolom, Sabolov; 
●rod. Sabolota, ●or. (s) Sabolotom, ●Sabolotov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Sabol
<pri Evi in Adamu Sabolu; pri Adamu in Evi Sabol; ●pri Evi 
in Adamu Sabol>

Sabólčec
|m. priimek|  -čca, or. (s) Sabolčcem, or. (z) g. Sabolčcem, Sa-
bolččev; ●Sabolčecov, ●Sabolčcev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Sabolčec
<pri Evi in Adamu Sabolčcu; pri Adamu in Evi Sabolčec; ●pri 
Evi in Adamu Sabolčec>

Sadjárstvo Túrn |poslovalnica Kmetijske zadruge Šaleška 
dolina|  -a ~, v/pri Sadjarstvu Turn, na Turnu
<Kupiti gajbico jabolk carjevič pri Sadjarstvu Turn; jabolka s 
Turna; ●iz Turna>

Sádni gòzd | tematska učna pot|  -ega -a, v Sadnem gozdu
<Ljudska univerza Velenje je odprla tematsko učno pot Sadni 
gozd> 

S

 […]
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Sajonára fóto, s. p.JČV15 |podjetje|  podjetja Sajonara foto, v 
podjetju Sajonara foto; ↑Foto Sajonara
<fotografske storitve podjetja Sajonara foto>

salamijáda tudi salamiáda |vrsta prireditve|  -e, na salamija-
di/salamiadi, salamijadin/salamiadin; ↑salamijada
<tradicionalna salamijada v Šentilju pri Velenju; Pododbor 
Šentilj Turističnega društva Velenje je pripravil že 6. salami-
jado v Šentilju; fotoreportaža s Salamijade 2013>

Sálobir 
|m. priimek|  -ja,JČV31 or. (s) Salobirjem,JČV32 or. (z) g. 
Salobirjem,JČV32 Salobirjev;JČV32 ●or. (s) Salobirom, ●Salobirov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Salobir
<pri Evi in Adamu Salobirju; pri Adamu in Evi Salobir; ●pri 
Evi in Adamu Salobir>

Salón masáže in lepôte Orhidêja -a ~ ~ ~ ~, v Salonu masa-
že in lepote Orhideja, v/pri Orhideji, Orhidejin; ↑Masažni in 
lepotni salon Orhideja ali ↑Masažno-lepotni salon Orhideja
<Privoščiti si masažo v Orhideji> 

Salón pohíštva Remédika -a ~ ~, v Salonu pohištva Remedi-
ka, Remedikin; ●Remedičin
<Naročiti Alplesovo kuhinjo v velenjskem salonu pohištva 
Remedika v Mercator centru Velenje; Remedikino pohištvo>

Sámski dóm Velênje /zgod./ -ega -a ~, v Samskem domu Ve-
lenje
<v samskem domu v Velenju; dražba Samskega doma Vele-
nje; velenjski samski dom na Cesti Simona Blatnika>

Sánolabor, d. d., Prodajalna Velenje |prodajalna|  -ja, v Sa-
nolaborju, Sanolaborjev; ●Sanolabora, ●v Sanolaboru, ●Sano-
laborov
<velenjski Sanolabor; Kupiti olje za prhanje v Sanolaborju v 
Velenju>

Sántri, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ja, v/pri Santriju, v podjetju 
Santri, Santrijev
<Santri, trgovina in storitve, d. o. o., ima sedež na Trgu mla-
dosti v Velenju>

Sára bár ~ -a, v Sara baru; ↑Bar Sara
<Dobiti se v Sara baru na Selu; velenjski Sara bar>
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Saramáti Élmaz in Saramáti Sáfet, d. n. o.JČV15 |podjetje| 
podjetja Saramati Elmaz in Saramati Safet, v podjetju Sara-
mati Elmaz in Saramati Safet; ↑Elmaz in Safet Saramati
<Podjetje Saramati Elmaz in Saramati Safet nudi različne 
gradbene storitve>

S.árt, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, v/pri S.artu, v/pri podjetju S.art, 
S.artov
<uokvirjanje slik pri S.artu; S.artove storitve>

Sáša inkubátor, d. o. o.JČV15 (SAŠA inkubator) |podjetje|  ~ 
-ja, v Saša inkubatorju; ●Saša Inkubator
<Delovanje Saša inkubatorja je namenjeno mladim podjetni-
kom; storitve Saša inkubatorja; start-up podjetja v Saša inku-
batorju; podjetniško-poslovno svetovanje v Saša inkubatorju; 
v Saša inkubatorju, družbi za podjetniško in poslovno sveto-
vanje, d. o. o.>

SÁŠA régija (Saša regija)JČV8 ~ -e, v SAŠA/Saša regiji
<SAŠA regija združuje občine Zgornje Savinjske in Šaleške 
doline>

SÁŠA súbrégija (Saša subregija) ~ -e, v SAŠA/Saša subre-
giji
<ustanovitev SAŠA/Saša subregije>

Satín, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Satinu, Satinov
<Podjetje Satin nudi projektiranje in izdelavo orodij>

Sátler 
|m. priimek|  -ja,JČV31 or. (s) Satlerjem,JČV32 or. (z) g. 
Satlerjem,JČV32 Satlerjev;JČV32 ●or. (s) Satlerom, ●Satlerov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Satler
<pri Evi in Adamu Satlerju; pri Adamu in Evi Satler; ●pri Evi 
in Adamu Satler>

Sáuer, Fránc AntónJČV33 /zgod./ -ja, -a -a, pri Francu Antonu 
Sauerju, or. (s) Francem Antonom Sauerjem, Sauerjev; ●or. (s) 
Francom Antonom Sauerjem, ●SaurovJČV31

<Francantonov zapis, ↑zapis Franca Antona>JČV33

Savínjsko-šaléška gospodárska zbórnica (SŠGZ) -e -e -e 
(SŠGZ-ja tudi SŽGZ --),JČV3 pri Savinjsko-šaleški gospodar-
ski zbornici, pri SŠGZ-ju/SŠGZ, SŠGZ-jev; ●Savinjsko-Šale-
ška gospodarska zbornica
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<Včlaniti se v Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico; pri 
regionalni SŠGZ s sedežem v Velenju>

Savínjsko-šaléška navéza |rubrika v časopisu Naš čas|  ru-
brike Savinjsko-šaleška naveza, v rubriki Savinjsko-šaleška 
naveza, v Savinjsko-šaleški navezi; ●Savinjsko-Šaleška nave-
za, ●Savinsko-šaleška naveza
<pisci rubrike Savinjsko-šaleška naveza> 

Savínjsko-šaléška obmóčna razvójna agéncija -e -e -e -e, v 
Savinjsko-šaleški območni razvojni agenciji; ●Savinsko-šale-
ška območna razvojna agencija, ●Savinjsko-Šaleška območ-
na razvojna agencija, ●Savinjsko šaleška območna razvojna 
agencija
<Temeljna področja delovanja Savinjsko-šaleške območne 
razvojne agencije so: promocija in pospeševanje podjetništva, 
spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, pomoč pri pri-
pravi in prijavi projektov ter izvedba projektov>

savínjsko-šaléška régija (SAŠA regija, Saša regija)JČV8 -e 
-e, v savinjsko-šaleški regiji
<lokalna okolja savinjsko-šaleške in koroške regije; Prebival-
ci savinjsko-šaleške regije pričakujejo čimprejšnjo izgradnjo 
tretje razvojne osi>

Sáx |prodajalna|  -a, prodajalne Sax, v Saxu, v prodajalni Sax, 
Saxov; ↑prodajalna Saks
<Kupiti maturantsko obleko v Saxu; Saxove prodajalke; trgo-
vina z oblačili Sax v Nakupovalnem centru Velenje>

Schiedam [shídam] |nizozemsko mesto, partnersko mesto 
MOV|  -a, v Schiedamu, Schiedamčan/-ka, schiedamski
<Obiskati nizozemsko mesto Schiedam>

SCR, d. o. o.JČV15 |Sistemi celovitih rešitev|  |podjetje|  SCR-ja 
tudi SCR --,JČV3 v SCR-ju tudi v SCR --, SCR-jev
<SCR, d. o. o., ustvarja t. i. zeleno energijo; telekomunikacij-
ske storitve podjetja SCR>

Seascape Mastodont Cup [sískejp mastodónt káp] |regata| 
regate Seascape Mastodont Cup, na regati Seascape Masto-
dont Cup; ↑Regata Mastodont; ●Seascape Mastadont Cup
<Objavljen je razpis regate Mastodont Cup za jadrnice razre-
da Seascape; Nastopiti na regati Seascape Mastodont Cup>
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Sebánc 
|m. priimek|  -a, or. (s) Sebancem,JČV32 or. (z) g. Sebancem,JČV32 
Sebančev;JČV32 ●or. (s) Sebancom, ●Sebancov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Sebanc
<pri Evi in Adamu Sebancu; pri Adamu in Evi Sebanc; ●pri 
Evi in Adamu Sebanc>

Sebriáški |plemiška družina|  /zgod./ -ih
Ahac Sebriaški -a -ega, mest. (o) Ahacu Sebriaškem; ●mest. 
(o) Ahacu Sebriaškemu; ●Sebriaškijev; prim. KoželjskiJČV13

<●Sebriaškijev zapis; ↑zapis Ahaca Sebriaškega>

SéherJČV31

|m. priimek|  -ja, or. (s) Seherjem, Seherjev; ●rod. Sehra, ●Se-
hrov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Seher
<srečanje z gospo Seher; Obiskali so Ano Seher; knjiga avtor-
ja Seherja/Seherjeva knjiga; ●knjiga avtorja Seher>

sêja Svéta Méstne óbčine Velênje -e ~ ~ ~ ~, na seji Sveta 
Mestne občine Velenje; ●Seja Sveta Mestne občine Velenje
<Udeležiti se 5. seje Sveta Mestne občine Velenje; gradivo za 
naslednjo sejo Sveta Mestne občine Velenje; seja velenjskega 
mestnega sveta>

sêjem |vrsta prireditve|  -jma, na sejmu, sejemski; ●sejm, 
●sejmski
<Na velenjski promenadi je potekal sejem dobrot; sejemski 
vrvež na Cankarjevi ulici>

sêjem drôbnih daríl in dobrót |vrsta prireditve|  -jma ~ ~ ~ 
~, na sejmu drobnih daril in dobrot
<Na Cankarjevi ulici je potekal sejem drobnih daril in do-
brot>

sêjem jesénskih lepôt in dobrót |vrsta prireditve|  -jma ~ ~ ~ 
~, na sejmu jesenskih lepot in dobrot
<Festival Velenje je pripravil že 10. velenjski jesenski sejem, 
ki so ga poimenovali Sejem lepot in dobrot>

sêjem rábljene smúčarske opréme |vrsta prireditve|  -jma 
~ ~ ~, na sejmu rabljene smučarske opreme; tudi smučarski 
sejem; ●sejm rabljene smučarske opreme
<S sejma rabljene smučarske opreme v Rdeči dvorani se je 
vrnil brez svojih starih smuči; Smučarski klub Velenje organi-
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zira tradicionalni smučarski sejem; ugoden sejemski nakup na 
sejmu rabljene smučarske opreme v Velenju; ●ugoden sejmski 
nakup>

sêjna dvorána MOV -e -e ~, v sejni dvorani MOV
<predavanje v sejni dvorani MOV; 3. seja Sveta Mestne obči-
ne Velenje bo v sejni dvorani MOV>

sékcija Vŕtnice -e ~, v sekciji Vrtnice
<Razstavo ročnih del je pripravila sekcija Vrtnice, ki deluje 
pod okriljem MČ Velenje – Levi breg vzhod; članice sekcije 
Vrtnice>

séktorski štáb Civílne zaščíte Méstne óbčine Velênje -ega 
-a ~ ~ ~ ~ ~, v sektorskem štabu Civilne zaščite Mestne obči-
ne Velenje; sektorski štabi CZ MOV
<Krajevne skupnosti MO Velenje so razdeljene v sektorje, ki 
jih pokrivajo sektorski štabi Civilne zaščite Mestne občine 
Velenje>
<člani Sektorskega štaba Vinska Gora/Sektorskega štaba CZ 
Vinska Gora; Sektorski štab Škale pokriva območje KS Škale 
- Hrastovec, KS Cirkovce in KS Plešivec>

Sêlo |zaselek|  -a, v/na Selu, Sel(j)an/-ka, selski
<V osemdesetih letih 20. stoletja so zgradili stanovanjske blo-
ke v Selu>

Seméčnik, PánkracJČV32 -a, -a, or. (s) Pankracem Semečni-
kom, Pankračev; ●or. (s) Pankracom, ●Pankracov
<pri Pankracu Semečniku, velenjskem županu v letih 1990–
1994; ●pri Pankracu Semečnik, velenjskem županu v letih 
1990–1994; ●pri Pankracu Semečniku, velenjskemu županu 
v letih 1990–1994>

Sénior klúb Galáctica ~ -a ~, v Senior klubu Galactica; 
↑Klub starejših Galaktika
<Senior klub Galactica vabi k vadbi Fit senior> 

septêmbrski Koledár priredítev Velênje -ega -ja ~ ~, v sep-
tembrskem Koledarju prireditev Velenje; ●septemberski;JČV45 
↑septembrski Koledar prireditev MO Velenje
<Napovedati septembrsko prireditev v Koledarju prireditev 
Velenje>

Septét KÚD Lípa Konôvo |glasbena zasedba|  -a ~ ~ ~, v 
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Septetu KUD Lipa Konovo; Septet KUD-aJČV23 Lipa Konovo
<Nastopil je Septet KUD Lipa Konovo>

Sergêj Rús, specialíst splôšne medicíne -a -a, -a ~ ~, pri 
Sergeju Rusu, specialistu splošne medicine, or. (s) Sergejem 
Rusom, specialistom splošne medicine; ●Sergej Rus, specija-
list splošne medicine; prim. [specijalíst];JČV25 ●or. (s) Serge-
jom Rusem, specialistom splošne medicine
<Naročiti se pri specialistu splošne medicine Sergeju Rusu>

Sêrvis ávtogúm Mílan Hladín, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~ ~ ~, v 
Servisu avtogum Milan Hladin
<Naročiti letne pnevmatike v Servisu avtogum Milan Hladin/
pri Milanu Hladinu; velenjski servis avtomobilskih gum Mi-
lan Hladin>

Sêrvis motórnih vozíl Mílan Júrko, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~ 
~ ~ ~, v Servisu motornih vozil Milan Jurko
<Obiskati Servis motornih vozil Milan Jurko; velenjski servi-
ser motornih vozil Milan Jurko>

Séšel 
|m. priimek|  -šla, or. (s) Sešlom, or. (z) g. Sešlom, Sešlov; ●or. 
(s) Sešelom, ●Sešelov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Sešel
<pri Evi in Adamu Sešlu; pri Adamu in Evi Sešel; ●pri Evi in 
Adamu Sešel>

Séšel Dentárs |dentalni laboratorij|  dentalnega laboratorija 
Sešel Dentars, v dentalnem laboratoriju Sešel Dentars; ↑Den-
talni laboratorij Sešel, ↑Zobni laboratorij Sešel
<Naročiti se v dentalnem laboratoriju Sešel Dentars>

SéverJČV31 
|m. priimek|  -ja, pri Severju, Severjev; ●rod. Severa, ●Severov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Sever
<Govoriti s Severjem>

SGD Ári-grád, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja SGD Ari-grad, 
v podjetju SGD Ari-grad; ↑Gradnje SGD
<Podjetje SGD Ari-grad, d. o. o., ima sedež v Šaleku; SGD 
Ari-grad, splošna gradbena dela, d. o. o.>

SGRP, d. o. o.JČV15 |podjetje|  SGRP-ja tudi SGRP --, v  
SGRP-ju tudi v SGRP --, SGRP-jev
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<SGRP, splošno gradbeništvo Popržen, d. o. o., je specializi-
rano za izdelavo industrijskih in strojnih tlakov> 

Shalco Design, s. p.JČV15 [šálko dizájn] |podjetje|  /zgod./ pod-
jetja Schalco Design, v podjetju Shalco Design; ↑Oblikovanje 
Šalko
<grafične storitve podjetja Shalco Design>

Sidéna, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Sideni, v podjetju Sidena, 
Sidenin
<Zaposliti se pri ↑velenjskem (●velenjskemu) podjetju Side-
na>

Sidèv, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Sidevu, v podjetju Sidev
<Podjetje Sidev nudi administracijo podatkovnih baz; stori-
tve podjetja Sidev>

Sílova |naselje|  -e, v Silovi, Silovčan/-ka, silovski/silovški
<Živeti v Silovi v Krajevni skupnosti Šentilj; Zbrali so se Si-
lovčanke in Silovčani>

Silverland [sílvərlénd] |prodajalna|  -a, v Silverlandu; ↑Pro-
dajalna srebra
<prodajalec v prodajalni Silverland v Nakupovalnem centru 
Velenje>

silvestrovánje -a, na silvestrovanju; Silvestrov večer; ●Silve-
strovanje, ●silvestrov večer
<silvestrovanje na Titovem trgu; Preživeti Silvestrov večer na 
Titovem trgu>

Simból rúdnika | javni spomenik, kip|  -a ~, pri Simbolu ru-
dnika
<Avtor skulpture Simbol rudnika je Vasilije Ćetković>

Símple | frizerski salon|  frizerskega salona Simple, v frizer-
skem salonu Simple, v Simplu, Simplov; ●Simpleov 
<Simplove frizerke; frizerski salon Simple v Velenjki>

Sindikát délavcev APS Velênje -a ~ ~ ~, v Sindikatu delav-
cev APS Velenje
<Včlaniti se v velenjski sindikat delavcev APS>

Sindikát drúžb Êra Velênje -a ~ ~ ~, v Sindikatu družb Era 
Velenje; ●Sindikat družbe Era Velenje
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<Včlaniti se v Sindikat družb Era Velenje; velenjski sindikat 
družb Era>

Sindikát Geodétske upráve RS OGU Velênje (Sindikat 
GURS OGU Velenje) -a ~ ~ ~ ~ ~ (-a ~ ~ ~), v Sindikatu 
Geodetske uprave RS OGU Velenje, v Sindikatu GURS OGU 
Velenje; Sindikat GURS Območne geodetske uprave Velenje
<Včlaniti se v Sindikat GURS OGU Velenje>

Sindikát Komunálnega podjétja Velênje -a ~ ~ ~, v Sindi-
katu Komunalnega podjetja Velenje
<članice in člani Sindikata Komunalnega podjetja Velenje; 
sindikat velenjskega komunalnega podjetja>

Sindikát kovínske in eléktro industríje Slovénije, Régijska 
organizácija Velênje (ReO SKEI Velenje) -a ~ ~ ~ ~ ~ (ReO 
-- ~ ~), v Sindikatu kovinske in elektro industrije Slovenije, 
v velenjski regijski organizaciji Sindikata kovinske in elektro 
industrije Slovenije, v ReO SKEI Velenje
<na seji ReO SKEI Velenje; sekretar ReO SKEI Velenje; 
velenjska regijska organizacija SKEI Slovenije; predsednik 
SKEI Mladi Velenje; Včlaniti se v SP SKEI ERICo Velenje>

Sindikát obŕtnih délavcev Velênje -a ~ ~ ~, v Sindikatu obr-
tnih delavcev Velenje
<Obrniti se na velenjsko območno službo Sindikata obrtnih 
delavcev>

Sindikát podjétja Gòst Velênje -a ~ ~ ~, v Sindikatu podje-
tja Gost Velenje
<Včlaniti se v Sindikat podjetja Gost Velenje; predsednik sin-
dikata Gost Velenje>

Sindikát Podjétja za urêjanje prostóra (Sindikat PUP Ve-
lenje) -a ~ ~ ~ ~, v Sindikatu Podjetja za urejanje prostora, v 
Sindikatu PUP Velenje
<V Sindikatu Podjetja za urejanje prostora so začeli s pripra-
vami na zaostritev stavke>

Sindikát pridobívanja energétskih surovín Slovénije 
(SPESS) – Sindikát Premogôvnika Velênje -a ~ ~ ~ ~, v 
Sindikatu SPESS Premogovnika Velenje; Sindikat pridobi-
vanja energetskih surovin Slovenije, Sindikat Premogovnika 
Velenje; ●Sindikat Premogovnik Velenje
<predsednik Sindikata SPESS Premogovnika Velenje>
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Sindikát uprávnih enôt Slovénije s sédežem v Velênju -a ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~, v Sindikatu upravnih enot Slovenije s sedežem 
v Velenju
<Včlaniti se v Sindikat upravnih enot Slovenije s sedežem v 
Velenju>

Sindikát vzgóje, izobraževánja, znánosti in kultúre Slo-
vénije, Knjížnica Velênje (SVIZ Knjižnice Velenje) -a ~ ~ 
~ ~ ~ ~ (SVIZ-a ~ ~ tudi SVIZ -- ~ ~),JČV3 v Sindikatu vzgo-
je, izobraževanja, znanosti in kulture Knjižnice Velenje, v  
SVIZ-u/SVIZ Knjižnice Velenje; Sindikat vzgoje, izobra-
ževanja, znanosti in kulture Slovenije – Knjižnica Velenje, 
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Knjižni-
ce Velenje; SVIZ Slovenije |Sindikat vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture Slovenije|  SVIZ-a ~ tudi SVIZ -- ~,JČV3 v 
SVIZ-u/SVIZ, SVIZ-ov
<Včlaniti se v SVIZ Knjižnice Velenje>

Sindikát vzgóje, izobraževánja, znánosti in kultúre Slo-
vénije, Muzêj Velênje (SVIZ Muzeja Velenje) -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
(SVIZ-a ~ ~ tudi SVIZ -- ~ ~),JČV3 v Sindikatu vzgoje, izobra-
ževanja, znanosti in kulture Muzeja Velenje, v SVIZ-u/SVIZ 
Muzeja Velenje; Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in 
kulture Slovenije – Muzej Velenje, Sindikat vzgoje, izobra-
ževanja, znanosti in kulture Muzeja Velenje; SVIZ Slovenije 
|Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije| 
SVIZ-a ~ tudi SVIZ -- ~,JČV3 v SVIZ-u/SVIZ, SVIZ-ov
<Včlaniti se v Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in 
kulture Muzeja Velenje>

Sinergíja |časopis javnega zavoda KSSENA|  -e, v Sinergiji, v 
časopisu Sinergija, Sinergijin
<Izšla je nova številka Sinergije; Objavljati v Sinergiji>

Sípak Velênje |podjetje|  /zgod./ -a ~, v Sipaku Velenje, Si-
pakov
<direktor velenjskega podjetja Sipak; Sipakovi stroji>

Sípoteh, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Sipotehu, v podjetju Si-
poteh, Sipotehov
<dejavnost velenjskega podjetja Sipoteh; V Sipotehu so uspo-
sobljeni za izdelavo zvarjencev in konstrukcij iz visokolegi-
ranih vrst jekla; Sipoteh je pridruženo podjetje Premogovnika 
Velenje>
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Siršè
|m. priimek|  -eta,JČV56 or. (s) Siršetom, or. (z) g. Siršetom, Sir-
šetov; ●or. (s) Siršom, ●Siršov, ●Siršev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Sirše
<pri Evi in Adamu Siršetu; pri Adamu in Evi Sirše; ●pri Evi 
in Adamu Sirše>

Sitóna, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Sitoni, Sitonin; ●Sitonov
<Podjetje Sitona nudi trgovske storitve; Sitonine storitve>

Sívka 
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 or. (s) Sivko tudi (s) Sivkom, or. (z) 
g. Sivko tudi (z) g. Sivkom, Sivkov;JČV56 ●Sivkotov, ●Sivkin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 or. (z) go. Sivka tudi (z) go. Sivko
<pri Evi in Adamu Sivku; pri Adamu in Evi Sivka; ●pri Evi in 
Adamu Sivka>

Skálca |objekt|  -e, v/pri Skalci; gl. Pizzerija Skalca
<Obiskati fitnes, savno ali solarij v Skalci; Dobiti se pri Skal-
ci>

Skalè
|m. priimek|  -eta,JČV56 or. (s) Skaletom, or. (z) g. Skaletom, 
Skaletov; ○rod. Skaleja, ○s Skalejem, ○Skalejev, ●Skalov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Skale
<pri Evi in Adamu Skaletu; pri Adamu in Evi Skale; ●pri Evi 
in Adamu Skale>

Skáza tráns, s. p.JČV15 |podjetje|  ~ -a, pri Skaza transu, v pod-
jetju Skaza trans; ↑Prevozništvo Skaza
<prevozništvo Skaza trans; voznik Skaza transa>

SKB, Poslovalnica Velenje SKB-ja tudi SKB --,JČV3 v  
SKB-ju tudi v SKB --, SKB-jev
<SKB-jeve storitve; velenjska poslovalnica SKB, poslovalni-
ca SKB/SKB-jeva poslovalnica v Velenju; Odpreti račun pri 
SKB-ju/SKB>

sklèp -a, v sklepu
<Svetnice in svetniki na sejah sprejemajo odloke, sklepe, pra-
vilnike in druge akte; Svet Mestne občine Velenje razpravlja 
o sklepu praviloma na eni obravnavi, in sicer o predlogu skle-
pa>
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Sklèp o imenovánju pòdžupánov Méstne óbčine Velênje 
-a ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Sklepu o imenovanju podžupanov Mestne 
občine Velenje
<Svetniki so sprejeli tudi Sklep o imenovanju podžupanov 
Mestne občine Velenje>

 Prêdlog Sklépa o imenovánju pòdžupánov Méstne 
óbčine Velênje -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Predlogu Sklepa o imeno-
vanju podžupanov MOV
<sprejem Predloga Sklepa o imenovanju podžupanov Mestne 
občine Velenje>

Sklèp o uredítvi céstnega prométa v Méstni óbčini Velênje 
-a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Sklepu o ureditvi cestnega prometa v 
Mestni občini Velenje
<Svetnice in svetniki so sprejeli Sklep o ureditvi cestnega 
prometa v Mestni občini Velenje; Velenjski sklep o ureditvi 
cestnega prometa se precej razlikuje od celjskega>

Skòk čez kóžo |prireditev|  -a ~ ~, na Skoku čez kožo, na 
prireditvi Skok čez kožo 
<54. Skok čez kožo ali štiriinpetdeseti Skok čez kožo>JČV22

Skòk v polétje |prireditev|  -a ~ ~, na Skoku v poletje
<Naš čas bo tudi letos pripravil prireditev Skok v poletje; Or-
ganizacija Skoka v poletje poteka po predvidenem načrtu>

Skovík |spletni medij|  -a, v Skoviku, Skovikov
<spletni mesečnik Šaleškega študentskega kluba Skovik; Ob-
javiti članek v Skoviku; fotografija na naslovnici Skovika>

Skrínar 
|m. priimek|  -ja,JČV31 or. (s) Skrinarjem,JČV32 or. (z) g. 
Skrinarjem,JČV32 Skrinarjev;JČV32 ●or. (s) Skrinarom, ●Skrina-
rov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Skrinar
<pri Evi in Adamu Skrinarju; pri Adamu in Evi Skrinar; ●pri 
Evi in Adamu Skrinar>

Skupína Gorênje/Gorénje |podjetje|  -e ~, v Skupini Gorenje; 
●Skupina Gorenja, ●rod. Skupine Gorenja
<predsednik uprave Skupine Gorenje; višji prihodki Skupine 
Gorenje>

Skupína Oáza, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e ~, v Skupini Oaza, 
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Oazin; ●rod. Skupine Oaze
<gradbene storitve Skupine Oaza>

Skupína Premogôvnik Velênje |podjetje|  -e ~ ~, v Skupini 
Premogovnik Velenje; ●Skupina Premogovnika Velenje, ●rod. 
Skupine Premogovnika Velenje
<Skupino Premogovnik Velenje sestavljajo 4 podjetja; Služba 
za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje>

Sladkaríje.netJČV58 |spletna trgovina|  portala Sladkarije.net, 
na portalu Sladkarije.net; ●Sladkarije net, ●Sladkarijenet, 
Sladkarije. net, ●Sladkarije .net
<Naročiti domače pecivo v spletni trgovini Sladkarije.net>

Slaščičárna Cénter -e ~, v Slaščičarni Center
<Ustaviti se v Slaščičarni Center; na sladoled v znano velenj-
sko slaščičarno Center; sladoled slaščičarne Center>

Slaščičárna Óhrid -e ~, v Slaščičarni Ohrid, k Ohridu, Ohri-
dov; ●h Ohridu
<sladoled Slaščičarne Ohrid; Ohridov sladoled>

Slaščičárstvo, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, v Slaščičarstvu
<Slaščičarstvo Fidan Muharemi, s. p., je bolj znano kot sla-
ščičarna Ohrid>

Slátina |potok|  -e, v Slatini
<Potok Slatina teče v Krajevni skupnosti Pesje>

Slíkopleskárstvo Pánn, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~, v Slikople-
skarstvu Pann, pri Pannu, Pannov; ●Sliko pleskarstvo Pann, 
●Sliko-pleskarstvo Pann, ●Panov
<aktivnosti Slikopleskarstva Pann; V humanitarni akciji so-
deluje tudi Slikopleskarstvo Pann>
 PE Pánnova híša idêj -e ~ ~, v Pannovi hiši idej; 
●Panova hiša idej
<Ogledati si vzorce v Pannovi hiši idej>

Slovénec |pripadnik naroda|  -nca, Slovenčev, slovenski; 
●slovenci, ●or. (s) Slovencom, ●Slovencov
Slovénka |pripadnica naroda|  -e, Slovenkin; ●slovenke
<Večinoma se Velenjčani narodnostno opredeljujejo za Slo-
vence in Slovenke>

Slovénski tolkálni projékt (SToP) |društvo|  -ega -ega -a 
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(SToP-a tudi SToP --), v/pri Slovenskem tolkalnem projektu, 
v/pri SToP-u
<Igrati s Slovenskim tolkalnim projektom – SToP; Osemčlan-
ska zasedba SToP je prejela nagrado Prešernovega sklada; 
Skupina SToP ima domicil v Velenju>

Slovénsko drúštvo Hospíc, Obmóčni odbòr Velênje (SD 
Hospic) -ega -a ~ (SD-ja ~ tudi SD -- ~),JČV3 v Slovenskem 
društvu Hospic, v SD-ju/SD Hospic, v društvu Hospic, Ho-
spičev; ●hospicov
<Naloga hospica je spreminjanje odnosa do smrti in umiranja 
v naši družbi; Pomoč in podporo velenjski hospic nudi tudi 
žalujočim; predsednica velenjskega območnega odbora Slo-
venskega društva Hospic>

Slovénsko órgelsko drúštvo -ega -ega -a, v Slovenskem or-
gelskem društvu
<Včlaniti se v Slovensko orgelsko društvo, ki ima sedež v 
Velenju; predsednica Slovenskega orgelskega društva>

slovénščina | jezik|  -e, v slovenščini, v slovenskem jeziku; 
slovenski jezik; slovenist/-ka |strokovnjak/-inja za slovenisti-
ko| , slovenistika |veda o slovenskem jeziku in književnosti| ; 
razl. slavist/-ka |strokovnjak/-inja za slavistiko| , slavistika 
|veda o slovanskih jezikih in književnostih|
<skladnja slovenskega jezika; predavanje v slovenščini/slo-
venskem jeziku; slovensko-angleški slovar>

SlówatchJČV59 |prodajalna|  -a, or. (s) Slowatchem, v Slowat-
chu, v prodajalni Slowatch, Slowatchev; ●or. (s) Slowatchom, 
●Slowatchov
<V Slowatchevi prodajalni v Velenjki kupiti uro blagovne 
znamke Guess>

Slúžba za odnôse z jávnostmi MOVJČV47 -e ~ ~ ~ ~ ~, v Služ-
bi za odnose z javnostmi MOV
<Iz Službe za odnose z javnostmi MOV so sporočili; obvesti-
la Službe za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje>

Smírnov OštírJČV33 -a -ja, pri Smirnovu Oštirju; Smirnov - 
Oštir in Smirnov Oštir
<glasbena spremljava Smirnova Oštirja in spremljava violi-
nista Smirnova Oštirja; ●Smirnovova violinska spremljava, 
↑violinska spremljava Smirnova>
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Smodívnik |planota|  -a, na Smodivniku, Smodivnikov, smo-
divniški
<razgled s Smodivnika>

Smúčarski klúb Gíg -ega -a ~, v Smučarskem klubu Gig, pri 
Gigu, h Gigu, Gigov; ●k Gigu
<predsednik Smučarskega kluba Gig; velenjski smučarski 
klub Gig>

Smúčarski klúb Velênje (SK Velenje) -ega -a ~ (SK-ja ~ 
tudi SK -- ~),JČV3 v Smučarskem klubu Velenje, v SK-ju/SK 
Velenje; velenjski smučarki klub, velenjski SK, SK iz Velenja
<Smučarji Smučarskega kluba Velenje so se vrnili z Golt; 
smučarji SK Velenje, smučarji velenjskega SK-ja/SK; Prete-
kla zima je bila velenjskemu smučarskemu klubu/Smučarske-
mu klubu Velenje zelo naklonjena>

smúčarski sêjem |vrsta prireditve|  -ega -jma, na smučar-
skem sejmu; ●iz smučarskega sejma, ●na smučarskemu sejmu, 
●smučarski sejm
<Smučarski klub Velenje v decembru tradicionalno organizi-
ra smučarski sejem rabljene opreme v Rdeči dvorani v Vele-
nju; Prodajati na velenjskem smučarskem sejmu>

Smúčarskoskakálni cénter VelênjeJČV24 -ega -tra ~, v Smu-
čarskoskakalnem centru Velenje; ●Smučarsko skakalni center 
Velenje
<skakalnice Smučarskoskakalnega centra Velenje>

Smúčarskoskakálni klúb VelênjeJČV43 |klub smučarskih ska-
kalcev|  ali Smúčarsko-skakálni klúb VelênjeJČV43 |klub smu-
čarjev in skakalcev|  -ega -a ~, v Smučarskoskakalnem klubu 
Velenje ali v Smučarsko-skakalnem klubu Velenje; ●Smučar-
sko skakalni klub Velenje
<smučarski skakalci Smučarskoskakalnega kluba Velenje; 
smučarji in skakalci Smučarsko-skakalnega kluba Velenje>

Smučíšče Šalék /zgod./ -a ~, na Smučišču Šalek; šaleško 
smučišče, smučišče v Šaleku
<območje nekdanjega šaleškega smučišča; Naučiti se smučati 
na smučišču v Šaleku>

○S nóhtki |kozmetični salon|  salona S nohtki, v salonu S noht-
ki; ↑Kozmetični salon S/Sabina, ↑S-nohtki 
<Iti na ↑manikiro (●manikuro) v salon S nohtki>
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Sôba 925 |prodajalna|  -e ~, v Sobi 925; ●soba 925
<Kupiti si ogrlico v Sobi 925 v Velenjki; v Velenjkini Sobi 
925>

Sóbota, Sárah -a, ~ tudi -e, ~,JČV56 or. (s) Sarah Soboto/So-
bota
<športni rezultati Sarah Sobote/Sobota>

socialístični čúdež -ega -a, v socialističnem čudežu; ●socija-
listični čudež, prim. [socijalístični]JČV25

<Velenje velja za t. i. socialistični čudež>

Sociálni demokráti (SD) |stranka|  gl. Območna organizacija 
Socialnih demokratov Velenje (OO SD Velenje)

Sodárstvo, kolárstvo in splôšno mizárstvo, Andrêj Jevše-
nák, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, -a ~ -ega -a, pri Sodarstvu, kolar-
stvu in splošnem mizarstvu 
<Podjetje Sodarstvo, kolarstvo in splošno mizarstvo, Andrej 
Jevšenak, s. p., ima sedež na Selu>

sodíšče |stavba|  -a, v stavbi sodišča; gl. Okrajno sodišče v 
Velenju
<Sindikat ima sedež v stavbi velenjskega sodišča; fasada so-
dišča> 

Sójč 
|m. priimek|  -a, or. (s) Sojčem,JČV32 or. (z) g. Sojčem,JČV32 
Sojčev;JČV32 ●or. (s) Sojčom, ●Sojčov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Sojč
<pri Evi in Adamu Sojču; pri Adamu in Evi Sojč; ●pri Evi in 
Adamu Sojč>

Solárni sklàd, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ega -a, v Solarnem skla-
du
<Podjetje Solarni sklad, družba za investicije v sončne elek-
trarne, d. o. o., ima sedež na Kidričevi>

Sóleša 
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 or. (s) Solešo tudi (s) Solešem, or. 
(z) g. Solešo tudi (z) g. Solešem, Solešev;JČV56 ●or. (s) Sole-
šom, ●Solešov, ●Solešin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 or. (z) go. Soleša tudi (z) go. Solešo
<pri Evi in Adamu Soleši; pri Adamu in Evi Soleša; ●pri Evi 
in Adamu Soleša>
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s.Óliver |prodajalna, blagovna znamka|  -ja,JČV31 v s.Oliverju, 
v trgovini s.Oliver, s s.Oliverjem [z es oliverjem],JČV1 tož. 
s.Oliver, s.Oliverjev; ●z s.Oliverjem, ●s.Oliverov, ●pri 
s.Oliveru, ●tož. s.Oliverja
<ponudba oblačil blagovne znamke s.Oliver v velenjskem 
s.Oliverju/v Velenjkini trgovini s.Oliver; Pogosto zahaja v 
s.Oliver; s.Oliverjevi ljubki modni dodatki, ljubki modni do-
datki s.Oliver; s.Oliverjeva parka, parka s.Oliver; ●s.Oliver 
parkaJČV59>

sólna híša Solínka gl. Hiša Solinka Velenje

Sónčna pót |ulica|  -e -i, na Sončni poti
<Živeti na Sončni poti; prebivalci Sončne poti>

Sónčna sténa |razstavišče Mestne knjižnice Velenje|  -e -e, na 
Sončni steni
<Na Sončni steni Mestne knjižnice Velenje so razstavljene 
otroške risbe>

Sónčna trgovína | trgovina|  -e -e, v Sončni trgovini
<Kupiti bio izdelke v Sončni trgovini v Nakupovalnem centru 
Velenje; direktor Sončne trgovine>

Sónčni gríč |naselje|  -ega -a, na Sončnem griču; ●iz Sončne-
ga griča
<Kupiti hišo na Sončnem griču; prebivalci Sončnega griča>

Sónčni párkJČV9 -ega -a, v Sončnem parku; ●Sončen parkJČV29

<sprehajalne poti v velenjskem Sončnem parku>

Sónčni žárek |masažni studio|  -ega -rka, v Sončnem žarku, v 
studiu Sončni žarek
<Vpisati se na tečaj masaže v Sončni žarek>

Sópota |potok|  -e, v Sopoti, Sopotin
<Novembrska temperatura Sopote je 7,1 stopinje (●stopinj) 
Celzija; Ustaviti se ob Sopoti>

Sosvèt za izbóljšanje várnosti občánk in občánov MO 
Velênje -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Sosvetu za izboljšanje varnosti 
občank in občanov MO Velenje
<Pripraviti zapisnik seje Sosveta za izboljšanje varnosti ob-
čank in občanov MO Velenje>
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sotéska Húde lúknje -e ~ ~, v soteski Hude luknje; ●Huda 
Luknja; prim. Huda luknja
<Cesta Velenje–Slovenj Gradec poteka skozi sotesko Hude 
luknje; Ustaviti se v soteski Hude luknje>

Sovínek 
|m. priimek|  -nka, pri Sovinku, or. (s) Sovinkom, or. (z) g. 
Sovinkom, Sovinkov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Sovinek, or. (z) go. Sovinek
<pri Evi in Adamu Sovinku; pri Adamu in Evi Sovinek; ●pri 
Evi in Adamu Sovinek>

Sôvin kotíček |rubrika v časopisu Naš čas|  -ega -čka, v Sovi-
nem kotičku, v rubriki Sovin kotiček
<Šaleški študentski klub ureja rubriko Sovin kotiček v Našem 
času>

SÓZD |sestavljena organizacija združenega dela|  /zgod./ 
SOZD-a tudi SOZD --, v SOZD-u tudi v SOZD --, SOZD-ov;JČV3 
tudi sozd -a, v sozdu, sozdov; prim. TOZD/tozd
<razvojno-tehnično področje SOZD REK; v SOZD-u REK>

Space bár [spêjs] ~ -a, v Space baru; ↑Bar Vesolje
<Obiskati koncert v klubu Space bar ob jezeru>

Spár |blagovna znamka|  blagovne znamke Spar, Sparov; 
●Špar
<Ob predložitvi Spar plus kartice (↑kartice Spar plus)JČV59 nu-
dimo 25-odstotni/25-% popust; Sparovi izdelki>

Spár Velênje | trgovina|  -a ~, v Sparu Velenje, Sparov; ●v 
Šparu
<Sparov letak; Nakupiti hrano v velenjskem Sparu v Nakupo-
valnem centru Velenje>

Spékter |prodajalna|  -tra, v Spektru, v prodajalni Spekter, 
Spektrov
<V velenjskem Spektru lahko svoj stari nakit prodate ali za-
menjate>

Spèv |ansambel|  -a, v/pri Spevu, Spevov, spevovec |član 
ansambla Spev|
<koncert ansambla Spev; Ansambel Spev je v velenjski Rdeči 
dvorani priredil svoj tradicionalni koncert; spevovci z novo 
priredbo dalmatinske uspešnice; klepet z ansamblom Spev (s 
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člani ansambla Spev)>

Spinél, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Spinelu, v podjetju Spinel, 
Spinelov; ●h Spinelu
<Podjetje Spinel, projektiva in proizvodnja, ima sedež na 
Efenkovi v Velenju>

Splít |hrvaško mesto, partnersko mesto MO Velenje|  -a, v 
Splitu, Splitčan/-ka, splitski; ●splitovski
<dolgoletno sodelovanje Mestne občine Velenje s Splitom>

Splítska úlica -e -e, na Splitski ulici, na Splitski ul., na Split-
skiJČV50

<Živeti na Splitski ulici; prebivalci Splitske ulice>

Splôšna in strokôvna gimnázija Velênje (SSGV, SSG Vele-
nje, GV) gl. Gimnazija Velenje

Splôšno grádbeništvo Jánez Novák, s. p.JČV15 |podjetje|  -ega 
-a ~ ~, pri Splošnem gradbeništvu Janez Novak
<Splošno gradbeništvo Janez Novak nudi različne gradbene 
storitve> 

Spódnje Árnače gl. Arnače

Spódnje Bévče gl. Bevče

Spódnji Šalék gl. Šalek

spomeník – gróbnica 143 pádlih bórcev XIV. divizíje -a ~ 
-e ~ ~ ~ ~ ~, pri spomeniku – grobnici 143 padlih borcev XIV. 
divizije; grobnica 143 padlih borcev Štirinajste divizije; ●spo-
menik – grobnica 143 padlim borcem XIV. divizije
<V Podkraju je grobnica 143 neznanih borcev XIV. divizije in 
drugih enot, ekshumiranih iz Šoštanja>

spomeník Maršál Títo -a ~ ~, pri spomeniku Maršal Tito; Ti-
tov spomenik, spomenik maršalu Titu, spomenik maršala Tita
<Augustinčićev spomenik Maršal Tito>

spomeník Míhi Píntarju - Tolédu (spomenik Mihu Pin-
tarju - Toledu)JČV34 -a ~ ~ ~, pred spomenikom, posvečenim 
Mihi/Mihu Pintarju - Toledu
<Bronasto doprsje Mihe/Miha Pintarja - Toleda je stvaritev 
akademskega kiparja Antona Hermana>
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spomeník na hríbu pri Sv. Jákobu -a ~ ~ ~ ~ ~, pri spome-
niku na hribu pri Sv. Jakobu
<Na hribu pri Sv. Jakobu je spomenik, posvečen konferenci 
SKOJ v letu 1939, ki ji je prisostvovalo blizu 100 mladincev>

spomeník Néstlu Žgánku -a ~ ~, pri spomeniku Nestlu 
Žganku
<Ustaviti se pri spomeniku Nestlu Žganku na Titovem trgu; 
odkritje spomenika Nestlu Žganku>

spomeník pádlim gasílcem in Pádlim gasílcem | ime spome-
nika|  -a ~ ~, pri spomeniku padlim gasilcem, pri spomeniku 
Padlim gasilcem
<Velenjski gasilci so od Premogovnika Velenje prevzeli Ce-
sarjevo spominsko obeležje Padlim gasilcem>

spomeník pádlim partizánom -a ~ ~, pri spomeniku padlim 
partizanom; ●spomenik padlim Partizanom
<Posedeti pri spomeniku padlim partizanom>

spomeník pêtim pádlim bórcem lll. brigáde VDV -a ~ ~ ~ 
~ ~ ~, pri spomeniku petim padlim borcem III. brigade VDV
<Spomenik pri Karničniku v Hrastovcu, kjer je decembra 
1944 padlo 5 borcev III. brigade VDV>

spomeník XIV. divizíji in enôtam IV. operatívne cóne -a ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~, pri spomeniku XIV. diviziji in enotam IV. opera-
tivne cone
<Augustinčićev spomenik Prenos ranjenega partizana je spo-
menik XIV. diviziji in enotam IV. operativne cone, postavljen 
pod Hriberškovim vrhom na Graški gori> 

spomeníško urejèn gròb neznánega pádlega bórca NOV 
~ -ega -a ~ ~ ~ ~, pri spomeniško urejenem grobu neznanega 
padlega borca NOV
<Na pokopališču v Škalah je grob neznanega padlega borca 
NOV>

spomeníško urejèn gròb pádlemu kurírju Lúdviku Bla-
gotínšku ~ -ega -a ~ ~ ~ ~, pri spomeniško urejenem grobu 
padlemu kurirju Ludviku Blagotinšku; ↑spomeniško urejen 
grob padlega kurirja Ludvika Blagotinška
<Ob nekdanji železniški progi v Paki je urejen grob padlega 
kurirja šaleško-mislinjskega okrožja OF Ludvika Blagotin-
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ška>

spomeníško urejêno grobíšče pádlim bórcem NOV in 
žŕtvam fašístičnega nasílja ~ -ega -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, pri spo-
meniško urejenem grobišču padlim borcem NOV in žrtvam 
fašističnega nasilja; ●grobišče padlim bojevnikom; ↑spomeni-
ško urejeno grobišče padlih borcev NOV in žrtev fašističnega 
nasilja
<Na pokopališču v Plešivcu je spomeniško urejeno grobišče 
padlim borcem NOV in žrtvam fašističnega nasilja> 

spomínska sôba na Gráški gôri -e -e ~ ~ ~, v spominski sobi 
na Graški gori; ●spominska soba na Graški Gori
<Muzej Velenje je odprl prenovljeno spominsko sobo na Gra-
ški gori; nova razstava v spominski sobi na Graški gori; gra-
škogorska spominska soba>

spomínska sôba na Velênjskem grádu -e -e ~ ~ ~, v spo-
minski sobi na Velenjskem gradu; ●spominska soba na velenj-
skem gradu
<Doživetje socializma v Velenju poteka tudi v spominski sobi 
na Velenjskem gradu; Ogledati si spominsko sobo na Velenj-
skem gradu>

spomínska sôba podpísa délne némške kapitulácije -e -e 
~ ~ ~ ~, v spominski sobi podpisa delne nemške kapitulacije 
<Odprtje prenovljene spominske sobe, ki je posvečena pod-
pisu kapitulacije v Topolšici; slovesnost pred spominsko sobo 
podpisa delne nemške kapitulacije>

spomínski kámen v spomín na ustanovítev l. štájerskega 
bataljóna -ega -mna ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, pri spominskem kamnu v 
spomin na ustanovitev I. štajerskega bataljona
<Nad Plešivcem je spominski kamen, postavljen leta 1977 v 
spomin na ustanovitev I. štajerskega bataljona na Grmadi>

spomínsko obeléžje Bráčičevi brigádi v KS Stára vás -ega 
-a ~ ~ ~ ~ ~ ~, pri spominskem obeležju Bračičevi brigadi v 
KS Stara vas; ●bračičeva brigada
<Postati pred spominskim obeležjem Bračičevi brigadi v KS 
Stara vas>

spomínsko známenje tálcem in bórcem NOB | javni spo-
menik|  -ega -a ~ ~ ~ ~, pri spominskem znamenju talcem in 
borcem NOB
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<Spomenik talcem in borcem NOB stoji ob Partizanski cesti 
v Velenju> 

spomladánski sêjem |vrsta prireditve|  -ega -jma, na spomla-
danskem sejmu
<Festival Velenje pripravi vsako leto spomladanski sejem; 
obiskovalci spomladanskega sejma>

Spórt Active [êktiv] |prodajalna|  prodajalne Sport Active, v 
prodajalni Sport Active; ↑prodajalna Vse za šport
<Spletna trgovina Sport Active nudi oblačila za šport in prosti 
čas priznanih ameriških blagovnih znamk; Obiskati prodajal-
no Sport Active na Prešernovi>

Spórtikus, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Sportikusu, Sportiku-
sov
<športne dejavnosti podjetja Sportikus; direktor Sportikusa>

Spórt klúb Jézero ~ -a ~, v Sport klubu Jezero; ↑Športni klub 
Jezero
<Včlaniti se v Sport klub Jezero; predsednik Sport kluba Je-
zero>

Spórts Dirêct |prodajalna|  prodajalne Sports Direct, v pro-
dajalni Sports Direct
<Kupiti si športno opremo v prodajalni Sports Direct v Naku-
povalnem centru Velenje>

Spríng, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, v Springu, Springov; ↑podjetje 
Pomlad
<Springove storitve>

Squash klúb Velênje [skvôš] ~ -a ~, v Squash klubu Velenje; 
↑Skvoš klub Velenje, velenjski skvoš klub
<članice in člani Squash kluba Velenje>

Sŕb |pripadnik naroda|  -a, Srbov, srbski; srbščina/srbski je-
zik; ●Srbščina, ●Srbski jezik, ●srpščina
Sŕbkinja |pripadnica naroda|  -e, Srbkinjin
<Nekateri Velenjčani se narodnostno opredeljujejo za Srbe; 
●srbi>

srbohrváščina | jezik|  /zgod./ -e, v srbohrvaščini, v srbohrva-
škem jeziku; srbohrvaški jezik; ●Srbohrvaščina
<razpad srbohrvaščine na srbski, hrvaški, črnogorski in bo-



351Kažipot K boljši velenjščini 351

S

sanski jezik>

○Sŕbsko drúštvo dr. Mláden Stojánović -ega -a ~ ~ ~, v 
Srbskem društvu dr. Mladen Stojanović; ↑Srbsko društvo dr. 
Mladena StojanovićaJČV23

<Razstavo so pripravili v sodelovanju s ○Srbskim društvom 
dr. Mladen Stojanović; ↑s Srbskim društvom dr. Mladena Sto-
janovića>

sŕbščina | jezik|  -e, v srbščini, v srbskem jeziku; srbski jezik; 
●Srbščina, ●Srbski jezik, ●srpščina, ●srpski jezik
<Primerjati srbščino z drugimi južnoslovanskimi jeziki>

sŕcu prijázna óbčinaJČV22 |naziv|  ~ -e -e
<Mestna občina Velenje je nosilka naziva srcu prijazna ob-
čina>

Sŕcu prijázna óbčina |projekt|  projekta Srcu prijazna obči-
na, v/pri projektu Srcu prijazna občina
<izvajanje projekta Srcu prijazna občina>

Srebótnikova césta -e -e, na Srebotnikovi cesti, na Srebotni-
kovi c., na SrebotnikoviJČV50

<Živeti na Srebotnikovi cesti; prebivalci Srebotnikove>

Sréčanje big bandov [bíg bêndov] |prireditev|  -a ~ ~, na Sre-
čanju big bandov; ●Srečanje Big Bandov
<Tudi letos je pred Domom kulture Velenje potekalo tradicio-
nalno Srečanje big bandov>

Sréčanje preséljenih Škálčanov |prireditev|  -a ~ ~, na Sre-
čanju preseljenih Škalčanov; ●Srečanje preseljenih škalčanov
<Organizirali so že 16. Srečanje preseljenih Škalčanov; orga-
nizatorji Srečanja preseljenih Škalčanov>

sréčno |rudarski pozdrav| 
<V Velenju še pozdravljamo: »Srečno!«; rudarski pozdrav 
srečno> 

Sredíšče mládih in otrók Mladínskega céntra Velênje 
(SMO MC Velenje) |projekt|  -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ (SMO -- MC 
-- ~), v Središču mladih in otrok MC Velenje, v SMO MC 
Velenje; ●Središče mladih in otrok MC Velenja
<delavnice v Središču mladih in otrok MC Velenje>
Sredíšče za samostójno učênje Velênje |organizirano sredi-
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šče za samostojno učenje v prostorih Ljudske univerze Vele-
nje|  -a ~ ~ ~ ~, v Središču za samostojno učenje Velenje
<Spoznala sta se v velenjskem središču za samostojno učenje; 
obiskovalci Središča za samostojno učenje Velenje>

Srednjevéški dán na Velênjskem grádu |prireditev|  -ega 
dneva/dne ~ ~ ~, na prireditvi Srednjeveški dan na Velenj-
skem gradu
<Obiskovalci Srednjeveškega dneva na Velenjskem gradu 
spoznajo utrip življenja v srednjem veku; 5./peti Srednjeveški 
dan na Velenjskem gradu>

Stádion Velênje gl. Mestni stadion Velenje

Stándard |objekt| JČV12 -a, v Standardu, Standardov
<stanovanjsko-poslovni kompleks Standard; prostori v pri-
tličju Standarda>

stándard ÍSO … -a ~, v standardu ISO, s standardom ISO; 
ISO | International Organization for Standardization| ; ●stan-
dart ISO
<V skladu z zahtevami standarda ISO 14001; mednarodni 
standard ISO 14001>

Stand up na terási [stênd áp] |prireditev|  prireditve Stand up 
na terasi, na prireditvi Stand up na terasi; ↑Komiki na terasi
<V sklopu festivala DMK je ŠŠK pripravil tradicionalno pri-
reditev Stand up na terasi>

Stanétova césta -e -e, na Stanetovi cesti, na Stanetovi c., na 
Stanetovi;JČV50 ●Stantetova cesta; razl. Stantetova ulica
<Živeti na Stanetovi cesti, ne pa na Stantetovi ulici; prebival-
ci Stanetove>

stanovánjski nebotíčnik T10 -ega -a ~, v stanovanjskem ne-
botičniku T10; ●stanovanjski nebotičnik T 10
<desetnadstropni/10-nadstropni nebotičnik T10 v Velenju>

Stanovánjsko podjétje Linêa gl. Linea SP

Stanovánjsko podjétje Velênje, d. o. o.JČV15 |podjetje|  /zgod./ 
-ega -a ~, v Stanovanjskem podjetju Velenje; ●rod. Stanovanj-
skega podjetja Velenja
<nekdanje Stanovanjsko podjetje Velenje; družbeniki Stano-
vanjskega podjetja Velenje>
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Stantétova ploščád -e -i, na Stantetovi ploščadi
<Stantetova in Kardeljeva ploščad v Velenju; V 80. letih 20. 
stoletja se je v Velenju realiziral koncept soseske z gradnjo 
več stanovanjskih sosesk, ena izmed njih je Stantetova plo-
ščad>

Stantétova úlica -e -e, na Stantetovi ulici, na Stantetovi ul., 
na StantetoviJČV50

<Stanovati na Stantetovi ulici; Stanovati v Stantetovi ulici 
številka 10>JČV21

Stára elektrárna |objekt|  -e -e, v Stari elektrarni
<likovna delavnica v Stari elektrarni>

stára Náma |objekt|  -e -e, v/pri stari Nami
<trgovine v stari Nami; Parkirati pri stari Nami>

Stára pekárna |objekt|  -e -e, v Stari pekarni
<likovna instalacija v Stari pekarni; V Stari pekarni ustvarjajo 
mladi>

Stára trgovína in gostílna |stalna zbirka Muzeja Velenje|  -e 
-e ~ -e, v Stari trgovini in gostilni, v zbirki Stara trgovina in 
gostilna
<Stalna zbirka Stara trgovina in gostilna predstavlja rekon-
strukcijo trgovine z mešanim blagom in gostilne z začetka 20. 
stoletja>

Stára vás/Krajevna skupnost Stara vas (KS Stara vas) -e 
-i, v Stari vasi, Starovaščan/-ka,JČV11 starovaški;JČV10 ●staro va-
ški, ●Stara Vas
<iz velenjske Stare vasi>

Stára vás zahòd |območje|  območja Stara vas zahod, na ob-
močju Stara vas zahod
<prostorska ureditev območja Stara vas zahod>

stára/zgórnja tŕžnica |območje|  /pog./ -e/-e -e, pri stari/
zgornji tržnici
<Odprli so nov bar pri stari tržnici; Parkirati pri stari tržnici>

Stár Caffè |kavarna|  kavarne Star Caffe, v kavarni Star Caf-
fe; ↑Kavarna Zvezda
<Popiti kavo v kavarni Star Caffe>
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Stári jášek -ega -ška, na Starem jašku; ●Star jašekJČV29

<Muzej premogovništva Slovenije na Starem jašku>

Stári kíno |objekt|  /zgod./ -ega -a, v/pri Starem kinu; ●pri 
Starem kinotu; prim. Stara elektrarna, Stara pekarna
<Dobiti se pri Starem kinu; Zaviti za Škale v krožišču pri Sta-
rem kinu; ●pri Staremu kinu>

Stári tŕg -ega -a, v Starem trgu, Starotržan/-ka, starotrški;JČV10 
●Star trgJČV29

<Naseliti se v Starem trgu>

Starotŕški dán |prireditev|  -ega dne/dneva, na/ob Starotr-
škem dnevu
<Starotrški dan v Šaleku; V Šaleku so organizirali 4. Staro-
trški dan, ki je bil zelo dobro obiskan>

Starovaščáni Starovaščánom |prireditev|  prireditve Staro-
vaščani Starovaščanom, na prireditvi Starovaščani Starova-
ščanom; ●starovaščani starovaščanom, ●Starovaščani starova-
ščanom
<Srečanja Starovaščani Starovaščanom se je lani udeležilo 
veliko ljudi>

Starováški veseljáki |ansambel|  -ih -ov, pri Starovaških ve-
seljakih; ●starovaški veseljaki
<Igrati pri Starovaških veseljakih; Program so popestrili Sta-
rovaški veseljaki>

Stáro VelênjeJČV46/Krajevna skupnost Staro Velenje (KS 
Staro Velenje) -ega -a, v Starem Velenju, Starovelenj- 
čan/-ka,JČV11 starovelenjskiJČV10

<staro mestno jedro v Starem Velenju; cesta Staro Velenje–
Podkraj; starovelenjske kulturne znamenitosti>

Start:up Velenje [stárt-áp velênje] |skupnost|  skupnosti 
Start:up Velenje, v skupnosti Start:up Velenje; ↑Start-up Ve-
lenje, ↑Skupnost zagonskih podjetij Velenje; gl. Štart up Ve-
lenje
<Skupnost Start:up Velenje je del nacionalne mreže  
start-up mest Iniciative Start:up Slovenija; v prostorih skup-
nosti Start:up Velenje>

Statút Méstne óbčine Velênje -a ~ ~ ~, v Statutu Mestne 



355Kažipot K boljši velenjščini 355

S

občine Velenje
<Sprejeli so spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine 
Velenje; določbe Statuta Mestne občine Velenje; statut velenj-
ske občine>

stávba občínske upráve Méstne óbčine Velênje gl. občina/
občinska stavba

SteizJČV32 [štájc] /zgod./ -a, pri Steizu, or. (s) Steizem, Steizev; 
●SteizovJČV32

<Steizevo odkritje premoga v Šaleški dolini>

Steklárstvo Obláček, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~, v Steklarstvu 
Oblaček, pri Oblačku, Oblačkov
<Naročiti novo okno pri Steklarstvu Oblaček; velenjsko ste-
klarstvo Oblaček; Oblačkove storitve>

Stekléna direkcíja |objekt| JČV12 -e -e, v Stekleni direkciji
<Steklena direkcija, moderna stavba v središču Velenja, izde-
lana po načrtu arhitekta Aljoše Aljančiča>

Stekléna dvójčka |razstavišče Mestne knjižnice Velenje|  -ih 
-čkov, v Steklenih dvojčkih
<razstava knjig v Steklenih dvojčkih Mestne knjižnice Vele-
nje>

Stepanóski 
|m. priimek|  -ega, pri Stepanoskem, or. (s) Stepanoskim, or. 
(z) g. Stepanoskim; ●k Stepanoskem, ●pri Stepanoskemu, 
●Stepanoskov, ●Stepanoskijev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Stepanoski, or. (z) go. Stepanoski
<pri Evi in Adamu Stepanoskem; pri Adamu in Evi Stepa-
noski; ●pri Evi in Adamu Stepanoski; ●pri Evi in Adamu Ste-
panoskemu; ●Stepanoskijev izdelek; ↑izdelek Stepanoskega>

Stíl |ansambel|  -a, v/pri Stilu, v/pri ansamblu Stil, Stilov, sti-
lovec |član ansambla Stil|
<koncert ansambla Stil; Peti pri Stilu; Stilovci so pripravili 
dobrodelni koncert>

stólpnica RŠC (stolpnica Rudarskega šolskega centra) |objekt| 
 -e ~, v stolpnici RŠC
<Stolpnica RŠC je bila zasnovana za dijake rudarske šole; 
Kupiti stanovanje v stolpnici RŠC>
STÒP.SHÓP Velênje in Stòp.Shóp Velênje |nakupovalno 
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središče|  -a ~, nakupovalnega središča Stop.Shop Velenje, v 
nakupovalnem središču Stop.Shop Velenje
<prodajalne v velenjskem nakupovalnem središču STOP.
SHOP; Parkirati pred nakupovalnim središčem Stop.Shop 
Velenje>

Strategíja razvôja sociálnega várstva v Méstni óbčini 
Velênje za obdóbje 2014–2020 |dokument|  -e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~, v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni občini 
Velenje za obdobje 2014–2020; ●Strategija razvoja socialnega 
varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014–2020, 
●Strategija razvoja socijalnega varstva v Mestni občini Vele-
nje za obdobje 2014–2020
<Svet Mestne občine Velenje je na svoji 27. seji sprejel Stra-
tegijo razvoja socialnega varstva v MOV za obdobje 2014–
2020> 

Strategíja razvôja turízma v Méstni óbčini Velênje 2009–
2013 |dokument|  -e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Strategiji razvoja turizma 
v Mestni občini Velenje 2009–2013; ●Strategija razvoja turiz-
ma v Mestni občini Velenje 2009 - 2013
<sprejem Strategije razvoja turizma v Mestni občini Velenje 
2009–2013; velenjska strategija razvoja turizma za obdobje 
od 2009 do 2013> 

Stratéški razvójni dokumènt Méstne óbčine Velênje -ega 
-ega -a ~ ~ ~, v Strateškem razvojnem dokumentu Mestne 
občine Velenje; ●strateški razvojni dokument Mestne občine 
Velenje
<sprejem Strateškega razvojnega dokumenta Mestne občine 
Velenje>

Stratéški svèt za razvòj jézer v Šaléški dolíni -ega -a ~ ~ ~ ~ 
~ ~, v Strateškem svetu za razvoj jezer v Šaleški dolini
<Imenovan je bil Strateški svet za razvoj jezer v Šaleški doli-
ni; članice in člani Strateškega sveta za razvoj jezer v Šaleški 
dolini>

Stráža |zaselek|  -e, v zaselku Straža, Stražan/-ka, straškiJČV10

<zaselek Straža ob Partizanski cesti>

Strélsko drúštvo Mróž Velênje (SD Mrož Velenje) -ega 
-a ~ ~, v Strelskem društvu Mrož Velenje, v SD Mrož Vele-
nje, v Mrožu, v velenjskem društvu Mrož, Mrožev; ●Strelsko  
društvo Mroš Velenje, ●Mrožov, ●or. (z) Mrožom
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<poklicni trener v Strelskem društvu Mrož Velenje; Mroževo 
strelišče>

Strítarjeva césta -e -e, na Stritarjevi cesti, na Stritarjevi c., 
na StritarjeviJČV50

<Živeti na Stritarjevi; prebivalci Stritarjeve ceste>

Strížko – Doggy Styling [dôgi stájling] |pasji salon|  pasjega 
salona Strižko – Doggy Styling; ↑Pasji salon Strižko
<Peljati psa v Strižka; storitve pasjega salona Strižko –  
Doggy Styling>

Strmécki, Víljem -ega, -a, mest. (o) Strmeckem, Viljemov; 
●Strmeckijev,JČV13 ●mest. (o) Strmeckemu
<načrt urbanizacije južnega dela Šaleške doline arhitekta Vi-
ljema Strmeckega; ↑vizija Strmeckega; ●Strmeckijeva vizija>

Strôjna šóla ŠC Velênje -e -e ~ ~, v/na Strojni šoli ŠC Vele-
nje; velenjska strojna šola, strojna šola v Velenju; gl. Poklicna 
in tehniška stojna šola ŠC Velenje 
<izobraževalni programi Strojne šole ŠC Velenje>

strôjni téhnik |srednješolski izobraževalni program|  pro-
grama strojni tehnik, v programu strojni tehnik; strojni/-a 
tehnik/-ica |naziv strokovne izobrazbe|
<Velenjska strojna šola izvaja štiriletni izobraževalni program 
strojni tehnik; dijaki programa strojni tehnik; Z izobraževa-
njem po srednješolskem programu strojni tehnik pridobite 
naziv strojni/-a tehnik/-ica>

Strokôvni svèt za sociálna vprašánja pri Obmóčni orga-
nizáciji Sociálnih demokrátov Velênje (Strokovni svet za 
socialna vprašanja pri OO SD Velenje, Strokovni svet za 
socialna vprašanja SD Velenje (SSZSV)) -ega -a ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ (SSZSV-ja tudi SSZSV --),JČV3 v Strokovnem svetu 
za socialna vprašanja pri Območni organizaciji Socialnih de-
mokratov Velenje; ●Strokovni svet za socijalnaJČV25 vprašanja 
pri Območni organizaciji SocijalnihJČV25 demokratov Velenje, 
●Strokovni svet za socialna vprašanja pri območni organiza-
ciji SD Velenje
<Aktivnosti Strokovnega sveta za socialna vprašanja SD Ve-
lenje temeljijo na spremljanju stanja socialne problematike in 
ugotavljanju bistvenih vsakdanjih težav, s katerimi se srečuje-
jo prebivalci MOV; člani SSZSV SD Velenje>
Strópnica |planota|  -e, na Stropnici, Stropničin; ●Stropnicin
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<ob vznožju Stropnice>

Stúdio Dynamic, s. p.JČV15 [dajnêmik] |podjetje|  -a ~, v Stu-
diu Dynamic; ↑Studio Dinamika, ↑Dinamični studio
<Osrednja dejavnost podjetja Studio Dynamic je produkcija 
filmov, video filmov, TV-oddaj>

Stúdio Gorênje/Gorénje Velênje gl. Razstavno-prodajni sa-
lon Velenje

Stúdio HTZ -a ~, v Studiu HTZ, HTZ-jev
<storitve Studia HTZ; darilni program Studia HTZ; HTZ-jeva 
kopirnica>

Stúdio Jántar |kozmetični salon|  -a ~, v Studiu Jantar, Jan-
tarjev
<V središču Velenja je odprl vrata kozmetični salon Studio 
Jantar; Jantarjeve storitve>

Stúdio Modêrna gl. Top Shop

Stúdio V, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a ~, v Studiu V, V-jev
<Podjetje Studio V nudi tudi izobraževalne storitve; V-jeve 
storitve>

Subotíška césta -e -e, na Subotiški cesti, na Subotiški c., na 
SubotiškiJČV50

<Živeti na Subotiški; prebivalci Subotiške ceste>

Súkno |prodajalna|  -a, v Suknu
<prodajalna Sukno v NC Velenje; Kupiti si blago v Suknu>

Súšec 
|m. priimek|  -šca, or. (s) Sušcem, or. (z) g. Sušcem, Suščev; 
●or. (s) Sušcom, ●Sušcov, ●Sušcev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Sušec
<pri Evi in Adamu Sušcu; pri Adamu in Evi Sušec; ●pri Evi 
in Adamu Sušec>

SVB, d. o. o.JČV15 |podjetje|  SVB-ja tudi SVB --,JČV3 v SVB-ju 
tudi v SVB --, SVB-jev
<Podjetje SVB ima sedež v Pesju; SVB-jeve storitve>

sv. BárbaraJČV27 |zavetnica rudarjev|  ~ -e; tudi sveta Barbara; 
●Sveta Barbara, ●Sv. Barbara; razl. Sv. Martin |cerkev svetega 
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Martina|
<Športno društvo Premogovnika Velenje je organiziralo šta-
fetni tek sv. Barbare okoli Škalskega jezera; na dan sv. Barba-
re, 4. decembra>

Svečárstvo Jánez Novák, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~ ~, pri Sve-
čarstvu Janez Novak
<Kupiti sveče pri Svečarstvu Janez Novak; velenjsko svečar-
stvo Janez Novak>

Svéčko 
|m. priimek|  -a, or. (s) Svečkom, or. (z) g. Svečkom, Svečkov; 
●rod. Svečkota, ●or. (s) Svečkotom, ●Svečkotov, ●Svečkin
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Svečko
<pri Evi in Adamu Svečku; pri Adamu in Evi Svečko; ●pri Evi 
in Adamu Svečko>

Svêricom, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Svericomu, v podjetju 
Svericom, Svericomov; ↑Sverikom
<poslovne storitve podjetja Svericom/Svericomove storitve; 
Zaposliti se pri Svericomu>

svèt |organ|  -a, v svetu
<Včeraj je potekala seja Sveta javnega zavoda Festival Vele-
nje; imenovanje v Svet JZ Knjižnica Velenje; Direktor se je 
sestal s člani sveta zavoda>

Svéti bár -ega -a, v Svetem baru
<Popiti pivo v Svetem baru; natakarica Svetega bara na Kar-
deljevi>

Svéti tríje králji |društvena sekcija|  -ih -eh -ev, pri Svetih 
treh kraljih
<Sekcija Sveti trije kralji je sekcija KD Ivana Cankarja Ple-
šivec> 

Svèt Jávnega skláda RS za kultúrne dejávnosti – OI 
Velênje -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Svetu Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti – OI Velenje; Svet Javnega sklada Repu-
blike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava 
Velenje; ●Svet Javnega sklada republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti – OI Velenje
<člani Sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – OI 
Velenje>
Svèt jávnega zavóda Festivál Velênje -a ~ ~ ~ ~, v Svetu 
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javnega zavoda Festival Velenje; ●Svet javnega zavoda Festi-
vala Velenje
<predsednik Sveta javnega zavoda Festival Velenje>

Svèt jávnega zavóda Knjížnica Velênje -a ~ ~ ~ ~, v Svetu 
javnega zavoda Knjižnica Velenje
<imenovanje v Svet JZ Knjižnica Velenje>

Svét knjíge Velênje |center knjižnega kluba|  -a ~ ~, v Svetu 
knjige Velenje
<klubske ugodnosti Sveta knjige; Obiskati velenjski klubski 
center Sveta knjige>

Svèt krajánov Krajévne skúpnosti KonôvoJČV4 -a ~ ~ ~ ~, v 
Svetu krajanov Krajevne skupnosti Konovo
<članice in člani Sveta krajanov KS Konovo; Svet krajanov 
KS Konovo običajno zaseda v Domu krajanov Konovo>

Svèt krajánov Méstne četŕti Velênje – Lévi brég vzhòdJČV4 
-a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Svetu krajanov Mestne četrti Velenje – Levi 
breg vzhod
<članice in člani Sveta krajanov Mestne četrti Velenje – Levi 
breg vzhod; V Svet krajanov MČ Velenje – Levi breg vzhod 
so izvolili nove člane>

Svetoválna pisárna Céntrih, s. p.JČV15 |podjetje|  -e -e ~, v 
Svetovalni pisarni Centrih
<storitve Svetovalne pisarne Centrih; velenjska svetovalna 
pisarna Centrih>

Svetoválno sredíšče Ljúdske univêrze Velênje -ega -a ~ ~ 
~, v Svetovalnem središču Ljudske univerze Velenje
<Na sedežu Ljudske univerze Velenje deluje Svetovalno sre-
dišče Velenje; Obiskati svetovalno središče na Ljudski uni-
verzi Velenje>

Svèt za preventívo in vzgójo v céstnem prométu Méstne 
óbčine Velênje (SPV MOV) -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (SPV-ja 
~ tudi SPV -- ~), v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Mestne občine Velenje, v SPV-ju/SPV MOV
<predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu MOV>

Svèt za várstvo uporábnikov jávnih dobrín -a ~ ~ ~ ~ ~, v 
Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin
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<članice in člani Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin>

Svíden |vrh|  -dna, na Svidnu; ●Svidena, ●na Svidenu
<Povzpeti se na Sviden v KS Vinska Gora>

Svilanít Svíla, d. o. o., PE Velenje -a -e, v Svilanitu Svili, v 
podjetju Svilanit Svila, Svilanitov 
<Svilanitove brisače; Svilanitova poslovalnica v nakupoval-
nem centru Velenjka>

Svít, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Svitu, v podjetju Svit, Svitov
<vulkanizerske storitve podjetja Svit; Svitovi avtomehaniki>

Svítlica 
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 or. (s) Svitlico tudi (s) Svitlicem, 
or. (z) g. Svitlico tudi (z) g. Svitlicem, Svitličev;JČV56 ●or. (s) 
Svitlicom, ●Svitlicov, ●Svitlicev, ●Svitlicin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 or. (z) go. Svitlica tudi (z) go. Svi-
tlico
<pri Evi in Adamu Svitlici; pri Adamu in Evi Svitlica; ●pri Evi 
in Adamu Svitlica>

S7, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja S7, v podjetju S7, v S7, s 
S7; ●z S7,JČV1 ●S 7, ●S7 d.o.o.
<podjetje S7, d. o. o., na Rudarski cesti v Velenju>

[…]
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Šádl
|m. priimek|  -a, pri Šadlu, or. (s) Šadlom, Šadlov; ●or. (s) Ša-
delom, ●Ša-dl;JČV45 prim. Kmecl, Kristl
|ž. priimek|  ~, pri ge. Šadl, or. (z) go. Šadl
<sporočilo za Šadla; Govoriti s Šadlom>

Šáhovski klúb Velênje (ŠK Velenje) -ega -a ~ (ŠK-ja ~ tudi 
ŠK -- ~),JČV3 v Šahovskem klubu Velenje, v ŠK-ju/ŠK Vele-
nje; velenjski šahovski klub; ○velenjski šah klub
<šahisti Šahovskega kluba Velenje; Šahirati s šahovskimi 
mojstri ŠK Velenje>

šáhovski turnír |športno tekmovanje, vrstno poimenovanje| 
-ega -ja, na šahovskem turnirju; turnir v šahu; ○šah turnir
<Zmagovalec šahovskega turnirja v Šaleški dolini je bil moj-
ster iz Šahovskega kluba Velenje; Na šahovskem turnirju v 
Šaleški dolini so šahisti premišljeno premikali figure po ša-
hovnici>

Šáhovsko drúštvo Šentílj pri Velênju (ŠD Šentilj pri Ve-
lenju) -ega -a ~ ~ ~ (ŠD-ja ~ ~ ~ tudi ŠD -- ~ ~ ~),JČV3 v Ša-
hovskem društvu Šentilj pri Velenju, v ŠD-ju/ŠD Šentilj pri 
Velenju
<Odigrati šahovsko partijo s šahisti Šahovskega društva Šen-
tilj pri Velenju>

Šáht fítnes stúdio ~ ~ -a, v Šaht fitnes studiu; ↑Studio za 
fitnes Šaht
<Iti na fitnes v Šaht fitnes studio (↑v Studio za fitnes Šaht); 
Trenirati v Šaht fitnes studiu (↑v Studiu za fitnes Šaht)>

Šaléčan/-ka |prebivalec/-ka Šaleške doline tudi prebi- 
valec/-ka Šaleka|  -a/-e, pri Šalečanu/Šalečanki, Šalečanov/
Šalečankin
 Nèšaléčan/-ka -a/-e, pri Nešalečanu/Nešalečanki, 
Nešalečanov/Nešalečankin; ●NeŠalečan, ●NeŠalečanka, ●Ne-
-šalečan, ●Ne-šalečanka, ●ne-Šalečan, ●ne-Šalečanka, ●Ne-Ša-

Š

 […]
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lečan, ●Ne-Šalečanka, ●ne Šalečan, ●ne Šalečanka 
<življenjske navade Šalečanov, prebivalcev Šaleške doline>

Šalék/Krajevna skupnost Šalek (KS Šalek) -a, v Šaleku, 
Šalečan/-ka, šaleški;JČV10 ●šaležki
 Spodnji Šalek -ega -a, v Spodnjem Šaleku, 
Spodnješalečan/-ka in Šalečan/-ka, spodnješaleški/šaleški
 Zgornji Šalek -ega -a, v Zgornjem Šaleku, Zgornje-
šalečan/-ka in Šalečan/-ka, zgornješaleški/šaleški
Spodnji in Zgornji Šalek, Sp. in Zg. Šalek, Spodnje- in 
Zgornješalečan/-ka (< Spodnješalečan/-ka in Zgornješale-
čan/-ka), spodnje- in zgornješaleški (< spodnješaleški in 
zgornješaleški)
<izgradnja kanalizacije Gorica–Zgornji Šalek; prebivalci 
Zgornjega in Spodnjega Šaleka>

Šalék–PákaJČV38 |od Šaleka do Pake|  območja Šalek–Paka, 
na območju Šalek–Paka; ●Šalek – Paka, ●območje od Šalek–
Paka
<gradnja kanalizacije na območju Šalek–Paka/od Šaleka do 
Pake>

Šaléška césta -e -e, na Šaleški cesti, na Šaleški c., na Šale-
škiJČV50

<V križišču Šaleške in Kidričeve se je zgodila prometna ne-
sreča>

Šaléška dolína -e -e, v Šaleški dolini; tudi DolinaJČV46 in Ve-
lenjska kotlina; ●Šaleška Dolina, ●šaleška dolina
<na Šaleškem; ●na šaleškem>JČV50

Šaléška dolína med 10. in 17. stolétjem |muzejska zbirka na 
Velenjskem gradu|  zbirke Šaleška dolina med 10. in 17. stole-
tjem, v zbirki Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem
<Zbirka Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem prikazuje 
srednjeveško preteklost Šaleške doline in obdobje prehoda v 
novi vek>

Šaléška dolína z okólico |planinska karta|  planinske karte 
Šaleška dolina z okolico, na planinski karti Šaleška dolina z 
okolico
<Na planinski karti Šaleška dolina z okolico so označene pla-
ninske poti in plezališča>

Šaléška dolína 1941–1951 |muzejska zbirka na Velenjskem 
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gradu|  zbirke Šaleška dolina 1941–1951, v zbirki Šaleška do-
lina 1941–1945; Šaleška dolina od 1941 do 1951; ●Šaleška 
dolina 1941 - 1951JČV38

<Na Velenjskem gradu je na ogled stalna zbirka Šaleška do-
lina 1941–1951>

šaléška jézera -ih jezer, pri šaleških jezerih
<Jezera Šaleške doline oz. šaleška jezera so: Velenjsko, Škal-
sko in Družmirsko jezero>

Šaléška konjeníca -e -e, v/pri Šaleški konjenici
<konjeniki Šaleške konjenice; dvodnevni pohod konjenice po 
poteh XIV. divizije v organizaciji Šaleške konjenice>

Šaléška obmóčna balínarska zvéza (ŠOBZ) -e -e -e -e 
(ŠOBZ-ja tudi ŠOBZ --),JČV3 v Šaleški območni balinarski 
zvezi, v ŠOBZ-ju/ŠOBZ, ŠOBZ-jev; šaleška balinarska zve-
za, balinarska zveza Šaleške doline
<UpravljavecJČV1 balinišča v Sončnem parku je Šaleška ob-
močna balinarska zveza; balinarji Šaleške območne balinar-
ske zveze>

Šaléška planínska pót -e -e -i, na Šaleški planinski poti
<pohod po Šaleški planinski poti>

Šaléška pokrajínska zvéza drúštev upokojêncev/upokójen-
cev Velênje (Šaleška PZDU) -e -e -e ~ ~ ~, v Šaleški pokra-
jinski zvezi društev upokojencev Velenje, v Šaleški PZDU
<Društva šaleških upokojencev se povezujejo v Šaleško po-
krajinsko zvezo društev upokojencev, vključeno v Zvezo dru-
štev upokojencev Slovenije>

Šaléška veterína, d. o. o.JČV15 -e -e, pri Šaleški veterini
<velenjska in šoštanjska ambulanta Šaleške veterine; specia-
listka za male živali pri Šaleški veterini; Šaleška veterina ima 
sedež v Velenju>

Šaléška zvéza tábornikov (ŠZT) -e -e ~ (ŠZT-ja tudi ŠZT 
--),JČV3 v Šaleški zvezi tabornikov, v ŠZT-ju/ŠZT, ŠZT-jev; ta-
borniška zveza Šaleške doline
<Zveza taborniških društev Šaleška zveza tabornikov – regi-
onalna skavtska zveza; taborniška društva Šaleške zveze ta-
bornikov; pri regionalni ŠZT; taborniki ŠZT-ja/ŠZT, ŠZT-jevi 
taborniki>
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Šaléški |plemiška rodbina|  -ih; gospodje Šaleški
Agnes Šaleška ~ -e, or. (z) Agnes Šaleško
<fevd Agnes Šaleške>

Šaléški akadémski pévski zbòr (ŠAPZ) -ega -ega -ega -a 
(ŠAPZ-ja tudi ŠAPZ --),JČV3 v Šaleškem akademskem pev-
skem zboru, v ŠAPZ-ju/ŠAPZ, ŠAPZ-jev, ŠAPZ-jevec/-ka 
|član/-ica ŠAPZ-ja|
<Prepevati pri Šaleškem akademskem pevskem zboru>

Šaléški biográfski léksikon (ŠBL) -ega -ega -a (ŠBL-ja tudi 
ŠBL --),JČV3 v Šaleškem biografskem leksikonu, v ŠBL-ju/
ŠBL, ŠBL-jev, ŠBL-jevec/-ka |sestavljavec/-kaJČV1 ŠBL-ja| ; 
prim. [bijográfski]JČV25

<spletni Šaleški biografski leksikon; biografski leksikon Ša-
leške doline; Življenje in delo oseb iz občin Velenje, Šoštanj 
in Šmartno ob Paki, ki so pomembneje vplivale na razvoj in 
podobo Šaleške doline, je popisano v Šaleškem biografskem 
leksikonu>

Šaléški brídge klúb -ega ~ -a, v Šaleškem bridge klubu; ↑Ša-
leški bridž klub
<člani Šaleškega bridge kluba>

Šaléški gólf klúb -ega ~ -a, v Šaleškem golf klubu; ↑Šaleški 
golfklubJČV43

<golfistke in golfisti Šaleškega golf kluba>

Šaléški grád ali grád Šalék (Schalegg) -ega -u ali -u ~, na 
Šaleškem gradu ali na gradu Šalek
<lonci s Šaleka (gre za grad Šalek); Začetek poti je v Šaleku 
(predel Velenja)>

Šaléški íbidem |antologija|  -ega -a, v Šaleškem ibidemu, v 
antologiji Šaleški ibidem
<Šaleški ibidem je pesniška antologija Šaleške doline; ure-
dnik Šaleškega ibidema; Objaviti pesmi v Šaleškem ibidemu, 
antologiji šaleškega pesništva; Brati šaleško antologijo; ●Bra-
ti Šaleško antologijo>

Šaléški koronárni klúb (ŠKK) -ega -ega -a (ŠKK-ja tudi 
ŠKK --),JČV3 v Šaleškem koronarnem klubu, v ŠKK-ju/ŠKK, 
ŠKK-jev, ŠKK-jevec/-ka |član/-ica Šaleškega koronarnega 
kluba| ; ●or. (s) ŠKK-jevcom
<Šaleški koronarni klub je vključen v Zvezo koronarnih dru-
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štev in klubov Slovenije; predsednik ŠKK; dobrodelni kon-
cert v organizaciji Šaleškega koronarnega kluba>

Šaléški promócijski cénter (ŠPC) | javni zavod|  /zgod./ -ega 
-ega -tra (ŠPC-ja tudi ŠPC --),JČV3 v Šaleškem promocijskem 
centru, v ŠPC-ju/ŠPC, ŠPC-jev; ●pri Šaleškemu promocijske-
mu centru, ●k Šaleškem promocijskem centru
<Šaleški promocijski center stremi k razvoju turizma v sa-
vinjsko-šaleški regiji; pospeševanju turizma namenjen Šale-
ški promocijski center>

Šaléški ráfting klúb -ega ~ -a, v Šaleškem rafting klubu; 
●Šaleški raftink klub,JČV45 ○raft klub Šaleške doline
<forum Šaleškega rafting kluba; raftarji rafting kluba Šaleške 
doline>

Šaléški razglédi |domoznanska knjižna zbirka|  -ih -ov, v Ša-
leških razgledih, v zbirki Šaleški razgledi
<domoznanska zbirka Šaleški razgledi; Brati Šaleške razgle-
de; Pričujoča knjižna zbirka ↑so (●je) Šaleški razgledi>

Šaléški študêntski klúb (ŠŠK) -ega -ega -a (ŠŠK-ja tudi 
ŠŠK --),JČV3 v Šaleškem študentskem klubu, v ŠŠK-ju/ŠŠK, 
ŠŠK-jev
<Študenti Šaleške doline se združujejo v Šaleški študentski 
klub>

Šaléški študêntski oktét (ŠŠO) -ega -ega -a (ŠŠO-ja tudi 
ŠŠO --), v Šaleškem študentskem oktetu, v ŠŠO-ju/ŠŠO, 
ŠŠO-jev
<nastop Šaleškega študentskega okteta v Domu kulture Ve-
lenje>

Šaléški téniški klúb Velênje -ega -ega -a ~, v Šaleškem teni-
škem klubu Velenje; ○tenis klub
<↑teniški igralci (○tenisači) Šaleškega teniškega kluba Vele-
nje>

Šaléški vesláški klúb Velênje -ega -ega -a ~, v Šaleškem ve-
slaškem klubu Velenje
<veslaška regata na Velenjskem jezeru v organizaciji Šaleške-
ga veslaškega kluba Velenje>

Šaléško folklórno drúštvo Koléda (ŠFD Koleda) -ega -ega 
-a ~ (ŠFD-ja ~ tudi ŠFD -- ~),JČV3 v Šaleškem folklornem 
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društvu Koleda, v ŠFD Koleda, v društvu Koleda, v Kole-
di, koledovec/-ka |član/-ica ŠFD Koleda| , koledovčev/-kin; 
●Koledovec/-ka
<folkloristi Šaleškega folklornega društva Koleda>

Šaléško literárno drúštvo Hotênja (ŠLD Hotenja) -ega 
-ega -a ~, v Šaleškem literarnem društvu Hotenja, v ŠLD Ho-
tenja, hotenj(ev)ec/-ka, hotenj(ev)čev/-kin
<Člani Šaleškega literarnega društva Hotenja so predstavili 
literarni zbornik Hotenja> 

Šaléško muzêjsko in zgodovínsko drúštvo Velênje (ŠMZD 
Velenje) -ega -ega ~ -ega -a ~ (ŠMZD-ja ~ tudi ŠMZD -- 
~),JČV3 v Šaleškem muzejskem in zgodovinskem društvu Ve-
lenje, v ŠMZD-ju/ŠMZD Velenje, ŠMZD-jev; tudi Šaleško 
muzejsko-zgodovinsko društvo VelenjeJČV23

<prizadevanje Šaleškega muzejskega in zgodovinskega druš-
tva za ohranitev kulturne dediščine Šaleške doline>

Šaléško-savínjski sindikáti (ŠSS) -ih -ov, pri Šaleško-sa-
vinjskih sindikatih, pri ŠSS; ●Šaleško-Savinjski sindikati  
(< Šaleški in savinjski sindikati)
<včlanitev v Šaleško-savinjske sindikate>

Šaléško špórtno drúštvo amêriškega nogométa -ega -ega 
-a ~ ~, v Šaleškem športnem društvu ameriškega nogometa
<igralci društva ameriškega nogometa iz Šaleške doline>

Šánk róck |glasbena skupina|  ~ -a, v skupini Šank rock,  
Šankrockov, šankrockovski, šankrocker |član skupine Šank 
rock|
<prednovoletna zabava s skupino Šank rock v Rdeči dvorani; 
rokerji skupine Šank rock; Šankrockova zgoščenka/zgoščen-
ka skupine Šank rock>

ŠAO Velênje |Šaleški alpinistični odsek|  ŠAO-ja tudi ŠAO 
--,JČV3 v ŠAO-ju tudi v ŠAO --, ŠAO-jev, ŠAO-jevec/-ka 
|član/-ica ŠAO| ; gl. Društvo Šaleški alpinistični odsek Vele-
nje
<alpinisti ŠAO Velenje>

Šáš
|m. priimek|  -a, pri Šašu, or. (s) Šašem,JČV32 Šašev;JČV32 ●or. (s) 
Šašom, ●Šašov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Šaš, or. (z) go. Šaš
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<Posredovati na Šašev naslov>

ŠCV (ŠC Velenje) |Šolski center Velenje|  ŠCV-ja tudi ŠCV 
--,JČV3 v/na ŠCV-ju/ŠCV/ŠC Velenje, ŠCV-jev; gl. Šolski cen-
ter Velenje
<enote ŠCV/ŠC Velenje>

Šelíga
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Šeligi tudi pri Šeligu, or. (s) 
Šeligo tudi (s) Šeligom, Šeligov;JČV56 ●Šeligin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Šeliga tudi pri ge. Šeligi, or. 
(z) go. Šeliga tudi (z) go. Šeligo
<Dogovoriti se s Šeligom>

Šenbríc |naselje|  -a, or. (s) Šenbricem, v Šenbricu,  
Šenbričan/-ka, šenbriški;JČV10 Sv. Bric in Št. Bric /zgod./; 
●Šentbric, ●Šembric, ●or. (s) Šenbricom, ●Šentbričan/-ka, 
●Šembričan/-ka, ●šenbričan/-ka, ●šenbričanov/-kin, ●šentbri-
ški, ●šembriški
<znanec iz Šenbrica>

Šenbríška césta -e -e, na Šenbriški cesti,JČV10 na Šenbriški 
c., na Šenbriški;JČV50 ●Šembriška cesta, ●Šentbriška cesta, 
●Šenbrižka cesta, ●Šenbriska cesta, ●Šenbrička cesta
<Vožnjo po Konovski nadaljevati po Šenbriški>

Šentílj/Krajevna skupnost Šentilj (KS Šentilj) -a, v Šentil-
ju, Šentiljčan/-ka, šentiljski; Št. Ilj /zgod./; ●Šentil, ●Šentil-
čan/-ka, ●šentilski
<Prihaja iz Šentilja>

Šentíljska dolína pôje in igrá |prireditev|  prireditve Šentilj-
ska dolina poje in igra, na prireditvi Šentiljska dolina poje in 
igra; ●Šentilska dolina poje in igra
<Nastopiti na prireditvi Šentiljska dolina poje in igra>

Šentíljske ígre |prireditev|  -ih -er, na prireditvi Šentiljske 
igre; ●Šentilske igre
<prireditev Šentiljske igre v Krajevni skupnosti Šentilj>

Šentíljski odmèv |župnijski list|  -ega -a, v Šentiljskem odme-
vu, v listu Šentiljski odmev; ●Šentilski odmev
<Župnija Šentilj pri Velenju izdaja Šentiljski odmev>

Šentjánška kolesárska pót -e -e -i, na Šentjanški kolesarski 
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poti; ●Šentjanžka kolesarska pot
<Med kolesarjenjem po Šentjanški kolesarski poti občudovati 
naravne in kulturne znamenitosti Vinske Gore; Dolžina Šen-
tjanške kolesarske poti je 21,5 kilometra (●21,5 kilometrov)>

Šentjánška vás -e -i, v Šentjanški vasi; ●Šentjanžka vas, 
●Šentjanška Vas
<zaselek Šentjanška vas v Vinski Gori>

Šentjánški pôtok |vodno ime|  -ega -a, v Šentjanškem potoku; 
●Šentjanžki potok, ●Šentjanški Potok
<voda iz Šentjanškega potoka>

Šentjánž -a, v Šentjanžu, Šentjanžan/-ka, šentjanški; ●Šent-
janšJČV45

<Šentjanž in Šentjanška vas v naselju Vinska Gora>

Šentjánž na Vínski gôri |zaselek|  -a ~ ~ ~, v Šentjanžu na 
Vinski gori, Šentjanžan/-ka, šentjanški;JČV10 ●Šentjanš na 
Vinski gori,JČV45 ●šentjanžki
<V naselju Vinska Gora ležita Šentjanž na Vinski gori, ki je 
na pobočju ob cerkvi, in Šentjanška vas v dolini>

Šêrbec
|m. priimek|  -bca, pri Šerbcu, or. (s) Šerbcem,JČV32 Šerbčev;JČV32 
●or. (s) Šerbcom, ●Šerbcov, ●Šerbcev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Šerbec, or. (z) go. Šerbec
<Obvestiti Šerbca; Govoriti s Šerbcem; Posredovati na Šerb-
čev naslov>

Šêrcerjeva césta -e -e, na Šercerjevi cesti, na Šercerjevi c., 
na ŠercerjeviJČV50

<Zaviti na Šercerjevo>

ŠFD Koléda |Šaleško folklorno društvo Koleda|  ŠFD-ja ~ 
tudi ŠFD -- ~,JČV3 v ŠFD-ju/ŠFD Koleda; gl. Šaleško folklor-
no društvo Koleda
<nastop ŠFD Koleda>

Šílc
|m. priimek|  -a, pri Šilcu, or. (s) Šilcem,JČV32 Šilčev;JČV32 ●or. 
(s) Šilcom, ●Šilcov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Šilc, or. (z) go. Šilc
<Posredovati na Šilčev naslov>
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Šípek
|m. priimek|  -pka, pri Šipku, or. (s) Šipkom, Šipkov; ●rod. Ši-
peka, ●Šipekov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Šipek, or. (z) go. Šipek
<Povedati ge. Šipek; Govoriti s Šipkom>

Šíptar -ja, or. (s) Šiptarjem, Šiptarjev, šiptarski; ↑Albanec
Šíptarka -e, Šiptarkin; ●Šiptarčin; ↑Albanka
<Posamezni prebivalci Velenja se narodnostno opredeljujejo 
za ↑Albance (○Šiptarje)>

Šivíljstvo Mája, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~, pri Šiviljstvu Maja, 
Majin
<modna oblačila Šiviljstva Maja>

Škále/Krajevna skupnost Škale - Hrastovec (KS Škale - 
Hrastovec) Škal, v Škalah, Škalčan/-ka, škalski
<V Škalah, naselju severno od Škalskega in Velenjskega jeze-
ra, so odkrili ostanke mastodonta>

Škálska césta -e -e, na Škalski cesti, na Škalski c., na 
Škalski;JČV50 ●Škalška cesta, ●škalska cesta; razl. škalska smer
<Avtomobil je zdrsnil s Škalske ceste; Prehitevati po Škalski>

škálska smér -e -i; ●Škalska smer; razl. Škalska cesta
<V Velenje so prišli iz škalske smeri>

Škálske Církovce |naselje|  -ih -ovc, v Škalskih Cirkovcah, 
Škalskocirkovčan/-ka ali Cirkovčan/-ka, škalskocirkovški ali 
cirkovški
<Škalske in Šmartinske Cirkovce v Krajevni skupnosti Cir-
kovce>

Škálske zgódbe |zbornik|  -ih zgodb, v Škalskih zgodbah, v 
zborniku Škalske zgodbe
<Na prireditvi Iz zaprašene skrinje ob Prešernovem dnevu 
so brali odlomke iz zbornika Škalske zgodbe, v stari škalšči-
ni povedana zgodba o parkeljcih se je zdela najizvirnejša; v 
zbornik Škalske zgodbe vključene škalske pripovedi/pripove-
di iz Škal; Med krajani so Škalske zgodbe zelo priljubljene>

Škálsko jézero -ega -a, ob Škalskem jezeru
<Škalsko jezero je manjše od Velenjskega>
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Škárja
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Škarji tudi pri Škarju, or. (s) 
Škarjo tudi (s) Škarjem, Škarjev;JČV56 ●Škarjin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Škarja tudi pri ge. Škarji, or. 
(z) go. Škarja tudi (z) go. Škarjo
<Škarjeva telefonska številka>

Škobernè
|m. priimek|  -eta,JČV56 pri Škobernetu, or. (s) Škobernetom, 
Škobernetov; ○rod. Škoberneja, ○Škobernejev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Škoberne, or. (z) go. Škoberne
<Nasloviti na Škoberneta>

Škóda
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Škodi tudi pri Škodu, or. (s) 
Škodo tudi (s) Škodom, Škodov;JČV56 ●Škodin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Škoda tudi pri ge. Škodi, or. 
(z) go. Škoda tudi (z) go. Škodo
<Posredovati na Škodov naslov; Govoriti z go. Škodo/Ško-
da>

Šlándrova césta -e -e, na Šlandrovi cesti, na Šlandrovi c., na 
Šlandrovi;JČV50 ●Šlanderjeva cesta
<Zapeljati na Šlandrovo>

Šmárška césta -e -e, na Šmarški cesti, na Šmarški c., na 
Šmarški;JČV50 ●Šmarska cestaJČV5

<Zapeljati na Šmarško>

Šmartínske Církovce |naselje|  -ih -ovc, v Šmartinskih Cir-
kovcah, Šmartinskocirkovčan/-ka ali Cirkovčan/-ka, šmartin-
skocirkovški ali cirkovški; škalsko- in šmartinskocirkovški  
(< škalskocirkovški in šmartinskocirkovški)
<od Škalskih do Šmartinskih Cirkovc>

Šmártno/Krajevna skupnost Šmartno (KS Šmartno) 
-ega/-a, v Šmartnem/v Šmartnu, Šmarčan/-ka, šmarški ali 
šmartenski
<Prihaja iz Šmartnega/Šmartna, naselja v MO Velenje>

Šmártno pri Velênju -ega/-a ~ ~, v Šmartnem/Šmartnu pri 
Velenju, Šmarčan/-ka, šmarški ali šmartenski
<razglednica Šmartnega/Šmartna pri Velenju; razglednica z 
motivom Šmartnega/Šmartna pri Velenju>
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Šmè
|m. priimek|  -eta,JČV56 pri Šmetu, or. (s) Šmetom, Šmetov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Šme, or. (z) go. Šme
<Posvetovati se s Šmetom>

Šófta |potok|  -e, v Šofti
<voda ↑iz (●s) Šofte, potoka v KS Šentilj>

Šófta |vrh|  -e, na Šofti
<pobočje vrha Šofta v KS Šentilj; razgled ↑s (●iz) Šofte>

Šóla vôžnje Reláx, PE Velenje |avtošola|  -e ~ ~, v Šoli vo-
žnje Relax, Relaxov; velenjska avtošola Relax
<Prijaviti se na tečaj varne vožnje v Šoli vožnje Relax v Vele-
nju; velenjska šola vožnje Relax>

Šóla za rudárstvo in várstvo okólja ŠC Velênje -e ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~, v/na Šoli za rudarstvo in varstvo okolja ŠC Velenje; 
velenjska šola za rudarstvo in varstvo okolja; gl. Poklicna in 
tehniška rudarska šola ŠC Velenje
<dijaki Šole za rudarstvo in varstvo okolja> 

Šóla za storítvene dejávnosti ŠC Velênje -e ~ ~ ~ ~ ~, v/
na Šoli za storitvene dejavnosti ŠC Velenje; gl. Poklicna in 
tehniška šola za storitvene dejavnosti ŠC Velenje
<Šolanje nadaljuje po programu poklicno-tehniškega izobra-
ževanja s področja gastronomije na Šoli za storitvene dejav-
nosti ŠC Velenje; Izobraževal se je po programu ekonomski 
tehnik na Šoli za storitvene dejavnosti ŠC Velenje>

Šóla zdrávja Šalék -e ~ ~, v Šoli zdravja Šalek
<ustanovitelj in idejni vodja Šole zdravja Šalek; jutranja telo-
vadba v Šoli zdravja Šalek>

Šólnova úlica -e -e, na Šolnovi ulici, na Šolnovi ul., na Šol-
noviJČV50 
<Stanovati na Šolnovi ulici v Pesju; Srečati znanca na Šol-
novi>

Šólske ambulánte (ZD Velenje) |oddelek ZD Velenje|  -ih -nt, 
v Šolskih ambulantah Zdravstvenega doma Velenje
<V Zdravstvenem domu Velenje obratuje več šolskih ambu-
lant>

Šólski cénter Velênje (ŠCV) -ega -tra ~ (ŠCV-ja tudi ŠCV 
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--),JČV3 v/na Šolskem centru Velenje, v/na ŠCV-ju/ŠCV,  
ŠCV-jev; velenjski šolski center, srednješolski center v Ve-
lenju; Rudarski šolski center (RŠC) |poimenovanje dana-
šnjega ŠCV-ja v letih od 1963 do 1983|  RŠC-ja tudi RŠC --,  
RŠC-jev; Center srednjih šol (CSŠ) |poimenovanje dana-
šnjega ŠCV-ja v letih od 1983 do 1996|  CSŠ-ja tudi CSŠ --, 
CSŠ-jev; Šolski center Velenje (ŠC Velenje) |velenjski šolski 
center od leta 1996| ; enote ŠC Velenje: Elektro in računal-
niška šola, Gimnazija Velenje, Medpodjetniški izobraže-
valni center, Strojna šola, Šola za rudarstvo in varstvo 
okolja, Šola za storitvene dejavnosti, Višja strokovna šola

 Eléktro in računálniška šóla (ŠC Velênje) ~ ~ -e -e, 
v/na Elektro in računalniški šoli ŠC Velenje
<Izobraževati se za elektrotehnika na Elektro in računalniški 
šoli ŠC Velenje> 

 Gimnázija Velênje -e ~, v/na Gimnaziji Velenje; 
smeri: splošna gimnazija, športni oddelek, umetniška gimna-
zija 
<Obiskovati velenjsko gimnazijo; ravnatelj Gimnazije Vele-
nje; predmetnik umetniške gimnazije>

 Strôjna šóla (ŠC Velênje) -e -e, v/na Strojni šoli ŠC 
Velenje
<dijaki Strojne šole ŠC Velenje; Vpisati se v srednjo strojno 
šolo v Velenju> 

 Šóla za rudárstvo in várstvo okólja (ŠC Velênje) -e 
~ ~ ~ ~ ~, v/na Šoli za rudarstvo in varstvo okolja ŠC Velenje
<ravnatelj Šole za rudarstvo in varstvo okolja; Izučiti se za 
geotehnika na velenjski srednji šoli za rudarstvo in varstvo 
okolja>

 Šóla za storítvene dejávnosti (ŠC Velenje) -e ~ ~ ~, 
v/na Šoli za storitvene dejavnosti ŠC Velenje
<Vpisati se v srednjo šolo za storitvene dejavnosti v Velenju>

Šólski sklàd Gimnázije Velênje -ega -a ~ ~, v Šolskem skla-
du Gimnazije Velenje
<Dijaki družno s Šolskim skladom Gimnazije Velenje organi-
zirajo koncert; sredstva ŠS GV>

Špégel
|m. priimek|  -gla, pri Špeglu, or. (s) Špeglom, Špeglov; ●rod. 
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Špegela, ●Špegelov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Špegel, or. (z) go. Špegel
<Špeglovi glasbeni albumi>

Špéglova úlica -e -e, na Špeglovi ulici, na Špeglovi ul., na 
ŠpegloviJČV50

<Živeti na Špeglovi ulici v Pesju; vzdrževalna dela na Špe-
glovi>

Špehôvka | jama|  -e, v Špehovki
<Vhod v jamo Špehovko je širok 12,6 metra>

Špík |najvišja točka občine|  -a, na Špiku, Špikov
<na 1108 metrih nadmorske višine vrha Špik>

Špíl |društvo|  -a, pri Špilu, v društvu Špil, Špilov; gl. Društvo 
za razvoj in promocijo kulture Špil
<Špil, društvo za razvoj in promocijo kulture, in Mladinski 
center Velenje sta priredila glasbeni koncert v Rdeči dvorani>

Špórtna zvéza Velênje (ŠZV, ŠZ Velenje) -e -e ~, v Športni 
zvezi Velenje, v ŠZV, v ŠZ Velenje
<Športna društva na območju Mestne občine Velenje so zdru-
žena v Športno zvezo Velenje; predsednik Športne zveze Ve-
lenje/ŠZV/ŠZ Velenje; društva velenjske ŠZ>

Špórtnik léta v Méstni óbčini Velênje |prireditev|  prireditve 
Športnik leta v Mestni občini Velenje, na prireditvi Športnik 
leta v Mestni občini Velenje; športnik/-ica leta |naziv| JČV22

<prireditev Športnik leta s podelitvijo priznanj najzaslu-
žnejšim športnicam in športnikom v MO Velenje; Postati 
športnik/-ica leta; program prireditve Športnik leta 2014>

Špórtni párk Konôvo -ega -a ~, v Športnem parku Konovo; 
večnamenski športni park v Krajevni skupnosti Konovo
<odprtje Športnega parka Konovo>

Špórtni párk Šentílj -ega -a ~, v Športnem parku Šentilj
<otroška prireditev v Športnem parku Šentilj>

Špórtni tôrek | televizijska oddaja|  -ega -rka, v Športnem tor-
ku, v oddaji Športni torek
<pregled športnega dogajanja v Športnem torku; torkovi 
večeri na VTV v znamenju Športnega torka; Športni torek, 
20-minutna športna oddaja na VTV, prinaša aktualne in zani-
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mive novice za ljubitelje športa>

špórtno drúštvo (ŠD) -ega -a (ŠD-ja tudi ŠD --),JČV3 v špor-
tnem društvu, v ŠD-ju/ŠD, ŠD-jev
<velenjska športna društva>

Špórtno drúštvo Církovce pri Velênju (ŠD Cirkovce pri 
Velenju) -ega -a ~ ~ ~ (ŠD-ja ~ ~ ~ tudi ŠD -- ~ ~ ~),JČV3 v 
Športnem društvu Cirkovce pri Velenju, v ŠD-ju/ŠD Cirkovce 
pri Velenju
<v sodelovanju s Športnim društvom Cirkovce pri Velenju; 
športniki ŠD Cirkovce pri Velenju>

Špórtno drúštvo Komunálnega podjétja Velênje (ŠD KPV) 
-ega -a ~ ~ ~ (ŠD-ja ~ tudi ŠD -- ~),JČV3 v Športnem društvu 
Komunalnega podjetja Velenje, v ŠD-ju/ŠD KPV; ●Športno 
društvo komunalnega podjetja Velenje
<informacije o Športnem društvu Komunalnega podjetja 
Velenje; Komunalno podjetje Velenje ima svoje športno 
društvo>

Špórtno drúštvo Plešívec (ŠD Plešivec) -ega -a ~ (ŠD-ja ~ 
tudi ŠD -- ~),JČV3 v Športnem društvu Plešivec, v ŠD-ju/ŠD 
Plešivec; ●rod. Športnega društva Plešivca
<športnice in športniki plešivškegaJČV10 ŠD>

Špórtno drúštvo Skupíne Premogôvnik Velênje (Športno 
društvo Skupine PV, ŠD Skupine Premogovnik Velenje) 
-ega -a ~ ~ ~, v Športnem društvu Skupine Premogovnik Ve-
lenje, v ŠD-ju/ŠD Skupine Premogovnik Velenje
<ugodnosti Športnega društva Skupine PV>

○Športno društvo Stare kamikaze ↑Špórtno drúštvo Stári 
kamikáze (ŠD Stari kamikaze) -ega -a ~ ~ (ŠD-ja ~ ~ tudi ŠD 
-- ~ ~),JČV3 v Športnem društvu Stari kamikaze, v ŠD-ju/ŠD 
Stari kamikaze
<tekmovanje v smučarskih skokih za pokal Starih kamikaz; 
Organizator je Športno društvo Stari kamikaze>

Špórtno drúštvo Škále - HrástovecJČV43 -ega -a ~ ~, v Špor-
tnem društvu Škale - Hrastovec; ●Športno društvo Škale- 
-HrastovecJČV43

<Vključiti se v Športno društvo Škale - Hrastovec>

Špórtno drúštvo Vépol (ŠD Vepol) -ega -a ~ (ŠD-ja ~ tudi 
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ŠD -- ~),JČV3 v Športnem društvu Vepol, v društvu Vepol, v 
ŠD-ju/ŠD Vepol, Vepolov
<Velenjsko ŠD Vepol je slavilo na tradicionalnem turnirju 
↑košarkarskih (●košarkaških) trojk>

Špórtno drúštvo za táktične ígre Kóbra -ega -a ~ ~ ~ ~, v 
Športnem društvu za taktične igre Kobra, v društvu Kobra, pri 
Kobri, Kobrin
<člani društva Kobra>

Špórtno-kultúrno drúštvo Lípje (ŠKD Lipje) -ega -a ~ 
(ŠKD-ja ~ tudi ŠKD -- ~),JČV3 v Športno-kulturnem društvu 
Lipje, v ŠKD-ju/ŠKD Lipje (< Športno in kulturno društvo 
Lipje); ●Športno - kulturno društvo Lipje
<športne in kulturne aktivnosti v ŠKD Lipje; s Športno-kul-
turnim društvom Lipje; pri športnem in kulturnem društvu iz 
Lipja; Kresovanje je organiziralo Športno-kulturno društvo 
Lipje>

Špórtno nogométno drúštvo Velênje -ega -ega -a ~, v Špor-
tnem nogometnem društvu Velenje
<Športno nogometno društvo Velenje je organiziralo turnir v 
malem nogometu>

Špríc (ŠPRIC) |glasilo gimnazijcev ŠCV|  -a (ŠPRIC-a tudi 
ŠPRIC --),JČV3 v Špricu, v ŠPRIC-u tudi v ŠPRIC
<dijakinjin prispevek v ŠCV-jevem glasilu Špric; na prvi stra-
ni Šprica>

Šrámel
|m. priimek|  -mla, pri Šramlu, or. (s) Šramlom, Šramlov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Šramel, or. (z) go. Šramel
<Srečati Šramla>

ŠRZ Rdéča dvorána |zavod|  ~ ~ ~, v ŠRZ Rdeča dvorana
<ŠRZ Rdeča dvorana vabi vse ljubitelje rekreacije, da si re-
zervirajo termine v Rdeči dvorani za zimsko sezono; v velenj-
skem ŠRZ Rdeča dvorana>

ŠŠK |Šaleški študentski klub|  ŠŠK-ja tudi ŠŠK --,JČV3 v  
ŠŠK-ju tudi v ŠŠK --, ŠŠK-jev, ŠŠK-jevec/-ka |član/-ica 
ŠŠK| , ŠŠK-jevčev/-kin
<ŠŠK povezuje študente Šaleške doline; predsednik ŠŠK>

ŠŠK-líga |športna liga Šaleškega študentskega kluba|  -e, v 
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ŠŠK-ligi; liga ŠŠK
<pri Šaleškem študentskem klubu ustanovljena ŠŠK-liga>

Štájerec
|m. priimek|  -rca, pri Štajercu, or. (s) Štajercem,JČV32 
Štajerčev;JČV32 ●rod. Štajereca, ●pri Štajerecu, ●or. (s) Štajer-
com, ●Štajercov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Štajerec, or. (z) go. Štajerec
<Posredovati na Štajerčev naslov>

Štárt úp Velênje |podjetniška skupina|  skupine Štart up Vele-
nje, v skupini Štart up Velenje; start-up, start-upi, start-upov, 
start-uper; start-up podjetje ali start-up; ↑zagonsko podjetje
<srečanja podjetniške skupine Štart up v Rdeči dvorani;  
Start-upi in študenti z ambicijami po ustanovitvi podjetja so 
vključeni v skupino Štart up>

Št. Bríc |naselje|  /zgod./ |zdaj Šenbric|  ~ -a, or. (s) Št. Bri-
cem, v Št. Bricu, Šenbričan/-ka, šenbriški;JČV10 tudi Sv. Bric; 
●or. (s) Št. Bricom
<prebivalci Št. Brica>

Štéfanov pohòd z báklami |pohodniška prireditev|  -ega -a ~ 
~, na Štefanovem pohodu z baklami; ●na Štefanovemu poho-
du z baklami; ●Štefanov pohotJČV45 z baklami
<KS Staro Velenje organizira Štefanov pohod z baklami na 
Koželj; Na ↑štefanovo (●Štefanovo), dan po božiču, so prire-
dili tradicionalni Štefanov pohod z baklami>

Šterbénk
|m. priimek|  -a, pri Šterbenku, or. (s) Šterbenkom, Šterbenkov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Šterbenk, or. (z) go. Šterbenk
<Sporočiti Šterbenku; Povedati ge. Šterbenk; ●Obvestiti g. 
Šterbenk>

Št. Ílj |naselje|  /zgod./ |zdaj Šentilj|  ~ -a, or. (s) Št. Iljem, v Št. 
Ilju, Šentiljčan/-ka, šentiljski; ●or. (s) Št. Iljom
<nekdanji občini Škale in Št. Ilj>

Štímac
|m. priimek|  -mca, pri Štimcu, or. (s) Štimcem, Štimčev; ●or. 
(s) Štimcom, ●Štimcov, ●Štimcev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Štimac, or. (z) go. Štimac
<Sporočiti Štimcu; Poslati na Štimčev naslov>
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Štirinájsta divizíja (XIV. divizija) |partizanska enota|  -e 
-e, pri Štirinajsti diviziji (pri XIV. diviziji); Štirinajsta;JČV50 
●štirinajsta divizija, ●XIV divizija; prim. Cesta XIV. divizije
<legendarna Štirinajsta divizija; prihod udarne Štirinajste di-
vizije; V Šaleški dolini so s številnimi slovesnostmi zaznamo-
vali prihod Štirinajste na Štajersko>

Št. Jánž |naselje|  /zgod./ ~ -a, or. (s) Št. Janžem, v Št. Janžu, 
Šentjanžan/-ka, šentjanški; ●Št. Janš,JČV45 ●or. (s) Št. Janžom
<Današnje naselje Vinska Gora, ki ga sestavljata Šentjanž na 
Vinski gori in Šentjanška vas, se je do leta 1953 imenovalo Št. 
Janž na Vinski gori>

ŠTK Velênje |Šaleški teniški klub Velenje|  ŠTK-ja ~ tudi 
ŠTK -- ~,JČV3 or. (s) ŠTK-jem Velenje tudi (s) ŠTK Velenje, v 
ŠTK-ju Velenje tudi v ŠTK Velenje, ŠTK-jev
<teniški igralci ŠTK Velenje>

Štórgelj
|m. priimek|  -glja, pri Štorglju, or. (s) Štorgljem,JČV32 Štor-
gljev;JČV32 ●or. (s) Štorgljom, ●Štorgljov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Štorgelj, or. (z) go. Štorgelj
<Obvestiti Štorglja; Pogovarjati se s Štorgljem>

Štrávsova lúknja | jama|  -e -e, v Štravsovi luknji
<Dolžina Štravsove luknje v Šenbricu je 170 m>

Štrbénkova césta -e -e, na Štrbenkovi cesti, na Štrbenkovi c., 
na Štrbenkovi;JČV50 ●Šterbenkova cesta
<Peljati se po Štrbenkovi>

Študêntski sêrvis Máribor, Poslovalnica Velenje (ŠS Mari-
bor) -ega -a ~, pri Študentskem servisu Maribor, pri ŠS Mari-
bor; ●rod. Študentskega servisa Maribora
<velenjska poslovalnica Študentskega servisa Maribor; po-
slovalnica ŠS Maribor v Velenju>

Štú-dij dóm Velênje |študentski in dijaški dom|  ~ -a ~, v Štu-
-dij domu Velenje; gl. dijaški in študentski dom
<prostori Štu-dij doma Velenje; Dijaki Šolskega centra Ve-
lenje in študenti Višje strokovne šole Velenje imajo možnost 
bivanja v Štu-dij domu Velenje na Efenkovi>

štúdijska čitálnica Méstne knjížnice Velênje -e -e ~ ~ ~, v 
študijski čitalnici Mestne knjižnice Velenje; ●študentska či-
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talnica Mestne knjižnice Velenje; ○bralnica /star./, ↑čitalnica
<Predavanje bo v študijski čitalnici MKV; Študenti in odrasli 
↑berejo (○čitajo) v študijski čitalnici Mestne knjižnice Vele-
nje; ↑bralci, ○čitalci>

Šúc
|m. priimek|  -a, pri Šucu, or. (s) Šucem,JČV32 Šučev;JČV32 ●or. (s) 
Šucom, ●Šucov, ●Šucev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Šuc, or. (z) go. Šuc
<Dogovoriti se s Šucem>

Šúmi bár ~ -a, v Šumi baru, v baru Šumi, v Šumiju, Šumijev; 
↑Bar Šumi, ↑Šumi
<v baru Šumi na Tomšičevi>

Švájgelj
|m. priimek|  -glja, pri Švajglju, or. (s) Švajgljem,JČV32 Švaj-
gljev;JČV32 ●or. (s) Švajgljom, ●Švajgljov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Švajgelj, or. (z) go. Švajgelj
<Srečati Švajglja>

Švárcenštajn (Gradič) |grad|  -a, na Švarcenštajnu, na gradu 
Švarcenštajn, Švarcenštajnov
<srednjeveški grad Švarcenštajn v Šentilju pri Velenju>

Švéner
|m. priimek|  -ja,JČV31 pri Švenerju, or. (s) Švenerjem, Švener-
jev; ●Švenerov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Švener, or. (z) go. Švener
<Nasloviti na Švenerja; Povedati Švenerju; Švenerjev na-
slov>

ŠZV (ŠZ Velenje) |Športna zveza Velenje|  ~ (ŠZ-ja ~ tudi ŠZ 
-- ~),JČV3 v ŠZV, ŠZ-ju/ŠZ Velenje; ●ŠZV Velenje
<športno tekmovanje v organizaciji ŠZV/ŠZ Velenje>

[…]
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Táči
|m. priimek|  -ja, pri Tačiju, or. (s) Tačijem,JČV32 Tačijev;JČV32 
●rod. Tačia, ●or. (s) Tačom, ●Tačijov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Tači, or. (z) go. Tači
<Posredovati na Tačijev naslov>

Taekwondo klúb Skála Velênje [tekvondó] ~ -a ~ ~, v  
Taekwondo klubu Skala Velenje, v klubu Skala, Skalin;  
●Taekwon-do klub Skala Velenje, ●Taekwon - do klub Skala 
Velenje
<taekwondoistke in taekwondoisti kluba Skala iz Velenja; tre-
ner Taekwondo kluba Skala Velenje; Taekwondo klub Skala 
Velenje je organiziral državno prvenstvo v taekwondoju>

Táfi
|m. priimek|  -ja, or. (s) Tafijem, Tafijev; ●rod. Tafa, ●or. (s) 
Tafom, ●Tafov, ●Tafijov
|ž. priimek|  ~, or. (z) gdč. Tafi
<oboistka Tafi pri Pihalnem orkestru Premogovnika Velenje; 
rezultat teniškega igralca Tafija; ●rezultat teniškega igralca 
Tafi>

Tájna |zaselek|  -e, v zaselku Tajna; ●h Tajni
<V zaselku Tajna so uredili otroško igrišče; Prihaja iz zaselka 
Tajna v Podkraju pri Velenju>

Tákko, PE Velenje | trgovina, tuja blagovna znamka|  trgovi-
ne Takko, v trgovini Takko, v Takku, Takkov; ●Takov
<trgovina Takko v nakupovalnem središču Supernova; kata-
log Takko; ●Takko katalogJČV59>

táksi -ja, or. (s) taksijem, v taksiju; ●taxi
<taksi službe v Velenju: Taksi Pepi, Taksi Gama, Taksi Anej, 
Taksi Špilak; ●Taxi Pepi,JČV16 ●Taxi Špilak>
<taksist pri Taksiju Pepi; ●taxist>

Tampotísk, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Tampotisku, v pod-

T

 […]
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jetju Tampotisk, Tampotiskov; ●h Tampotisku
<Tampotisk, trgovina, storitve in proizvodnja, d. o. o.; Tam-
potiskove storitve>

Tamšè 
|m. priimek|  -eta,JČV56 or. (s) Tamšetom, Tamšetov; ●rod. Tam-
šeja, ●or. (s) Tamšejem, ●Tamšejev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Tamše
<odkup zlata pri Tamšetu; Tamšetovo urarstvo>

Tánšek
|m. priimek|  -ška, pri Tanšku, or. (s) Tanškom, Tanškov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Tanšek, or. (z) go. Tanšek
<zapis o Tanšku>

Tarók klúb Velênje (TKV) ~ -a ~ (TKV-ja tudi TKV --),JČV3 
v Tarok klubu Velenje, v TKV-ju/TKV, TKV-jev
<Tarokirati s člani Tarok kluba Velenje; tarokisti Tarok kluba 
Velenje>

○tarók turnír |vrsta tekmovanja|  ↑turnir v taroku, rod. turnir-
ja v taroku, na turnirju v taroku
<Mladinski center Velenje in Šaleški študentski klub organi-
zirata turnirje v taroku; na četrtem/4. turnirju v taroku>

Távčarjeva césta -e -e, na Tavčarjevi cesti, na Tavčarjevi c., 
na TavčarjeviJČV50

<od Tavčarjeve do Prešernove>

T. B. W., d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja T. B. W., v podjetju  
T. B. W., pri T. B. W.; ●h T. B. W.
<tehnični biro za orodne stroje in naprave T. B. W.>

Tédi | trgovina|  -ja, pri Tediju, v trgovini Tedi, Tedijev; ●Te-
dijov, ●Tedov
<velenjska trgovina Tedi; 1 evro diskont Tedi>

téhnik mehatrónike |srednješolski izobraževalni program| 
programa tehnik mehatronike, v programu tehnik mehatroni-
ke; tehnik/-ica mehatronike |naziv strokovne izobrazbe|
<Elektro in računalniška šola ŠCV izvaja štiriletni/4-letni 
strokovni program tehnik mehatronike; Z izobraževanjem po 
srednješolskem strokovnem programu tehnik mehatronike 
pridobite naziv tehnik/-ica mehatronike>
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téhnik računálništva |srednješolski izobraževalni program| 
programa tehnik računalništva, v programu tehnik računalništva; 
tehnik/-ica računalništva |naziv strokovne izobrazbe|
<Izobraževati se po štiriletnem strokovnem programu tehnik 
računalništva na Elektro in računalniški šoli ŠCV; Dijaki četr-
tega letnika programa tehnik računalništva na Elektro in raču-
nalniški šoli ŠCV se pripravljajo na poklicno maturo>

Ték ôčkov |prireditev|  -a ~, na Teku očkov
<Mestna občina Velenje je organizirala Tek očkov; tradicio-
nalna prireditev Tek očkov v Velenju s startomJČV25 na Tito-
vem trgu; fotoutrinki z velenjskega Teka očkov>

tekstílko/zabójnik TekstílkoJČV49 |zabojnik za oddajo teksti-
la|  -a/-a ~, v zabojniku Tekstilko, v tekstilku; sor. koš Organ-
ko
<Postavili so že tri tekstilke (●tekstilkote); Oddati oblačila v 
zabojnik Tekstilko>

Télekom Slovénije, d. d.JČV15 (TS) -a ~ (TS-ja tudi 
TS --),JČV3 v Telekomu Slovenije, v TS-ju/TS, Teleko-
mov, telekomovec/-ka |zaposleni/-a v Telekomu| , teleko- 
movčev/-kin; ●Telekomovec/-ka
Telekomov center Velenje -ega -tra ~, v Telekomovem cen-
tru Velenje
<Telekomov center Velenje je prodajno mesto Telekoma Slo-
venije, d. d.>

Télemach, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, or. (s) Telemachom, v 
Telemachu, v podjetju Telemach, Telemachov; ●or. (s) Tele-
machem; razl. (z) Adamovichem
<prodajno mesto podjetja Telemach v Velenju; Telemachova 
poslovalnica na Rudarski cesti>

Télkom sistémi, d. o. o., Velenje |podjetje|  ~ -ov, v podjetju 
Telkom sistemi
<telekomunikacijske storitve podjetja Telkom sistemi>

Temnják |vrh|  -a, na Temnjaku; ●h Temnjaku
<vzpon na Temnjak, vrh v KS Vinska Gora; koprenasti oblaki 
nad Temnjakom>

Temnjáški pôtok |vodno ime|  -ega -a, v Temnjaškem potoku; 
●Temnjažki potok
<Na vzhodu Janškovega sela teče Temnjaški potok, na zaho-
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du pa Šentjanški>

Temnjáški vrélec |vodno ime|  -ega -lca, v Temnjaškem vrel-
cu; ●Temnjažki vrelec
<voda iz Temnjaškega vrelca>

Ténis cénter Jézero Velênje ~ -tra ~ ~, v Tenis centru Jezero 
Velenje; ↑Teniški center Jezero VelenjeJČV43

<Rezervirati teniško igrišče v Tenis centru Jezero Velenje; ↑v 
Teniškem centru Jezero Velenje>

Ténis klúb ÁS Velênje ~ -a ~ ~, v Tenis klubu AS Velenje; 
↑Teniški klub AS VelenjeJČV43

<člani Tenis kluba AS Velenje; ↑člani Teniškega kluba AS 
Velenje>

Ténis klúb Lípje ~ -a ~, v Tenis klubu Lipje; ↑Teniški klub 
LipjeJČV43

<teniški igralci Tenis kluba Lipje (↑Teniškega kluba Lipje); 
v sodelovanju s Tenis klubom Lipje (↑s Teniškim klubom Li-
pje)>

Téniško drúštvo Cóta -ega -a ~, v Teniškem društvu Cota; 
○tenis društvoJČV43

<teniški igralci Teniškega društva Cota; piknik pri Coti>

terása Kavárne Lúcifer tudi terása kavárne Lúcifer -e ~ ~, 
na terasi Kavarne Lucifer/na terasi kavarne Lucifer
<večer jazza in bosse nove na terasi Kavarne Lucifer/na terasi 
kavarne Lucifer>

Terčè
|m. priimek|  -eta,JČV56 or. (s) Terčetom, Terčetov; ○rod. Terče-
ja, ○Terčejev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Terče
<Zglasiti se pri ge. Terče; gradivo predavatelja Terčeta; ●gra-
divo predavatelja Terče>

Têrmoelektrárna Velênje (TEV, TE Velenje) /zgod./ -e ~ 
(TEV --, TE -- ~), v Termoelektrarni Velenje, v TEV, v TE Ve-
lenje; velenjska termoelektrarna; ●Termo elektrarna Velenje
<Termoelektrarna Velenje je za gorivo uporabljala šaleški li-
gnit; V 20. stoletju je z električno in toplotno energijo Velenj-
čane sprva oskrbovala velenjska termoelektrarna, od sedem-
desetih let dalje pa šoštanjska>
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Têrmonôva, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Termonovi, v podje-
tju Termonova, Termonovin; ●h Termonovi
<velenjsko podjetje Termonova na Špeglovi ulici>

TEŠ in TéšJČV3 |Termoelektrarna Šoštanj|  TEŠ-a tudi TEŠ -- 
in Teša, v TEŠ-u tudi v TEŠ in v Tešu, TEŠ-ev in Tešev; ●or. 
(s) Tešom, ●Tešov, ●Termo elektrarna Šoštanj
<direktor Teša/TEŠ; Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o.>

TEŠ 6 in Téš 6 in blok 6 TEŠ |blok Termoelektrarne Šoštanj| 
bloka TEŠ 6, v bloku TEŠ 6; šesti blok Termoelektrarne Šo-
štanj
<projekt TEŠ 6/Teš 6; gradnja bloka TEŠ 6; odločanje o TEŠ 
6; naložba v blok TEŠ 6; enoletno poskusno obratovanje blo-
ka 6 Teš; V Termoelektrarni Šoštanj so opravili tehnični pre-
gled B6>

Tévž
|m. priimek|  -a, pri Tevžu, or. (s) Tevžem,JČV32 Tevžev;JČV32 ●or. 
(s) Tevžom, ●Tevžov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Tevž, or. (z) go. Tevž
<Dogovoriti se s Tevžem; Sodelovati z go. Tevž; ●v sodelo-
vanju z g. Tevž>

Têžkoatlétska zvéza Slovénije (TAZS) -e -e ~, v Težkoatlet-
ski zvezi Slovenije, v TAZS; ●Težko atletska zveza Slovenije
<Težkoatletska zveza Slovenije je objavila rezultate z držav-
nega prvenstva v dvigovanju uteži, ki ga je v Velenju organi-
ziral Težkoatletski klub Rudar>

Têžkoatlétski klúb Rudár -ega -a ~, v Težkoatletskem klubu 
Rudar; ●Težko atletski klub RudarJČV43

<Težkoatletski klub Rudar se je udeležil tekmovanja v lah- 
ko- in težkoatletskih disciplinah>

The Strój |glasbena skupina|  skupine The Stroj, v skupini 
The Stroj
<koncert tolkalne skupine The Stroj v okviru Festivala mladih 
kultur Kunigunda>

Tíčnica |vrh|  -e, na Tičnici; ●h Tičnici
<rast kukavic na območju Deberce in Tičnice; šopek kukavic 
s Tičnice; vzpon na vrh Tičnice>

Tílnov dóm -ega -a, v Tilnovem domu; ●Tilenov dom, ●Tilj-
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nov dom
<prostori v Tilnovem domu v Šentilju>

Típ tòp |masažni studio|  studia Tip top, v studiu Tip top
<v masažnem studiu Tip top; Iti na masažo v Tip top; ●masa-
žni studijo Tip top; prim. [stúdijo]>

Tiskárna Bízjak, d. o. o.JČV15 |podjetje|  /zgod./ -e ~, v Tiskar-
ni Bizjak, pri Bizjaku, Bizjakov
<natisnjeno v Tiskarni Bizjak>

Tísnik |hrib|  -a, na Tisniku, Tisnikov, tisniškiJČV10

<Nadmorska višina Tisnika je 758 metrov; na 758 metrih nad-
morske višine hriba Tisnik>

Títo (Jósip Bróz - Títo)JČV34 -a (-a -a -a), pri Titu (pri Josipu 
Brozu - Titu), Titov; Titov spomenik ali Maršal Tito,JČV12 Ti-
tovo Velenje |poimenovanje mesta Velenje v letih 1981–1990|
<Augustinčićev spomenik maršala Tita, predsednika SFRJ, 
na Titovem trgu>

Títovo Velênje /zgod./ -ega -a, v Titovem Velenju
<Med letoma 1981 in 1990 (●med leti 1981 in 1990) se je 
današnje mesto Velenje imenovalo Titovo Velenje>

Títov tŕg -ega -a, na Titovem trgu
<Fotografirati se pred Titovim spomenikom na Titovem trgu>

Tkávec
|m. priimek|  -vca, pri Tkavcu, or. (s) Tkavcem,JČV32 Tkav-
čev;JČV32 ●rod. Tkaveca, ●pri Tkavecu, ●or. (s) Tkavcom, 
●Tkavcov, ●Tkavcev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Tkavec, or. (z) go. Tkavec
<Srečati se s Tkavcem; Poslati na Tkavčev e-naslov>

Tolédova úlica -e -e, na Toledovi ulici, na Toledovi ul., na 
ToledoviJČV50

<po narodnem heroju Mihi/Mihu Pintarju - Toledu poimeno-
vana Toledova ulica>

Tomážev óder |prizorišče na Pikinem festivalu|  -ega -dra, na 
Tomaževem odru; ●Tomažov oder, ●na Tomaževemu odru
<predstave Pikinega festivala na Tomaževem odru>

Toming-Consulting, d. o. o.JČV15 [tóming-konzálting] |podje-
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tje|  -a, v Toming-Consultingu, v podjetju Toming-Consulting
<Podjetje Toming-Consulting je specializirano za poslovanje 
z nepremičninami in gradbeni inženiring>

Tóm skí sêrvis, s. p.JČV15 |podjetje|  ~ ~ -a, pri Tom ski servisu, 
v podjetju Tom ski servis, Tomov; ↑Smučarski servis Tom
<servisiranje smuči in koles pri Tom ski servisu>

Tómšičeva césta -e -e, na Tomšičevi cesti, na Tomšičevi c., 
na Tomšičevi;JČV50 ●Tomšičova cestaJČV6

<popolna zapora Tomšičeve ceste/Tomšičeve>

Tóp Shóp | trgovina, blagovna znamka|  ~ -a, v Top Shopu, v 
trgovini Top Shop
<prodajno mesto Top Shop v Velenju; Iti nakupovat v Top 
Shop/v trgovino Top Shop>

Tôrkova pêta |sklop delavnic|  -e -e, na Torkovi peti
<majska delavnica Torkova peta v torek, 5. maja 2015, ob 17. 
uri v Vili Mojci; Vabljeni na Torkovo peto prvi teden v juniju>

tórtica Velênje -e ~, v tortici Velenje
<Kavarna hotela Paka nudi sadno tortico Velenje, polnjeno z 
vaniljevo kremo>

Továrna gospodínjske opréme Gorênje/Gorénje (TGO Go- 
renje) /zgod./ -e ~ ~ ~ (TGO-ja ~ tudi TGO -- ~), v Tovarni 
gospodinjske opreme Gorenje, v TGO-ju/TGO Gorenje
<proizvodnja črno-belih televizorjev v Tovarni gospodinjske 
opreme Gorenje>

TÓZD | temeljna organizacija združenega dela|  /zgod./ 
TOZD-a tudi TOZD --, v TOZD-u tudi v TOZD --,  
TOZD-ov;JČV3 tudi tozd -a, v tozdu, tozdov; prim. SOZD/sozd
<ustanovitev TOZD-ov; TOZD Jamska mehanizacija in 
TOZD Gradbena dejavnost>

tradicionálni blagoslòv môšta |vrsta prireditve|  -ega -a ~, na 
tradicionalnem blagoslovu mošta; ●tradicijonalni blagoslov 
mošta; prim. [tradicijonálni]
<Turistično društvo Šentilj vabi na tradicionalni blagoslov 
mošta>

trafíka -e, v trafiki
<Kupiti časopis v trafiki na Cankarjevi>
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trafíka 3DVA -e ~, v trafiki 3DVA
<trafike 3DVA v Velenju; Podjetje Tobačna 3DVA ima v Vele-
nju več trafik; ↑cigarete (●cigareti) iz trafike 3DVA>

Trámpuž
|m. priimek|  -a, pri Trampužu, or. (s) Trampužem,JČV32 Tram-
pužev;JČV32 ●or. (s) Trampužom, ●Trampužov; razl. Trampuš 
|priimek| ; gl. Neva in Miro Trampuš
|ž. priimek|  ~, pri ge. Trampuž, or. (z) go. Trampuž
<Posvetovati se s Trampužem>

TrebelíškoJČV50 |naselje|  -ega, na Trebeliškem, mest. o Trebe-
liškem; ●mest. o Trebeliškemu
<cesta na Trebeliško; Priti s Trebeliškega v Krajevni skupno-
sti Paka pri Velenju; prebivalci Trebeliškega>

Trébniški |plemiška družina|  /zgod./ -ih; gospodje Trebniški
Jurij Trebniški -a -ega; mest. (o) Juriju Trebniškem; ●mest. (o) 
J. Trebniškemu, ●Trebniškijev; prim. KoželjskiJČV13

<sodelovanje Jurija Trebniškega, lastnika gradu Švarcenštajn, 
pri razpečavanju Dalmatinove Biblije; delo Jurija Trebniške-
ga>

Trébuša |naselje|  -e, v Trebuši, Trebušan/-ka, trebuški
<nakupovalno središče Velenjka v Trebuši>

Trebúšnica |potok|  -e, v Trebušnici, Trebušničin; ●Trebušni-
cin
<Iti čez Trebušnico in ob njej>

Trébuže |dolina|  Trebuž, v Trebužah
<Dolinica ob cesti Velenje–Celje, skozi katero teče Trebušni-
ca, se imenuje Trebuže>

Tréndnét, d. o. o.JČV15 (TrendNET) |podjetje|  -a, pri  
Trendnetu, v podjetju Trendnet, Trendnetov 
<Velenjsko podjetje Trendnet nudi podjetjem IT-podporo; 
računalniški inženiring Trendnet; ●računalniški inžiniring 
Trendnet>

Trénz -a, or (s) Trenzem, Trenzev/Trenčev
<Trenzev urbanistični načrt Velenja; Trenzeva vizija sodob-
nega Velenja>

trétja razvójna ós -e -e -i, na tretji razvojni osi; 3. razvojna 
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os
<severni del tretje razvojne osi; V okviru tretje razvojne osi 
je predvidena tudi gradnja štiripasovnice na odseku Velenje–
Slovenj Gradec; sestanek na temo tretje razvojne osi>

tretjejúlijskiJČV54 ●tretje julijski, ●tretje-julijski, ●tretjojulijski
<tretjejulijska krača ob dnevu rudarjev>

Tŕg mladóstiJČV54 -a ~, na Trgu mladosti; ●Trg MladostiJČV5

<prostori Šolskega centra Velenje na Trgu mladosti>

trgôvec |srednješolski izobraževalni program|  programa tr-
govec, v programu trgovec; prodajalec/-ka |naziv poklicne 
izobrazbe|
<Šola za storitvene dejavnosti ŠC Velenje izvaja triletni/ 
3-letni izobraževalni program trgovec; dijakinje in dijaki 2. 
letnika poklicnega programa trgovec na Šoli za storitvene de-
javnosti ŠCV>

Trgovína Dán na dán, s. p.JČV15 |podjetje|  -e ~ ~ ~, v Trgovi-
ni/trgovini Dan na dan; ●Trgovina Dan na Dan; gl. Dan na dan
<Trgovina Dan na dan, podjetje s sedežem na Stantetovi ulici 
v Velenju, ima poslovno enoto v Vojniku; Nakupovati v trgo-
vini Dan na dan>

Trgovína Márijan (Gashi), s. p.JČV15 |podjetje|  -e ~, v Trgo-
vini Marijan; rod. Gashija, or. (z) Gashijem, Gashijev; ●rod. 
Gashia, ●or. (z) Gashiom, ●or. (z) Gashiem, ●or. (z) Gashijom, 
●Gashiov, ●Gashiev, ●Gashijov
<izdelava ključev pri Marijanu (Gashiju) v podhodu Kidriče-
ve ceste>

Trgovína za špórtni ribolòv, s. p.JČV15 |podjetje|  -e ~ ~ ~, v 
Trgovini za športni ribolov
<Trgovina za športni ribolov nudi ribiško opremo; bogata po-
nudba velenjske trgovine za športni ribolov; pripomočki za 
ribolov iz ribiške trgovine Šarman; Športni ribiči lahko ku-
pijo ribiške palice v ribiški trgovini Šarman; ●ribja trgovina 
Šarman>

Triángel – regionálna kultúrna navéza -gla, pri Trianglu, 
Trianglov; ●rod. Triangela, ●Triangelov, ●Trijangel – regijo-
nalna kulturna naveza; prim. [trijángel], [regijonálen]JČV25

<Regionalna kulturna naveza Triangel povezuje Festival Ve-
lenje, Hišo kulture Celje in Zavod za kulturo, šport in turizem 
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Žalec; pri Trianglu, regionalni kulturni navezi; Trianglova 
nova umetniška produkcija>

Tríatlon klúb Velênje (TK Velenje) ~ -a ~ (TK-ja ~ tudi TK 
-- ~),JČV3 v Triatlon klubu Velenje, v TK-ju/TK Velenje; ↑Tria-
tlonski klub Velenje,JČV43 velenjski triatlonski klub; ●Trijatlon 
klub Velenje; prim. [tríjatlon]JČV25

<Triatlon klub Velenje je vključen v Triatlonsko zvezo Slove-
nije; triatlonke in triatlonci TK Velenje>

Tríatlon Velênje |športna prireditev|  -a ~, na Triatlonu Vele-
nje; ●Trijatlon Velenje; prim. [tríjatlon]JČV25

<V juliju 2015 bo potekal že 7./sedmi Triatlon Velenje;JČV22 na 
triatlonskem tekmovanju ob Velenjskem jezeru>

Tríiiple/TrIIIpleJČV58 |glasbenik|  -la, pri Triiiplu/TrIIIplu, or. 
(s) Triiiplom/TrIIIplom, Triiiplov/TrIIIplov
<nastop velenjskega raperja Triiipla/TrIIIpla>

Trí dételjice, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Tri deteljice, v 
podjetju Tri deteljice, pri Treh deteljicah; 3 deteljice; ●3 De-
teljice
<Tri deteljice, trgovina in gostinstvo, d. o. o.; trgovina in go-
stinstvo Tri deteljice>

trím stèza/stezà ob Škálskem jézeru ~ -e ~ ~ ~, na trim stezi 
ob Škalskem jezeru; ●trim steza ob Škalskemu jezeru
<Rekreirati se na trim stezi ob Škalskem jezeru>

trím stèza/stezà Velênje ~ -e ~, na trim stezi Velenje
<obnova trim steze nad vilo Herberstein>

Triúmph [trijúmf] |prodajalna, blagovna znamka|  -a, v Tri-
umphu, v prodajalni Triumph, Triumphov; ●Triumf
<perilo blagovne znamke Triumph iz Triumphove prodajalne 
v NC Velenjka>

Trkúlja
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Trkulji tudi pri Trkulju, or. (s) 
Trkuljo tudi (s) Trkuljem, Trkuljev;JČV56 ●Trkuljin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Trkulja tudi pri ge. Trkulji, 
or. (z) go. Trkulja tudi (z) go. Trkuljo
<pri zavarovalniškem agentu Trkulji/Trkulju iz Velenja>

Trnáva |potok|  -e, v Trnavi
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<fizikalne in kemične lastnosti vode iz Trnave>

Trúbarjeva úlica -e -e, na Trubarjevi ulici, na Trubarjevi ul., 
na Trubarjevi;JČV50 ●h Trubarjevi
<s Trubarjeve ulice na Konovem>

tŕžnica -e, na tržnici; gl. Mestna tržnica Velenje
<kiosk s sadjem na tržnici v središču Velenja/velenjski tržni-
ci>

Tukáno Velênje | trgovina|  -a ~, v Tukanu Velenje, v trgovini 
Tukano, Tukanov
<trgovina za ↑male (●majhne) živali Tukano v Velenju; Tuka-
nova poslovalnica v Velenju>

Turístična agéncija Sónček, Poslovalnica Velenje -e -e ~, 
v Turistični agenciji Sonček, v agenciji Sonček, pri Sončku, 
Sončkov; ●Turistična agencia Sonček, ●rod. Sončeka, ●Son-
čev, ●Sončekov
<poslovalnica Turistične agencije Sonček v Velenju; Son-
čkova poslovalnica na Kidričevi v Velenju>

Turístična zvéza Velênje (TZ Velenje) -e -e ~, pri Turistični 
zvezi Velenje, pri TZ Velenje; velenjska turistična zveza ali 
turistična zveza v Velenju
<Turistična društva Šaleške doline so povezana v Turistično 
zvezo Velenje>

Turístično drúštvo Hrástovec (TD Hrastovec) -ega -a ~ 
(TD-ja ~ tudi TD -- ~),JČV3 v Turističnem društvu Hrastovec, v 
TD-ju/TD Hrastovec; turistično društvo iz Hrastovca
<članice in člani TD Hrastovec>

Turístično drúštvo Šalék (TD Šalek) -ega -a ~ (TD-ja ~ tudi 
TD -- ~),JČV3 v Turističnem društvu Šalek, v TD-ju/TD Šalek; 
turistično društvo iz Šaleka
<Včlaniti se v Turistično društvo Šalek>

Turístično drúštvo Šentílj pri Velênju (TD Šentilj pri Ve-
lenju) -ega -a ~ ~ ~ (TD-ja ~ ~ ~ tudi TD -- ~ ~ ~),JČV3 v Tu-
rističnem društvu Šentilj pri Velenju, v TD-ju/TD Šentilj pri 
Velenju; turistično društvo iz Šentilja pri Velenju
<prireditve Turističnega društva Šentilj pri Velenju>

Turístično drúštvo Velênje (TD Velenje) -ega -a ~ (TD-ja ~ 
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tudi TD -- ~),JČV3 v Turističnem društvu Velenje, v TD-ju/TD 
Velenje; velenjsko turistično društvo ali turistično društvo iz 
Velenja
<Turistično društvo Velenje je vključeno v TZ Velenje>

Turístično drúštvo Vínska Gôra (TD Vinska Gora) -ega -a 
~ ~ (TD-ja ~ ~ tudi TD -- ~ ~),JČV3 v Turističnem društvu Vin-
ska Gora, v TD-ju/TD Vinska Gora; vinskogorsko turistično 
društvo
<aktivnosti Turističnega društva Vinska Gora; Sodelovati s 
TD-jem/TD Vinska Gora>

Turístično-informacíjski cénter Velênje (TIC Velenje) -ega 
-tra ~ (TIC-a ~ tudi TIC -- ~),JČV3 v Turistično-informacijskem 
centru Velenje, v TIC-u/TIC Velenje; turističnoinformacij-
ski centerJČV24 (< center, namenjen posredovanju turističnih 
informacij) in turistično-informacijski centerJČV24 (< turi-
stični in informacijski center)
<Turistično-informacijski center Velenje razpolaga z infor-
macijami o Velenju oz. širšem slovenskem prostoru in orga-
nizira izlete po Šaleški dolini, izvaja oglede vile Biance ipd.>

Turístično-rekreacíjski cénter JézeroJČV24 (TRC Jezero) 
-ega -tra ~ (TRC-ja ~ tudi TRC -- ~),JČV3 v Turistično-rekrea-
cijskem centru Jezero
<športna in turistična ponudba Turistično-rekreacijskega cen-
tra Jezero>

Túrn (Thurn) |grad|  -a, na Turnu, na gradu Turn (tudi na gra-
du Turnu)JČV26

<Turnov vhodni portal>

Túrna, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v/pri Turni, v podjetju Turna, 
Turnin; ●h Turni
<Velenjsko podjetje Turna sodeluje s številnimi proizvajalci 
bele tehnike; kariera v Turni>

turnír v málem nogométu |športno tekmovanje, vrstno po-
imenovanje|  -ja ~ ~ ~, na turnirju v malem nogometu
<Organizirati turnir v malem nogometu za prehodni pokal 
MO Velenje>

turnír v pikádu |športno tekmovanje, vrstno poimenovanje| 
-ja ~ ~, na turnirju v pikadu; ○pikado turnir
<Pikado klub Strela je organiziral turnir v pikadu za pokal 
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MO Velenje>

turnír v úlični košárki |športno tekmovanje, vrstno po-
imenovanje|  -ja ~ ~ ~, na turnirju v ulični košarki; ○streetball 
turnir, ○street ball turnir
<Košarkarski ekipi s tremi igralci sta se pomerili na turnirju v 
ulični košarki na kotalkališču v Sončnem parku>

Túrnski |plemiška rodbina|  /zgod./ -ih; gospodje Turnski
Friderik Ludvik Turnski -a -a -ega, mest. (o) Frideriku Ludvi-
ku Turnskem; ●mest. (o) Frideriku Ludviku Turnskemu
<grad Turn v lasti Turnskih>
<v Friderikludvikovih letih, ↑v letih Friderika Ludvika>JČV33

Túrnškova jáma -e -e, v Turnškovi jami; ●h Turnškovi jami
<Na pobočju Paškega Kozjaka so tri kraške jame: Ovčja, Pa-
ška in Turnškova jama; Globina Turnškove jame v Paki pri 
Velenju je 8 metrov>

Túševo | turistična kmetija|  -ega, na Tuševem, na kmetiji Tu-
ševo; ●na TuševemuJČV50

<turistična kmetija Tuševo v naselju Lopatnik pri Velenju; 
pohod na Tuševo; na prireditvi Družinski vikend na Tuševem 
v organizaciji TD Vinska Gora>

○Túš márket Velênje |samopostrežna trgovina|  ↑Market Tuš 
Velenje -a ~ ~, v Marketu Tuš Velenje
<trgovina Tuš na Gorici; Tuševa trgovina na Splitski; ●Tuš 
trgovinaJČV59>

Túšmobil VelênjeJČV59 |prodajalna|  -a ~, v Tušmobilu Vele-
nje, Tušmobilov
<v velenjskem Tušmobilu na Kidričevi; Tušmobilovo pro-
dajno mesto v Velenju; Odpravil se je v velenjski Tušmobil; 
●Odpravil se je v velenjski tušmobil>

○Túš súpermárket Velênje |velika samopostrežna trgovina| 
↑Supermarket Tuš Velenje -a ~ ~, v Supermarketu Tuš Velenje
<Nakupovati v Tuševem supermarketu na Cesti talcev>

TVK, d. o. o.JČV15 |Tovarna vizualnih komunikacij|  TVK-ja 
tudi TVK --,JČV3 v TVK-ju tudi v TVK --, TVK-jev; ●Tovarna 
vizuelnih komunikacij
<Velenjsko podjetje TVK izvaja UV-tisk; 3D-nalepke, izde-
lane pri TVK>
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TV1, médijska prodúkcija, trgovína in storítve, d. o. o.JČV15 
(Tv1, d. o. o.) |podjetje|  podjetja TV1/Tv1, v podjetju TV1/
Tv1; Tv1.si |spletni medij podjetja TV1| ; ●Tv1 d.o.o.,JČV15 
●Tv1.Si, ○internetni medij Tv1.si
<Podjetje Tv1, d. o. o., izdaja spletni medij Tv1.si; Spletni 
medij podjetja Tv1, d. o. o., je dosegljiv na spletni strani 
www.tv1.si; PrekJČV41 spleta prebirati novice medija Tv1.si; 
●preko spleta>

Twírling klúb Velênje ~ -a ~, v Twirling klubu Velenje
<Predstavile so se članice Twirling kluba Velenje>

T-2, d. o. o., Poslovalnica Velenje T-2 --, podjetja T-2, pri 
T-2, v podjetju T-2
<velenjska poslovalnica T-2; poslovalnica telekomunikacij-
ske družbe T-2 na Šaleški cesti; T-2 je podjetje s področja 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij; IKT-podjetje T-2; 
IKT-dejavnost podjetja T-2; dejavnost IKT družbe T-2; ●IKT 
podjetje T-2, ●IKT dejavnost podjetja T-2>

[…]
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Učákar
|m. priimek|  -ja, pri Učakarju, Učakarjev; ●rod. Učakara, ●or. 
(z) Učakarom, ●or. (z) Učakarjom, ●Učakarov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Učakar
<z go. Učakar, predsednico TD Vinska Gora>

Účni dán na Grílovi domačíji |prireditev|  prireditve Učni 
dan na Grilovi domačiji, na prireditvi Učni dan na Grilovi 
domačiji
<Društvo zeliščarjev Velenje je za osnovnošolce priredilo Uč-
ni dan na Grilovi domačiji>

účni laboratórij Visôke šóle za várstvo okólja -ega -a ~ ~ ~ 
~ ~, v učnem laboratoriju Visoke šole za varstvo okolja; učni 
laboratorij VŠVO Velenje
<raziskovalne aktivnosti študentov v učnem laboratoriju Vi-
soke šole za varstvo okolja>

Údine | italijansko mesto, partnersko mesto MOV|  gl. Videm

Údovič 
|m. priimek|  -a, or. (z) Udovičem, Udovičev; ●or. (z) Udovi-
čom, ●Udovičov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Udovič
<Srečati se z g. Udovičem; Srečati se z go. Udovič; ●Srečati 
se z g. Udovič>

Udvínčič, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Udvinčiču, v podjetju 
Udvinčič, Udvinčičev; ●or. (z) Udvinčičom, ●Udvinčičov
<slikopleskarstvo Udvinčič; storitve podjetja Udvinčič>

Úlcinj |črnogorsko mesto, prijateljsko mesto MOV|  -a, v Ul-
cinju, Ulcinjčan/-ka, ulcinjski; ●or. (z) Ulcinom, ●or. (z) Ulci-
njom, ●v Ulcinu, ●ulcinški, ●ulcinski
<projektno sodelovanje Mestne občine Velenje z Ulcinjem, 
mestom v Črni gori (●Črni Gori)>

U

 […]
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úlica : céstaJKV3

Úlica Dúšana Kvédra -e ~ ~, na Ulici Dušana Kvedra, na 
Kvedrovi;JČV50 Ul. Dušana Kvedra, Ul. D. Kvedra, Ulica D. 
Kvedra; ●ulica Dušana Kvedra, ●Dušan Kvedrova ulica, ●Uli-
ca Dušana Kveder
<Živeti na Kvedrovi>

Úlica Fránca Sókliča -e ~ ~, na Ulici Franca Sokliča, na 
Sokličevi;JČV50 Ul. Franca Sokliča, Ul. F. Sokliča, Ulica F. 
Sokliča; ●Ulica Franceta Sokliča, ●Ulica Francija Sokliča, 
●Franc Sokličeva ulica,JČV6 ●Ulica Franca Soklič; razl. Franc, 
rod. Franca, France, rod. Franceta, Franci, rod. Francija
<Sprehajati se po Ulici Franca Sokliča>

Úlica Jánka Úlriha -e ~ ~, na Ulici Janka Ulriha, na Ul-
rihovi;JČV50 Ul. Janka Ulriha, Ul. J. Ulriha, Ulica J. Ulriha, 
Ulrihova ulica; ●ulica Janka Ulriha, ●Ulica Jankota Ulriha, 
●Ulica Janka Ulrih
<Prečkati Ulrihovo>

Úlica Jánka Vrábiča -e ~ ~, na Ulici Janka Vrabiča, na 
Vrabičevi;JČV50 Ul. Janka Vrabiča, Ul. J. Vrabiča, Ulica J. Vra-
biča; ●Ulica Jankota Vrabiča, ●Ulica Janka Vrabič
<Stanovati na Ulici Janka Vrabiča>

Úlica Lôvra Kúharja -e ~ ~, na Ulici Lovra Kuharja, na 
Kuharjevi;JČV50 Ul. Lovra Kuharja, Ul. L. Kuharja, Ulica L. 
Kuharja; ●Ulica Lovrota Kuharja, ●Ul. Lovra Kuhar
<Stanovati v Ulici Lovra Kuharja številka 1>

Úlica Póhorskega bataljóna -e ~ ~, na Ulici Pohorskega ba-
taljona; Ul. Pohorskega bataljona; ●Ulica pohorskega bataljo-
naJČV5

<ob Ulici Pohorskega bataljona v Pesju>

Úlica 3. júlija [trétjega] -e ~ ~, na Ulici 3./tretjega julija; 
●Ulica 3. julij, ●Ulica 3 julija
<z velenjske Ulice 3. julija; Ul. 3. julija 6>

Últra ôkno, s. p.JČV15 |podjetje|  ~ -a, pri Ultra oknu, v podjetju 
Ultra okno; ●h Ultra oknu
<storitve velenjskega podjetja Ultra okno>
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Úmek
|m. priimek|  -mka, pri Umku, or. (z) Umkom, Umkov; ●or. (z) 
Umekom, ●Umekov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Umek, or. (z) go. Umek
<Obvestiti g. Umka; Povedati ge. Umek; ●Sporočiti g. Umek>

umétniška gimnázija | izobraževalni program|  -e -e, v pro-
gramu umetniška gimnazija; umetniška gimnazija – glasbena 
smer, umetniška gimnazija – likovna smer
<glasbena in likovna smer programa umetniška gimnazija na 
Gimnaziji Velenje>

ÚniCrédit Bánk, PE Velenje ~ ~, v UniCredit Bank, v banki 
UniCredit
<velenjska poslovna enota UniCredit Bank; stranke banke 
UniCredit>

Únišpórt | trgovina|  -a, v Unišportu, v trgovini Unišport, Uni-
športov
<kolesarska trgovina Unišport v Velenju>

Univerzális, s. p.JČV15 |podjetje|  -a, v Univerzalisu, pri servisu 
Univerzalis, Univerzalisov
<Čistilni servis Univerzalis, s. p., na Prešernovi cesti 7b; pri 
Univerzalisu, čistilnem servisu iz Velenja>

Univêrza za III. življênjsko obdóbje Velênje (Univerza za 
tretje življenjsko obdobje Velenje) |andragoško društvo|  -e 
~ ~ ~ ~ ~, na Univerzi za III./tretje življenjsko obdobje Vele-
nje; ●Univerza za III. življensko obdobje, ●Univerza za tretjo 
življenjsko obdobje, ●Univerza za III življenjsko obdobje; gl. 
Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Ve-
lenje
<Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje spodbuja med-
generacijsko povezovanje in vseživljenjsko učenje>

Univêrzum trade, d. o. o., Velenje [trêjd] |podjetje, trgovina| 
podjetja Univerzum trade, v podjetju Univerzum trade
<Univerzum trade – Proteini.si>

upráva /spl./ -e, v upravi
<občinska uprava MOV; člani uprave družbe Gorenje; Zapo-
sliti se v upravi>

Upráva za obrámbo Cêlje, Izpostava Velenje -e ~ ~ ~, pri 
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Upravi za obrambo Celje
<velenjska izpostava Uprave za obrambo Celje; vodja ve-
lenjske izpostave UO Celje; ●velenjska izpostava Uprave za 
obrambo Celja>

Uprávna enôta Velênje (UE Velenje) -e -e ~, pri Upravni 
enoti Velenje, pri UE Velenje, pri velenjski upravni enoti
<načelnik Upravne enote Velenje>

 Oddélek za óbčo uprávo, drúge uprávne nalóge in 
skúpne zadéve (UE Velenje) -lka ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, na Od-
delku za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve 
UE Velenje
<vodja Oddelka za občo upravo, druge upravne naloge in 
skupne zadeve UE Velenje>

 Oddélek za okólje, prôstor in kmetíjstvo (UE Ve-
lenje) -lka ~ ~ ~ ~ ~, na Oddelku za okolje, prostor in kmetij-
stvo UE Velenje
<vodja Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo UE Velenje; 
izdaja gradbenih dovoljenj na Oddelku za okolje, prostor in 
kmetijstvo Upravne enote Velenje>

 Oddélek za uprávne nótranje zadéve (UE Ve- 
lenje) -lka ~ ~ ~ ~, na Oddelku za upravne notranje zadeve 
UE Velenje
<svetovalec na Oddelku za upravne notranje zadeve Upravne 
enote Velenje; registracija društev na oddelku za upravne no-
tranje zadeve velenjske upravne enote>

úra/úre právljic (v Mestni knjižnici Velenje) |vrstno poi-
menovanje aktivnosti|  -e/ur ~, na uri/urah pravljic (v Mestni 
knjižnici Velenje); tudi pravljična ura/pravljične ure
<Otroci se udeležujejo ur pravljic v angleškem ali nemškem 
jeziku, ki jih izvaja Mestna knjižnica Velenje, in ob tem spo-
znavajo tuji jezik>

uràd /spl./ -a, v/na uradu
<občinski uradi MOV; uslužbenci občinskega urada; Biti v 
službi na uradu MOV; informacije iz urada MOV>

Urádni véstnik MOV -ega -a ~, v Uradnem vestniku MOV; 
Ur. v. |okrajšava za Uradni vestnik| , Ur. v. MOV; ●Uradni 
Vestnik MOV, ●Ur.v. MOV
<objava pravnih aktov v Uradnem vestniku MOV; Odlok o 
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spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOV za leto 
2014 je objavljen v Uradnem vestniku MOV, št. 16/14, 28. 5. 
2014>

Uràd za okólje in prôstor SAŠA/Sáša régije -a ~ ~ ~ ~ ~ ~, 
na Uradu za okolje in prostor SAŠA/Saša regije
<Urad za okolje in prostor SAŠA/Saša regije ureja okoljsko-
-prostorske zadeve zgornjesavinjskih in šaleških občin>

Uránko
|m. priimek|  -a, pri Uranku, Urankov; ●rod. Urankota, ●rod. 
Urankoja, ●or. (z) Urankotom, ●or. (z) Urankojem, ●Urankotov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Uranko
<Srečati Uranka>

Urárstvo in zlatárstvo Tamšè, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~ -a ~, 
pri Urarstvu in zlatarstvu Tamše, pri Tamšetu, Tamšetov; ●pri 
Tamšeju, ●Tamšejev
<ponudba nakita iz belega in rumenega zlata pri Urarstvu in 
zlatarstvu Tamše>

Urárstvo Grábner, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~, pri Urarstvu 
Grabner, pri Grabnerju, Grabnerjev; ●Grabnerov, ●Grabnerjov
<popravilo ročnih ur pri Urarstvu Grabner>

Urbána |podjetje|  -e, pri Urbani, v podjetju Urbana, Urbanin; 
●Urbanov, ●h Urbani
<Komisija je izbrala najugodnejšega ponudnika, družbo Ur-
bana iz Velenja; urbanizem in projektiranje Urbana>

Urbáncl
|m. priimek|  -a, pri Urbanclu, Urbanclov; ●Urban-cl;JČV45 
prim. Kmecl, Kristl
|ž. priimek|  ~, pri ge. Urbancl
<Urbanclove intelektualne storitve>

Urbáne tóčke: Velênje |mobilna aplikacija|  aplikacije Urba-
ne točke: Velenje
<Prek aplikacije Urbane točke: Velenje lahko dajete predloge 
o ureditvi lokalnih problemov; uporabniki aplikacije Urbane 
točke: Velenje>

Urbáni doživljájski párk |enota ŠRZ Rdeča dvorana|  -ega 
-ega -a, v Urbanem doživljajskem parku
<Urbani doživljajski park je enota ŠRZ Rdeča dvorana; na-
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ložba v projekt Urbani doživljajski park>

Urgéntna slúžba ZD Velênje -e -e ~ ~, v Urgentni službi ZD 
Velenje
<vodja Urgentne službe Zdravstvenega doma Velenje>

Urískova úlica -e -e, na Uriskovi ulici, na Uriskovi ul., na 
Uriskovi;JČV50 ●Vriskova ulica
<V Pesju so posodobili Uriskovo ulico>

Úršlja gôra ali Plešívec |vrh|  -e -e, na Uršlji gori; ●Uršlja 
Gora ali Plešivec
<radijski in televizijski oddajnik na Uršlji gori>

Úsar 
|m. priimek|  -ja, or. (z) Usarjem, Usarjev; ●or. (z) Usarom, 
●Usarov
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Usar
<z Usarjevimi pogrebnimi storitvami>

Ustanôva Módra réka -e ~ ~, pri Ustanovi Modra reka; gl. 
Modra reka
<Osnovna dejavnost Ustanove Modra reka je pomagati BiH 
na izobraževalnem in raziskovalnem področju; velenjska fun-
dacija Modra reka>

Ustanôva Velênjska knjížna fundácija (UVKF) -e ~ ~ 
~ (UVKF-ja tudi UVKF --),JČV3 v Ustanovi Velenjska knji-
žna fundacija ali v Velenjski knjižni fundaciji, pri UVKF-ju/
UVKF, UVKF-jev, UVKF-jevec/-ka |zaposleni/-a pri UVKF| , 
UVKF-jevčev/-kin; ●UVKF-jin
<Naročiti knjige pri knjižnozaložniški UVKF; Naročiti knjige 
pri UVKF-ju/UVKF>

Utríp |ŠCV-jev tiskani medij|  -a, v Utripu, Utripov, utri-
povec/-ka |kdor objavlja v Utripu| , utripovčev/-kin
<prispevek v časopisu Utrip; mnenja o Utripu>

[…]
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Válcl
|m. priimek|  -a, pri Valclu, or. (z) Valclom, Valclov; ●Valcel, 
●Val-cl; prim. Kmecl, KristlJČV45

|ž. priimek|  ~, pri ge. Valcl, or. (z) go. Valcl
<Sporočiti Valclu; igralsko-gledališke delavnice gledališke 
ustvarjalke Valcl>

Valénci
|m. priimek|  -ja, or. (z) Valencijem, Valencijev; ●or. (z) Valen-
com, ●or. (z) Valencem, ●Valencov, ●Valenčev
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Valenci
<Čestitati prejemniku grba Mestne občine Velenje Valenciju>

Váljevo |srbsko mesto, prijateljsko mesto MOV|  -a, v Valje-
vu, Valjevčan/-ka, valjevski; ●Valjevci, ●valjevški
<MO Velenje je Valjevu, mestu v Srbiji, namenila humanitar-
no pomoč ob poplavah>

Várja, s. p.JČV15 |podjetje|  -e, pri Varji, v podjetju Varja, Var-
jin; ●h Varji
<velenjsko podjetje Varja; storitve podjetja Varja>

Várna híša (Velênje) |enota društva|  -e -e ~, v Varni hiši 
Velenje; ●h Varni hiši Velenje
<Varna hiša Velenje deluje v okviru Društva Regionalna var-
na hiša Celje; Varna hiša Velenje, enota Društva Regionalna 
varna hiša Celje, nudi pomoč žrtvam nasilja>

Várstveno-délovni cénter SAŠA/Sáša (VDC SAŠA/Saša) 
-ega -tra ~ (VDC-ja ~ tudi VDC -- ~),JČV3 pri Varstveno-de-
lovnem centru SAŠA/Saša, pri VDC Saša
<varovanci velenjske enote Ježek Varstveno-delovnega cen-
tra SAŠA/Saša>

Várstvo Nána, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~, v Varstvu Nana, pri 
Nani, Nanin; ●h Nani
<dnevno varstvo otrok pri Nani>

V

 […]
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Várstvo okólja in ékotehnologíja |visokošolski študijski 
program|  -a ~ ~ -e, programa Varstvo okolja in ekotehnologi-
ja, v programu Varstvo okolja in ekotehnologija
<Visoka šola za varstvo okolja v Velenju izvaja visokošolski 
študijski program Varstvo okolja in ekotehnologija; Študen-
ti drugega letnika visokošolskega študijskega programa prve 
stopnje Varstvo okolja in ekotehnologija so prisluhnili preda-
vanju pri predmetu Fizikalni pojavi v okolju>

Várstvo okólja in komunála |študijski program|  -a ~ ~ -e, 
programa Varstvo okolja in komunala, v programu Varstvo 
okolja in komunala
<Višja strokovna šola Velenje izvaja študijski program Var-
stvo okolja in komunala; predmetnik visokošolskega progra-
ma Varstvo okolja in komunala>

Varújmo in ohránimo Šaléško dolíno |akcija spoznavanja 
okoljske problematike za osmošolce iz Šaleške doline|  akci-
je Varujmo in ohranimo Šaleško dolino, v akciji Varujmo in 
ohranimo Šaleško dolino
<20. izvedba akcije Varujmo in ohranimo Šaleško dolino; V 
letošnji akciji Varujmo in ohranimo Šaleško dolino sodeluje 
338 osmošolcev>

Vás |zaselek|  -i, v Vasi, Vaščan/-ka, vaški
<Prebivalci Vasi, zaselka, ki spada k Janškovemu selu; zase-
lek Vas (●vas) v naselju Janškovo selo>

Váška olimpijáda |prireditev|  -e -e, na Vaški olimpijadi; ●Va-
ška olimpiadaJČV25

<Vaško olimpijado tradicionalno prirejajo v Škalah>

VBS Leasing, d. o. o.JČV15 [lízing] |podjetje|  ~ -a, podjetja 
VBS Leasing, v VBS Leasingu, v podjetju VBS Leasing
<VBS Leasing, družba za financiranje, consulting in trgovino, 
d. o. o.; poslovalnica družbe VBS Leasing v Nakupovalnem 
centru Velenje; Skleniti pogodbo o lizingu v velenjski poslo-
valnici družbe VBS Leasing>

VDC Jéžek VDC-ja ~ tudi VDC -- ~,JČV3 v VDC-ju/VDC 
Ježek; VDC |varstveno-delovni center| , VDC-jevec/-ka ali 
vedecejevec/-ka |varovanec/-ka VDC|
<varovanci VDC-ja/VDC Ježek; VDC Saša, OE Ježek;  
VDC-jevci enote Ježek>
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Večéri v amfiteátru |sklop prireditev|  sklopa Večeri v amfite-
atru, v sklopu Večeri v amfiteatru
<Vabljeni na koncert iz sklopa Večeri v amfiteatru, ki bo v 
soboto, 6. junija 2015, ob 18. uri v amfiteatru na velenjski 
promenadi>

Večér pod líp'co (v Šentilju) |prireditev|  -a ~ ~, na Večeru 
pod lip'co, na prireditvi Večer pod lip'co; ○Večer pod lipco
<Vabljeni na druženje ob petju na Večeru pod lip'co v Šentilju 
pri Velenju>

Vedeževánje Lún, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~, pri Vedeževanju 
Lun, pri Lunu, Lunov; ●h Lunu
<napoved prihodnosti pri Vedeževanju Lun>

Végepak, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Vegepaku, v podjetju 
Vegepak, Vegepakov
<Vegepak, predelava in pakiranje sveže zelenjave, d. o. o.; 
Dejavnost podjetja Vegepak je konzerviranje sadja in zele-
njave>

Végrad, d. d.JČV15 |podjetje|  /zgod./ -a, v Vegradu, v podjetju 
Vegrad, Vegradov, vegradovec/-ka |zaposleni/-a v Vegradu| , 
vegradovčev/-kin; ●Vegradovec/-ka
<stečaj velenjskega podjetja Vegrad; Vegradov stečaj; Pod-
jetje Vegrad je prišlo v stečaj leta 2010; Vegrad je razglasil 
insolventnost; Vse Vegradovo premoženje je bilo zastavljeno; 
●vso Vegradovo premoženje>

Végradov kamnolòm /zgod./ -ega -a, v Vegradovem kamno-
lomu
<naravni most nad Vegradovim kamnolomom>

Véko, z. o. o.JČV15 |podjetje|  /zgod./ podjetja Veko, v podjetju 
Veko, pri Veku, Vekov; ●pri Vekotu, ●Vekotov
<podjetje Veko iz Velenja>

Vélcom, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Velcomu, v podjetju Vel-
com, Velcomov
<Velcom, storitve in proizvodnja, d. o. o.; Velcomove kon-
strukcije>

Velêjapárk |nakupovalno središče|  /zgod./ |danes Velenjka| 
-a, v Velejaparku
<preimenovanje nakupovalnega središča Velejapark v Velenj-
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ko; trgovine v Velejaparku>

Velénika |asociacija|  -e, pri Veleniki, pri asociaciji Velenika, 
Velenikin; ●Veleničin, ●Velenjičin, ●asocijacijaJČV25 Velenika
<kreativne, prevajalske, lektorske in založniške storitve ve-
lenjske asociacije Velenika; Velenikini kreativni sodelavci; 
Lektorska asociacija Velenika vabi k sodelovanju lektorje>

»velenják« |pašnik|  -a, na »velenjaku«
<»velenjaki« ali velenjski pašniki; Nemško ime Wöllan, iz 
katerega predvidoma izvira ime mesta Velenje, izhaja iz slo-
venske besede velenjak>

Velenjána |knjižna zbirka|  -e, v zbirki Velenjana
<knjiga iz zbirke Velenjana>

Velênja péč prim. Vilinja peč

Velênjčan/-kaJČV11 |prebivalec/-ka Velenja|  -a/-e, z Velenjča-
nom/-ko, Velenjčanov/-kin; ●velenjčani; prim. velenjčan |pre-
mog|
<način življenja Velenjčanov>
 Nèvelênjčan/-kaJČV11 -a/-e, pri Nevelenjčanu/Ne-
velenjčanki, Nevelenjčanov/Nevelenjčankin; ●nevelenjčan,  
●nevelenjčanka, ●NeVelenjčan, ●NeVelenjčanka, ●Ne-ve-
lenjčan, ●Ne-velenjčanka, ●ne-Velenjčan, ●ne-Velenjčanka,  
●Ne-Velenjčan, ●Ne-Velenjčanka, ●ne Velenjčan, ●ne Velenj-
čanka
<Tudi Nevelenjčani kupujejo velenjčana>

velênjčan |velenjski premog|  -a, velenjčanov; prim. Velenj-
čan |prebivalec Velenja|
<Naročiti velenjčana;JČV48 Pridobivati velenjski premog>

Velênje (Velénje /pog./) (Wöllan, prej tudi Weln, Welen, 
Wele, Wölänä, Wallan)JČV42 -a, v Velenju, Velenjčan/-ka, 
Nevelenjčan/-ka,JČV11 provelenjčan/-ka,JČV11 antivelenjčan/ 
-ka,JČV11 pro- in antivelenjčan/-ka (< provelenjčan/-ka in 
antivelenjčan/-ka), velenjski, na Velenjskem |velenjskem  
prostoru|
<55-letnica mesta Velenje; petinpetdesetletnica sodobnega 
mesta Velenje>JČV2

<gradovi na Velenjskem, Štajerskem, Slovenskem; Iti na Ve-
lenjsko; Biti na Velenjskem; pozdrav z Velenjskega>
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Velênje–Árja vásJČV38 |regionalna cesta|  regionalne ceste 
Velenje–Arja vas, na regionalni cesti Velenje–Arja vas; regio-
nalna cesta od Velenja do Arje vasi; ●regionalna cesta Velenje 
– Arja vas, ●regionalna cesta Velenje - Arja vas, ●regionalna 
cesta Velenje-Arja vas, ●regionalna cesta Velenje―Arja vas, 
●regionalna cesta Velenje ― Arja vas, ●regijonalna cesta Ve-
lenje–Arja vas; prim. [regijonálen]JČV25

<vzdrževalna dela na regionalni cesti Velenje–Arja vas>

Velênje–Čŕnova–Obírc |območje|  območja Velenje–Črno-
va–Obirc, na območju Velenje–Črnova–Obirc; ●Velenje – Čr-
nova – Obirc, ●Velenje - Črnova - Obirc
<ureditev križišča na cesti Velenje–Črnova–Obirc>

Velênje fést |prireditev|  ~ -a, na Velenje festu, na prireditvi 
Velenje fest
<vstopnice za Velenje fest; konec tedna v znamenju Velenje 
festa>

Velênje – mésto cvétja |akcija|  akcije Velenje – mesto cvetja, 
v akciji Velenje – mesto cvetja
<Podeliti priznanja in nagrade zmagovalcem akcije Velenje – 
mesto cvetja>

Velênje – mésto prilóžnosti |slogan/geslo MOV|  ●Velenje 
mesto priložnosti
<V Velenju, mestu priložnosti, so ugodne okoliščine za ure-
sničitev česa>

Velênje – mésto zdrávja |častni naslov, prireditev|  naslova 
Velenje – mesto zdravja
<Velenju pripada častni naslov Velenje – mesto zdravja;  
Mestna občina Velenje je ob svetovnem dnevu zdravja orga-
nizirala prireditev Velenje – mesto zdravja>

Velênje – otrôkom prijázno Únicefovo mésto, Velenje – 
otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto
Unicef (< UNICEF) |United Nations International Children's 
Emergency Fund|  -a (UNICEF-a tudi UNICEF --), Unicefov/
UNICEF-ov 
<Mestna občina Velenje je otrokom prijazno Unicefovo me-
sto>

Velênje praznúje |sklop prireditev|  sklopa Velenje praznuje, 
v sklopu Velenje praznuje
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<septembrske (●septemberske)JČV45 prireditve iz sklopa Vele-
nje praznuje>

Velênje se predstávi |prireditev|  prireditve Velenje se pred-
stavi, na prireditvi Velenje se predstavi
<Mestna občina Velenje na Titovem trgu pripravi prireditev 
Velenje se predstavi; Velenje se predstavi, tradicionalna pri-
reditev ob prazniku MO Velenje, je bila tudi v letu 2014 na 
Titovem trgu>

Velênje – sprehòd skozi mésto modêrne | tematska pot|  te-
matske poti Velenje – sprehod skozi mesto moderne, po te-
matski poti Velenje – sprehod skozi mesto moderne
<V Velenju je zaživela nova tematska pot Velenje – sprehod 
skozi mesto moderne; Kakor nova tematska pot, naslovljena 
Velenje – sprehod skozi mesto moderne, k ogledu vabi tudi 
Galerija na prostem>

Velênje, stárosti prijázno mésto |projekt|  projekta Velenje, 
starosti prijazno mesto, pri projektu Velenje, starosti prijazno 
mesto; tudi Velenje – starosti prijazno mesto 
<tečaj v okviru projekta Velenje, starosti prijazno mesto>

Velênje v kondíciji |akcija|  akcije Velenje v kondiciji, pri ak-
ciji Velenje v kondiciji
<Akcija Velenje v kondiciji spodbuja občanke in občane Ve-
lenja k večji telesni aktivnosti; udeleženci Velenja v kondiciji/
akcije Velenje v kondiciji; Galacticin pettedenski/5-tedenski 
program Velenje v kondiciji>

Velênjetráns, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Velenjetrans, v 
podjetju Velenjetrans, Velenjetransov
<Sedež podjetja Velenjetrans, d. o. o., je na Efenkovi cesti>

Velênjica |knjižna zbirka|  -e, v zbirki Velenjica; prim. vele-
njica |nagrada|
<Z velenjico nagrajeni Pevec je prejel pesniško zbirko svojih 
izbranih pesmi iz knjižne zbirke Velenjica>

velênjica (velênjica/čáša nesmŕtnosti) |slovenska literarna 
nagrada|  -e; velenjica ali čaša nesmrtnosti; prim. Velenjica 
|knjižna zbirka|
<Leta 2014 je velenjico prejel pesnik Esad Babačić; Slove-
sna podelitev velenjice/čaše nesmrtnosti, literarne nagrade 
za vrhunski 10-letni pesniški opus, ki pomembno zaznamuje 
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umetniško literaturo 21. stoletja; Pesnik je za svoj vrhunski 
desetletni opus prejel čašo nesmrtnosti (●Čašo nesmrtnosti); 
Prebrati Aškerčevo pesem Čaša nesmrtnosti (●pesem čaša ne-
smrtnosti)>

VelênjkaJČV59 |nakupovalno središče|  -e, v Velenjki, v naku-
povalnem centru Velenjka, v NC Velenjka, Velenjkin; ●velenj-
ka, ●Velenka, ●Velenkin
<Nakupovati v Velenjki>

○Velênjka kárticaJČV59 |kartica ugodnosti NC Velenjka|  ↑kar-
tica Velenjka, ↑Velenjkina kartica -e ~, -e -e, s kartico Velenj-
ka, z Velenjkino kartico
<Pri nakupu v nakupovalnem središču Velenjka uporabiti kar-
tico Velenjka/Velenjkino kartico>

○Velênjka magazínJČV59 |reklamna tiskovina|  ↑Magazin Ve-
lenjka, ↑Velenjkin magazin -a ~, -ega -a, v Magazinu Velenj-
ka, v Velenjkinem magazinu
<Prelistati ↑Velenjkin magazin (○Velenjka magazin)>

Velênjska césta -e -e, na Velenjski cesti, na Velenjski c., na 
VelenjskiJČV50

<Obiščite našo poslovalnico na Velenjski cesti v Žalcu; gneča 
na velenjskih cestah>

Velênjska dolína -e -e, v Velenjski dolini; ●Velenjska Dolina
<razgled po Velenjski dolini; razvoj premogovništva v Ve-
lenjski oziroma Šaleški dolini; obiskovalci Velenjske doline>

velênjska džámija |muslimanska molilnica|  -e -e, v velenjski 
džamiji; ●velenjska đamija
<V velenjski džamiji opravljajo pet dnevnih molitev>

velênjska glásbena šóla gl. Glasbena šola FKK Velenje

Velênjska kadúnja (Velenjska udorina, Velenjski bazen) 
|vdolbina, kotanja s premogom|  -e -e, v Velenjski kadunji
<lignit iz Velenjske kadunje; zaloge premoga v Velenjski ka-
dunji>

Velênjska knjížna fundácija |ustanova|  -e -e -e, pri Velenj-
ski knjižni fundaciji; gl. Ustanova Velenjska knjižna fundaci-
ja (UVKF)
<aktivnosti Velenjske knjižne fundacije, kulturne ustanove, 
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na področju knjižne in jezikovne kulture>

Velênjska kotlína -e -e, v Velenjski kotlini
<Mesto Velenje leži v Velenjski kotlini>

velênjska odkópna metóda -e -e -e, z velenjsko odkopno 
metodo
<Premogovnik Velenje je za velenjsko odkopno metodo pre-
jel nagrado Inženirske zbornice Slovenije za inovativnost>

Velênjska pláža -e -e, na Velenjski plaži
<Jadranske igre so na Velenjsko plažo privabile številne obi-
skovalce; fotoutrinki z Velenjske plaže; Sončiti se na plaži ob 
Velenjskem jezeru; Ob Velenjskem jezeru je zaživela Velenj-
ska plaža>

velênjska promenáda -e -e, na velenjski promenadi; mestna 
promenada, promenada ob Paki; gl. amfiteater in promenada 
ob Paki
<Vabljeni na velenjsko promenado>

Velênjska regáta |prireditev|  -e -e, na Velenjski regati
<Zmagati na Velenjski regati; Velenjska regata v jadranju na 
Velenjskem jezeru>

velênjska skakálnica -e -e, na velenjski skakalnici
<Zagorel je sodniški stolp ob velenjski skakalnici; velenjska 
skakalnica v bližini Velenjskega gradu>

velênjska (šaléška) jézera -ih jezer, pri velenjskih jezerih
<razvoj turizma ob velenjskih (šaleških) jezerih>

Velênjski |plemiška rodbina|  /zgod./ -ih; gospodje Velenjski
Gundaker Velenjski -ja -ega, mest. (o) Gundakerju Velenj-
skem, Gundakerjev; ●rod. Gundakra, ●mest. (o) Gundakerju 
Velenjskemu, ●GundakrovJČV31

<gospodje Velenjski na Velenjskem gradu>

Velênjski grád ali grád Velênje (Wöllan, Vest Welen) -ega -u 
ali -u ~, na Velenjskem gradu ali na gradu Velenje
<Zgodovina Velenjskega gradu sega v srednji vek; Vzpeti se 
na Velenjski grad; Ogledati si velenjske gradove: grad Šalek, 
Velenjski grad, Turn ipd.>

Velênjski knápi |navijaška skupina NK Rudar|  -ih -ov, pri 
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Velenjskih knapih
<člani Velenjskih knapov; Za navijaško vzdušje na tekmi NK 
Rudar je poskrbela navijaška skupina Velenjski knapi; Velenj-
ski knapi, nogometni navijači kluba Rudar>

velênjski kultúrni dóm -ega -ega -a, v velenjskem kulturnem 
domu
<koncert na ploščadi pred velenjskim kulturnim domom; 
Pred prireditvijo so se obiskovalci zadrževali ↑pred velenj-
skim kulturnim domom in v njem (●pred in v velenjskem kul-
turnem domu)>

Velênjski plésni óder |prireditev|  -ega -ega -dra, na Velenj-
skem plesnem odru, na prireditvi Velenjski plesni oder
<Predstaviti se na Velenjskem plesnem odru, območni reviji 
plesnih skupin; Na Velenjskem plesnem odru se zvrstijo ple-
sne skupine Šaleške doline> 

velênjski pústni karnevál |vrsta prireditve|  /zgod./ -ega -ega 
-a, na velenjskem pustnem karnevalu; pustni karneval v Ve-
lenju
<Maškare na velenjskem pustnem karnevalu so se udeležile 
karnevalskega sprevoda od Starega Velenja do Titovega trga>

Velênjsko jézero -ega -a, ob Velenjskem jezeru
<Sprehoditi se ob velenjskih jezerih: najprej ob Škalskem, 
nato ob Velenjskem; vožnja s pletnjo po Velenjskem jezeru>

velênjščina |zvrst slovenskega jezika|  -e
<velenjščina po zgledu knjižne slovenščine>

Vélika dvorána Glásbene šóle Frána Korúna - Kožélj-
skega Velênje -e -e ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Veliki dvorani Glasbene 
šole Frana Koruna - Koželjskega Velenje; tudi velika dvorana 
Glasbene šole Frana Koruna - Koželjskega Velenje
<v petek ob 19.30 v Veliki dvorani Glasbene šole Frana Ko-
runa - Koželjskega Velenje>

vélika dvorána Kína Velênje tudi Vélika dvorána Kína 
Velênje -e -e ~ ~, v veliki dvorani Kina Velenje tudi v Veliki 
dvorani Kina Velenje; ●velika dvorana Kinota Velenje
<Premiera filma bo na ogled v veliki dvorani velenjskega 
kina>

vélika nóč |praznik|  -e -i, ob veliki noči; ●Velika noč,JČV22  
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●veliko nočni
<praznovanje velike noči; velikonočni utrip v mestu Velenje; 
velikonočni ponedeljek, velikonočni pirhi>

Véliki Kôželj |vrh|  -ega -žlja, na Velikem Kožlju; ●Velik 
Koželj,JČV29 ●veliki Koželj; prim. Mali Koželj
<Najprej so se vzpeli na Mali Koželj, nato na Velikega; vzpon 
na Veliki Koželj>

véliki pomládni koncêrt -ega -ega -a, na velikem pomla-
dnem koncertu
<V Domu kulture Velenje so priredili veliki pomladni kon-
cert>

Véliko Gradíšče |vrh|  -ega -a, na Velikem Gradišču; prim. 
Malo Gradišče
<spust z Malega Gradišča, obsijanega s soncem, in vzpon na 
osončeno Veliko Gradišče>

Vélma (Velenjski magazin) |podjetje|  /zgod./ -e, v Velmi, v 
podjetju Velma, Velmin
<velenjsko trgovsko podjetje Velma (Velenjski magazin)>

Vélpa, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, pri Velpi, v podjetju Velpa, 
Velpin; ●h Velpi
<Velpa, podjetje za izgradnjo in upravljanje, d. o. o.>

Velúnja |potok|  -e, v Velunji
<Potok Velunja se izliva v Družmirsko jezero>

Velúnja péč (Vilinja peč) |naravni most|  -e -i, pri Velunji 
peči
<10-metrski/desetmetrski naravni most Velunja peč>

Velúnjski gráben -ega -bna, v Velunjskem grabnu
<lokalna cesta Velunjski graben–Plešivec>

Vél var, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Vel var, v podjetju Vel 
var, Velvarov; ●Vel-var
<Zaposliti se v podjetju Vel var; proizvodnja podjetja Vel var; 
Velvarova delavnica> 

Vémis, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, pri Vemisu, v podjetju Ve-
mis, Vemisov
<↑elektroinštalacije Vemis; ○elektroinstalacije Vemis>



410 Kažipot K boljši velenjščini410

V

Vémont, d. o. o.JČV15 (Vemont, proizvodnja betonskih izdel-
kov, d. o. o.) |podjetje|  /zgod./ -a, v Vemontu, v podjetju Ve-
mont, Vemontov
<Vemont ↑je bil (●je bilo) gradbeno podjetje; Podjetje Ve-
mont, ki je proizvajalo betonske izdelke za gradbeništvo, je 
šlo v stečaj/je v stečaju; stečajni postopek velenjskega grad-
benega podjetja Vemont; Vemontova proizvodnja betonskih 
izdelkov>

Vénera |društvo|  -e, pri Veneri, v društvu Venera, Venerin
<raziskovalni studio Venera iz Velenja; Člani društva Venera 
so priredili festival ljubezni do umetnosti; velenjsko razisko-
valno društvo Venera>

Véplas, d. d.JČV15 |podjetje|  -a, v Veplasu, v podjetju Veplas, 
Veplasov
<velenjsko podjetje Veplas; Veplasova poslovna enota na Štr-
benkovi cesti>

Véplas Lák, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Veplas Lak, v 
podjetju Veplas Lak
<Veplas Lak, lakiranje in druge storitve, d. o. o.>

Véplas Média, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Veplas Media, 
v podjetju Veplas Media
<Veplas Media, družba za usposabljanje in zaposlovanje in-
validov, d. o. o.>

Veríželj |potok|  -žlja, v Verižlju, Verižljev
<Iti se sprehajat ob Verižlju; hladni Veriželj>

Veséla jesén |družabna prireditev|  -e -i, na Veseli jeseni, na 
prireditvi Vesela jesen
<Na oktobrski prireditvi Vesela jesen so tehtali pridelke leto-
šnje letine; Obiskovalci Vesele jeseni, prireditve v KS Gorica, 
so si ogledali razstavo pridelkov>

Veséli decêmber |sklop prireditev|  -ega -bra, v okviru Vese-
lega decembra; ●Vesel december
<decembrskeJČV45 prireditve iz sklopa Veseli december>

Véspera, d. n. o.JČV15 |podjetje|  -e, pri Vesperi, Vesperin; ●h 
Vesperi
<Modno šiviljstvo Vespera, Gutman & Horvat, d. n. o.; šivilj-
stvo Vespera v Šaleku; Sešito pri Vesperi>
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Vésta dóm, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Vesta dom, v pod-
jetju Vesta dom
<Vesta dom, nepremičnine, poslovno svetovanje ter druge 
storitve, d. o. o.; nepremičninsko podjetje Vesta dom; ponud-
ba nepremičnin pri podjetju Vesta dom>

Veterinárska ambulánta (Velênje) -e -e ~, v Veterinarski 
ambulanti (Velenje); gl. Šaleška veterina
<zdravljenje malih živali v Veterinarski ambulanti Šaleške 
veterine v Velenju>

Vétrski vŕh -ega -a, na Vetrskem vrhu; ●Veterski vrhJČV45

<razgled z Vetrskega vrha>

Vídem (Udine) | italijansko mesto, partnersko mesto MOV| 
-dma, v Vidmu, Videmčan/-ka, videmski; ●rod. Videma, ●vi-
demški
<sodelovanje Velenja z Vidmom v Furlaniji - Julijski krajini; 
Zamejsko mesto Videm (Udine) v Italiji je partnersko mesto 
MO Velenje>

Vídeo stúdio Mozaík, s. p.JČV15 |podjetje|  ~ -a ~, v Video stu-
diu Mozaik; ●Video studijo Mozaik; prim. [stúdijo]JČV25

<Film je posnel Video studio Mozaik; dokumentarni filmi Vi-
deo studia Mozaik>

Videotéka Metúlj -e ~, v Videoteki Metulj, pri Metulju, Me-
tuljev; ●Video teka Metulj
<Izposoditi si film v Videoteki Metulj/pri Metulju>

Vídra |Sešlova plastika v bronu|  -e, pri Vidri; Vidra – prebi-
valka čistih voda
<Ogledati si Sešlovo »Vidro« na Cankarjevi>

VÍD Velênje – Vsèživljênjsko izobraževálno drúštvo Ve-
lênje VID-a ~ tudi VID -- ~, v VID-u/VID Velenje, v velenj-
skem društvu VID, VID-ov
<vseživljenjskemu izobraževanju namenjeno velenjsko 
dru štvo VID>

Viénne | francosko mesto, partnersko mesto MOV|  -nna, v 
Viennu, Viennčan/-ka, vienski; ●or. (z) Vienom, ●Vienčani, 
●viennski
<sodelovanje Mestne občine Velenje s francoskim Viennom>
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Víkend |ansambel|  -a, pri Vikendu, pri ansamblu Vikend, Vi-
kendov; ●Vikent
<narodno-zabavni ansambel Vikend; z ansamblom Vikend, 
petčlanskim narodno-zabavnim moškim sestavom; Na festi-
valu Vurberk 2014 je zmagal ansambel Vikend>

Víla Biánca tudi vila Bianca |vila| JČV12 -e -e tudi -e -a, v Vili/
vili Bianci tudi v Vili/vili Bianca, v Bianci
<Najeti dvorano v Vili/vili Bianci>

Víla Biánca – projéktna pisárna LPK -e -e ~, v projektni 
pisarni LPK (Lokalnega programa kulture)
<V Vili Bianci deluje projektna pisarna LPK; projektna pisar-
na LPK v Vili Bianci>

víla Cêsar |modernistična vila|  -e ~, v vili Cesar
<Zasnovo modernistične vile Cesar je izdelal akademski ki-
par in oblikovalec Ciril Cesar>

Víla Číra čára tudi vila Čira čara |pravljični dom Pike No-
gavičke|  -e ~ ~, v Vili/vili Čira čara
<pravljična vila Čira čara junakinje Pike Nogavičke; Pikina 
vila Čira čara na otroškem igrišču v TRC Jezero>

Víla Hêrberstein tudi vila Herberstein |vila| JČV12 -e ~, v Vili/
vili Herberstein
<gostinska ponuba Vile Herberstein>

Víla Mójca |hiša|  -e -e tudi -e -a, v Vili Mojci tudi v Vili 
Mojca
<V Vili Mojci, poslikani hiši v središču Velenja, je bil sedež 
Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje; v prostorih 
prenovljene Vile Mojce>

Víla Rožlè |hiša|  -e ~, v Vili Rožle
<prenova Vile Rožle v velenjskem Sončnem parku>

vilenják ŠálčekJČV57 -a -čka, Šalčkov; ●Vilenjak Šalček; prim. 
čarovnica Kunigunda, Pika Nogavička; Dogodivščine vile-
njaka Šalčka
<V lutkovni predstavi Dudovo drevo je nastopil vilenjak Šal-
ček>

Víle Velênje |vrstne stanovanjske hiše v Velenju|  Vil ~, v Vi-
lah Velenje
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<Vile Velenje so niz desetih enodružinskih hiš v središču Ve-
lenja>

Vilínja péč (Velunja peč, Velenja peč) |naravni most|  -e -i, 
v Vilinji peči
<Vilinja peč ob cesti Velenje–Slovenj Gradec>

V iménu sôve |radijska oddaja|  oddaje V imenu sove, v od-
daji V imenu sove
<tedenska radijska oddaja V imenu sove Šaleškega študent-
skega kluba>

Vimósa, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e, v Vimosi, v podjetju Vimo-
sa, Vimosin
<v Vimosi, podjetju za proizvodnjo in storitve, d. o. o.; izdelki 
velenjskega podjetja Vimosa>

Vínska Gôra |naselje| /Krajevna skupnost Vinska Go-
ra (KS Vinska Gora) -e -e, v/na Vinski Gori, Vinsko- 
gorčan/-ka,JČV11 vinskogorski;JČV10  vinsko- in graškogorski  
(< vinskogorski in graškogorski), Vinsko- in Graškogor- 
čan/-ka (< Vinskogorčan/-ka in Graškogorčan/-ka); prim. 
Vinska gora |vzpetina| JČV4

<●Živeti v Vinski gori; ↑Živeti v Vinski Gori>

Vínska gôra |vzpetina|  -e -e, na Vinski gori; prim. Vinska 
GoraJČV4 |naselje|
<●spust z Vinske Gore; ↑spust z Vinske gore>

Vióla | trgovina|  -e, v Violi, v trgovini Viola, Violin
<trgovina Viola na Kardeljevem trgu; Iti v Violo>

Vípo & Vípo, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Vipo & Vipo, v 
podjetju Vipo & Vipo; ●Vipo&Vipo
<podjetje Vipo & Vipo, d. o. o., na Rudarski cesti v Velenju>

VÍP-turnír/turnír VÍP -ja/-ja ~, na VIP-turnirju/na turnirju 
VIP; ●VIP turnir
VIP |very important person|  VIP-a tudi VIP --, VIP-ov
<na teniškem VIP-turnirju v Velenju; teniški turnir VIP v Ve-
lenju>

Visôka šóla za várstvo okólja (VŠVO) Velênje/v Velenju -e 
-e ~ ~ ~ ~, na Visoki šoli za varstvo okolja Velenje, na VŠVO 
Velenje
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<direktorica Visoke šole za varstvo okolja v Velenju; Študirati 
na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju; visokošolsko izo-
braževanje na VŠVO Velenje>

Visôko |vrh|  -ega, na Visokem; ●na VisokemuJČV50

<razgled s travnatega hriba Visoko; vzpon na Visoko>

Víšja strokôvna šóla Velênje (VSŠ Velenje) -e -e -e ~  
(VSŠ-ja ~ tudi VSŠ -- ~),JČV3 v/na Višji strokovni šoli Velenje, 
v/na VSŠ Velenje; višješolski strokovni programi: Elektroni-
ka, Geotehnologija in rudarstvo, Gostinstvo in turizem, Infor-
matika, Mehatronika, Varstvo okolja in komunala
<podelitev diplom diplomantom Višje strokovne šole Vele-
nje>

Víški hráne |humanitarni projekt MOV|  projekta Viški hrane, 
pri projektu Viški hrane
<MO Velenje izvaja humanitarni projekt Viški hrane>

Víta plús, d. o. o.JČV15 |podjetje|  družbe Vita plus, v družbi 
Vita plus
<Vita plus, zavarovalno zastopanje, d. o. o., na Cesti talcev>

Vizíja in strategíja Méstne óbčine Velênje |strateški doku-
ment|  -e ~ -e ~ ~ ~, v Viziji in strategiji Mestne občine Velenje
<v Uradnem vestniku MOV objavljena Vizija in strategija 
Mestne občine Velenje>

Vodémla |planota|  -e, na Vodemli, Vodemlin; ●Vodemlja
<razgled z Vodemle>

Vódnikova césta -e -e, na Vodnikovi cesti, na Vodnikovi c., 
na VodnikoviJČV50

<Zapeljati na Vodnikovo>

vôdni párk -ega -a, na vodnem parku
<Na vodnem parku je lahko hkrati 15 do 20 oseb, starejših od 
6 let; navdušeni uporabniki napihljivih igral vodnega parka>

Vôdno mésto -ega -a, na Vodnem mestu
<Vodno mesto, plavajoče na Velenjskem jezeru; na Velenj-
skem jezeru plavajoče Vodno mesto; v kupolah Vodnega me-
sta na Velenjskem jezeru>

Vodovódna úlica -e -e, na Vodovodni ulici, na Vodovodni ul., 
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na VodovodniJČV50

<Stanovati na Vodovodni>

Voglár, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -ja, pri Voglarju, v podjetju Vo-
glar, Voglarjev; ●Voglarov
<z Voglarjevimi računovodsko-knjigovodskimi storitvami>

Vójkova césta -e -e, na Vojkovi cesti, na Vojkovi c., na Voj-
koviJČV50

<stanovanja v bloku na Vojkovi 12aJČV36>

von Lápp, DánielJČV30 /zgod./ ~ -a, -a, or. (z) Danielom von 
Lappom, von Lappov, vonlappovski;JČV30 prim. [dánijel]JČV25

<von Lappov premogovnik>

Vóšnjak, Míhael Vendelín /zgod./ -a, -a -a, or. (z) Mi-
haelom Vendelinom Vošnjakom; prim. Friderik Ludvik  
TurnskiJČV33

<↑nagovor Mihaela Vendelina Vošnjaka, ○Mihaelvendelinov 
nagovor>

Vovbržáni |grofje|  /zgod./ -ov, z Vovbržani; Vovbrški
<posesti Vovbržanov v Šaleški dolini; Vovbržani so imeli v 
lasti tudi grad Turn; izumrtje Vovbrških>

Vôvkov mlín -ega -a, v Vovkovem mlinu; ●k Vovkovem mli-
nu, ●pri Vovkovemu mlinu
<V Vovkovem mlinu, edinem delujočem mlinu v MOV, si 
lahko ogledate postopek mletja žita; predstavitev mlinarskega 
dela v Vovkovem mlinu>

Vôzel |spomenik|  -zla, pri Vozlu, pri spomeniku Vozel, Voz-
lov
<pri spomeniku Vozel avtorja Jiřija Bezlaja; Na zelenici pred 
restavracijo Jezero najdemo skulpturo iz prilepskega marmor-
ja Vozel>

Vránja péč | jama|  -e -i, v Vranji peči
<Nad vhodom v Vranjo peč, jamo v Ložnici pri Šentilju, je 
skalni mož>

Vránjek |kmetija|  -a, kmetije Vranjek, pri Vranjeku, na kme-
tiji Vranjek, Vranjekov
<turistična kmetija Vranjek v Ložnici; konjska ježa na ranču 
Vranjek>
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Vratolòm | festival|  -a, na Vratolomu, na festivalu Vratolom
<Društvo Železni aktivizem organizira Vratolom/festival 
Vratolom ob Škalskem jezeru; Udeležiti se Vratoloma, festi-
vala razbijanja stereotipov subkulture>

Vŕnjačka Bánja |srbsko mesto, prijateljsko mesto MOV|  -e 
-e, v Vrnjački Banji
<sodelovanje MO Velenje z Vrnjačko Banjo; prebivalci Vr-
njačke Banje>

vršílec dolžnósti diréktorja občínske upráve (v. d. direk-
torja občinske uprave) -lca ~ ~ ~ ~ (v. d.-ja ~ ~ ~), z vršilcem 
dolžnosti direktorja občinske uprave (z v. d.-jem direktorja 
občinske uprave); vede /pog./, vedejevec /pog./, vedejevstvo 
/pog./; ●v.d. direktorja občinske uprave, ●z vršilcom dolžnosti 
direktorja občinske uprave
<imenovanje na položaj vršilca dolžnosti direktorja Uprave 
Mestne občine Velenje; po besedah vršilca dolžnosti direktor-
ja občinske uprave MO Velenje>

vŕtec -tca, or. (z) vrtcem, v vrtcu, vrtčevski; ●rod. vrteca, ●or 
(z) vrtecom, ●or (z) vrtecem, ●or. (z) vrtcom, ●v vrtecu, ●vrte-
ški, ●vrčevski
<vrtčevska enota Jakec; iz velenjskega vrtca Ciciban; velenj-
ski vrtci; ●vrteška enota Jakec>

Vŕtec Velênje -tca ~, v Vrtcu Velenje; ●rod. Vrteca Velenje, 
●rod. Vrtca Velenja, ●v Vrtecu Velenje
enote Vrtca Velenje: Ciciban -a, Cicibanov; Čebelica -e, Če-
beličin; ●Čebelicin; enota Cirkovce -e ~; enota Enci benci 
-e ~ ~; enota Plešivec -e ~; enota Šentilj -e ~; enota Vinska 
Gora -e ~ ~; Jakec -kca, Jakčev; Jurček -čka, Jurčkov; Luč-
ka -e, Lučkin; Najdihojca -e in -a,JČV34 Najdihojčev; ●Najdi-
hojčin; Tinkara -e, Tinkarin; Vrtiljak -a, Vrtiljakov
<Kulturni program so pripravili otroci velenjskega vrtca Ci-
ciban; enota Cirkovce Vrtca Velenje; vrtca v Šentilju in Cir-
kovcah; otroci vrtčevske enote Najdihojca; Vrtec Velenje, OE 
Vrtiljak>

vrtíčkarsko nasélje Kúnta Kínte -ega -a ~ ~, or. (z) vrtič-
karskim naseljem Kunta Kinte, v vrtičkarskem naselju Kunta 
Kinte; ●vrtičarsko naselje Kunta Kinte
<vrtičkarsko območje Kunta Kinte ob Velenjskem jezeru; Na-
jeti vrtiček v vrtičkarskem naselju Kunta Kinte ob Koroški 
cesti v Velenju; V vrtičkarskem naselju pri Velenjskem jezeru, 
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imenovanem Kunta Kinte, vrtičkarji urejajo gredice>

Vrtnárstvo Sadíka, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a ~, v Vrtnarstvu 
Sadika, pri Sadiki, Sadikin
<Vrtnarstvo sadika, urejanje okolja, d. o. o.; vrtnarsko podje-
tje Sadika; Sadikini vrtnarji>

vŕtna veselíca |vrsta prireditve|  -e -e, na vrtni veselici
<vrtne veselice v veselični sezoni 2015 v MO Velenje; Kra-
jevni praznik so obeležili z vaškimi igrami in vrtno veselico>

vŕtnica Ástrid Líndgren -e ~ ~; ○gartroža /star./
<Velenjske cvetlične gredice krasijo vrtnice Astrid Lindgren; 
V Velenju cvetijo grmičaste vrtnice Astrid Lindgren z rožnato 
vijoličastimiJČV19 cvetovi>

VSÈ, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja VSE, v podjetju VSE
<VSE, gostinstvo in trgovina, d. o. o., na Kidričevi cesti>

Vsèživljênjsko izobraževálno drúštvo Velênje (VID Ve-
lenje) -ega -ega -a ~, v Vseživljenjskem izobraževalnem  
društvu Velenje, v VID Velenje; ●Vseživljensko izobraževal-
no društvo Velenje, ●Vsoživljenjsko izobraževalno društvo 
Velenje
<Vseživljenjsko izobraževalno društvo Velenje omogoča pri-
dobivanje znanja vse življenje (●vso življenje); spodbujanje 
vseživljenjskega učenja pri društvu VID Velenje>

Vsì kupújemo, vsì prodájamo |stojnična prodaja rabljenih 
knjig/knjižni sejem MKV|  sejma Vsi kupujemo, vsi prodaja-
mo, na sejmu Vsi kupujemo, vsi prodajamo
<Na knjižnem sejmu Vsi kupujemo, vsi prodajamo lahko ku-
pimo rabljene knjige; ●Na sejmu Vsi kupujemo, vsi prodaja-
mo, lahko kupimo rabljene knjige>

VTV VTV -- tudi VTV-ja,JČV3 na VTV ali na VTV-ju,  
VTV-jevec/-ka, vetevejevec/-ka, VTV-jevčev/-kin, veteve-
jevčev/-kin, VTV-jev;JČV3 VTV – Vaša televizija, na VTV – 
Vaši televiziji
<Gledati lokalno VTV; novice na VTV-ju/VTV>

VTV-jevec/-ka ali vetevêjevec/-ka |uslužbenec/-ka pri VTV| 
-vca/-e, pri VTV-jevcu/VTV-jevki ali pri vetevejevcu/veteve-
jevki, or. (z) VTV-jevcem/VTV-jevko ali (z) vetevejevcem/
vetevejevko; ●Vetevejevci, ●or. (z) VTV-jevcom
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<prizadevanje VTV-jevcev/vetevejevcev za kakovosten pro-
gram VTV>

VTV magazín | televizijska oddaja|  ↑VTV-magazin -a, v 
VTV-magazinu, v oddaji VTV-magazin
<informativna TV-oddaja VTV-magazin; VTV-magazin pri-
naša aktualne novice ↑z (●iz) gospodarskega, političnega in 
izobraževalnega področja>

VTV Stúdio, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ -a, or. (z) VTV Studiem, 
pri VTV Studiu; ●VTV Studijo; prim. [stúdijo]JČV25

VTV Velênjski televizíjski stúdio, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ 
-ega -ega -a, pri VTV Velenjskem televizijskem studiu, v 
družbi VTV Velenjski televizijski studio; ●VTV Velenjski te-
levizijski studijo; prim. [stúdijo]JČV25

<direktor družbe VTV Velenjski televizijski studio>

Vulkanizêrstvo in ávtoprálnica Žívic |podjetje|  -a ~ -e ~, 
pri Vulkanizerstvu in avtopralnici Živic, pri Živicu, Živičev; 
●Živicov, ●or. (z) Živicom
<zunanje in notranje čiščenje avtomobila v avtopralnici Ži-
vic>

Vzgójni závod Slívnica pri Máriboru (VZ Slivnica), Sta-
novánjska skupína Velênje | javni zavod|  -ega -a ~ ~ ~, v 
Vzgojnem zavodu Slivnica pri Mariboru, v VZ Slivnica
<velenjska enota Vzgojnega zavoda Slivnica pri Mariboru; 
Stanovanjska skupina Velenje, enota Vzgojnega zavoda Sliv-
nica pri Mariboru, sprejema mladostnike na osnovi sklepa 
centra za socialno delo>

 […]
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Wágen /zgod./ -gna, or. z Wagnom, Wagnov
<pri velenjskem graščaku Baltazarju Wagnu>

Wágni |rodbina|  /zgod./ -ov, or. z Wagni 
<velenjski graščaki Wagni; Velenjski grad v lasti Wagnov>

Weekend v Velênju [víkend] |film|  -a ~ ~, v Weekendu v Ve-
lenju, v filmu Weekend v Velenju; ↑Vikend v Velenju
<ogled filma Weekend v Velenju iz leta 1967; Kino Velenje 
je ob koncu tedna predvajal dokumentarno-propagandni film 
Weekend v Velenju; Vabljeni na ogled Weekenda v Velenju>

Weissenbach [vájsənbah]
|m. priimek|  -a, pri Weissenbachu, or. (z) Weissenbachom, 
Weissenbachov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Weissenbach, or. (z) go. Weissenbach
<v družini Weissenbach>

Wêllness in špórtni cénter Galáctica ~ ~ -ega -tra ~, v Well-
ness in športnem centru Galactica; ↑Velnes in športni center 
Galaktika, ↑Center dobrega počutja Galaktika; gl. Galactica
<Iti na tajsko masažo v Wellness in športni center Galactica>

WélnJČV42 |nemško ime za Velenje|  naselja Weln, gradu Weln, 
v naselju Weln, na gradu Weln 
<Weln je najstarejša oblika nemškega imena Wöllan>

Wí-Fi Wi-Fi-ja tudi Wi-Fi --, z Wi-Fi-jem tudi z Wi-Fi,  
Wi-Fi-jev
<Wi-Fi-karta MO Velenje; Na Wi-Fi-karti mesta Velenje so 
prikazane Wi-Fi-točke>

Wí-Fi-omréžje -a, v Wi-Fi-omrežju; omrežje Wi-Fi
<vzpostavitev Wi-Fi-omrežja/omrežja Wi-Fi v središču Vele-
nja>

Wí-Fi-tóčka -e, na Wi-Fi-točki; točka Wi-Fi

W

 […]
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<lokacija Wi-Fi-točk/točk Wi-Fi v središču Velenja>

Wínner |klub|  /zgod./ -ja, v Winnerju, v klubu Winner, Win-
nerjev; ○Winner klub; ↑Klub Winner
<Klub Winner na Šaleški cesti v Velenju je poslovna enota 
družbe Winner, proizvodno in trgovsko podjetje, d. o. o.; lo-
kal Winner v Rdeči dvorani>

Wítmajer
|m. priimek|  -ja, pri Witmajerju, or. (z) Witmajerjem, Witma-
jerjev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Witmajer, or. (z) go. Witmajer
<Srečati Witmajerja; Pomeniti se z Witmajerjem>

WLAN Slovénija |wireless local area network, brezžično lo-
kalno omrežje|  omrežja WLAN, v omrežju WLAN
<Vzpostavitev omrežja WLAN v MO Velenje omogoča brez-
žično dostopanje do spleta na javnih mestih>

Wlódyga 
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Wlodygi tudi pri Wlodygu, or. 
(z) Wlodygo tudi (z) Wlodygom, Wlodygov;JČV56 ●Wlodygin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Wlodyga tudi pri ge. Wlody-
gi, or. (z) go. Wlodyga tudi (z) go. Wlodygo
<rezultat osnovnošolke Wlodyga/Wlodyge>

WöllanJČV42 [vé] |nemško ime za Velenje|  naselja Wöllan, gra-
du Wöllan, v naselju Wöllan, na gradu Wöllan
<Ime Velenje izvira iz nemške besede Wöllan>

www [vevevé] |svetovni splet|  -ja; www |World Wide Web|
<spletna stran www.velenje.si;  
spletna stran www.velenje-tourism.si>

www.velenje.com |spletna stran| 
spletne strani www.velenje.com, 
na spletni strani www.velenje.com; ●wwwvelenjecom
<Prebrati na spletnem forumu www.velenje.com>

www.velenje.si |spletna stran|  spletne strani www.velenje.si, 
na spletni strani www.velenje.si; ●www velenje si
<Objavljeno na www.velenje.si; Pridobljeno s spletne strani 
www.velenje.si (2. 12. 2014)>

www.velenje-tourism.si |spletna stran| 
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spletne strani www.velenje-tourism.si, 
na spletni strani www.velenje-tourism.si 
<nova podoba turistične spletne strani Mestne občine Velenje 
www.velenje-tourism.si; 
prek spletne strani www.velenje-tourism.si;
○prekoJČV41 spletne strani www.velenje-tourism.si>

[…]
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X cóm računálniki | trgovina, servis|  trgovine X com, v trgo-
vini X com, v X comu
<ponudba prenosnikov in namiznih računalnikov v X comu/v 
računalniški trgovini X com; Servisirati računalnik pri X 
comu; servis, trgovina in posredništvo X com>

Xhóxhaj (Gjemali Xhoxhaj) | ime in priimek|  -a, pri Xhoxha-
ju (pri Gjemaliju Xhoxhaju), or. (z) Gjemalijem Xhoxhajem, 
Xhoxhajev
<Naročiti zidarske storitve pri Gjemaliju Xhoxhaju>

Xí Hú, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Xi Hu, v podjetju Xi Hu
<Kitajsko restavracijo Pekinško mesto upravlja podjetje Xi 
Hu; gostinstvo Xi Hu v Velenju>

Xtreme Lashes [kstrím lêšis] |salon, blagovna znamka|  salo-
na/blagovne znamke Xtreme Lashes, v salonu Xtreme Lashes
<ureditev trepalnic v salonu Xtreme Lashes v Galactici>

[…]

X

 […]
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Yógi móto cénter, d. o. o.JČV15 |podjetje|  ~ ~ -tra, v Yogi 
moto centru, v/pri Yogiju, Yogijev; ↑Motoristični center 
Yogi, ↑Motoristični center Jogi
<prodaja motoristične opreme in servis motornih koles v 
Yogi moto centru; ↑v Motorističnem centru Jogi>

Youth Hôstel Velênje [jút] gl. Mladinski hotel Velenje

YOUth 4 EUJČV58 (Mladi za Evropo) [jút for júrop] |pro-
jekt|  projekta YOUth 4 EU (Mladi za Evropo), pri projektu 
YOUth 4 EU (Mladi za Evropo)
<Projekt YOUth 4 EU (Mladi za Evropo), ki ga izvaja Mla-
dinski center Velenje, je namenjen širjenju zavesti o evrop-
skem državljanstvu in spodbuja participacijo mladih pri od-
ločanju na evropskih in lokalnih volitvah; izvedba projekta 
YOUth 4 EU (Mladi za Evropo)>

[…]

Y

 […]
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Zabŕdo |zaselek|  -a, v Zabrdu, Zabrdčan/-ka, zabrški
<Prihaja iz Zabrda, zaselka v Podkraju pri Velenju; Živeti v 
Zabrdu; prebivalci Zabrda; hiše v podkrajskem zaselku Za-
brdo>

Zabúkovski vŕh -ega -a, na Zabukovskem vrhu
<Vzpeti se na Zabukovski vrh; razgled z Zabukovskega vrha; 
pobočje Zabukovskega vrha; Prispeti k Zabukovskemu vrhu 
(●k Zabukovskem vrhu); Ustaviti se pri Zabukovskem vrhu 
(●pri Zabukovskemu vrhu)>

Za Grádom |naselje|  naselja Za Gradom, v naselju Za Gra-
dom, v Zagradu; ●naselje Za gradom
<Živeti v naselju Za Gradom; Prihaja iz Zagrada>

Zagrušévcem
|m. priimek|  -a, or. (z) Zagruševcemom
|ž. priimek|  ~, or. (z) go. Zagruševcem
<Srečati Zagruševcema; rezultat osnovnošolke Zagrušev-
cem>

Zájc
|m. priimek|  -a, pri Zajcu, or. (z) Zajcem, Zajčev; ●or. (z) Zaj-
com, ●Zajcov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Zajc, or. (z) go. Zajc
<parkirišče pred Zajčevim gostiščem>

Zákon o jávnih uslúžbencih (ZJU) -a ~ ~ ~ (ZJU-ja tudi 
ZJU --),JČV3 v Zakonu o javnih uslužbencih, v ZJU-ju/ZJU
<Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Uprave MO Vele-
nje je potekalo v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih; 
v skladu z devetim odstavkom 83. člena/člena 83/83. čl./čl. 
83 Zakona o javnih uslužbencih; 33.a člen Zakona o javnih 
uslužbencih; v 3. točki drugega odstavka 53. člena Zakona o 
javnih uslužbencih; 83. člen ZJU-ja/ZJU; Zakon o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih; Zakon o jav-
nih uslužbencih ↑začne veljati (○stopi v veljavo)>

Z

 […]
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Zákošek
|m. priimek|  -ška, pri Zakošku, or. (z) Zakoškom, Zakoškov; 
●rod. Zakošeka, ●pri Zakošeku, ●Zakošekov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Zakošek, or. (z) go. Zakošek
<pri urednici Zakošek; pri vršilcu dolžnosti odgovornega ure-
dnika Zakošku>

Zaleščánski portréti |knjižni naslov|  -ih -ov, v Zaleščanskih 
portretih
<V Zaleščanskih portretih avtorja Vlada Vrbiča so popisane 
biografije vidnejših Šalečanov; Zaleščanski portreti, zapisi o 
življenju in delu pomembnejših prebivalcev Šaleške doline, 
so objavljeni tudi v Našem času>

Zalóžba Pozój/Založníštvo Pozój /zgod./ -e ~/-a ~, v Za-
ložbi Pozoj/v Založništvu Pozoj, pri Pozoju, Pozojev, pozo- 
jevec/-ka |zapoleni/-a pri Pozoju| , pozojevčev/-kin
<Pri velenjski založbi Pozoj je izšla nova knjiga>

Zaposlítveni cénter Géa |zavod za usposabljanje in zaposlo-
vanje invalidov|  -ega -tra ~, v Zaposlitvenem centru Gea, v 
Gei, Gein/Gejin; prim. Linein/Linejin
<aktivnosti Zaposlitvenega centra Gea; Geine/Gejine aktiv-
nosti; pri Gei, zavodu za usposabjanje in zaposlovanje inva-
lidov>

Zasébna ambulánta splôšne medicíne, Aleksándra Žúber, 
dr. med.JČV35 -e -e ~ ~, v ambulanti splošne medicine Aleksan-
dre Žuber, dr. med.; ○Zasebna ambulanta splošne medicine, 
Žuber Aleksandra, dr. med., ●Zasebna ambulanta splošne me-
dicine, Aleksandra Žuber, dr.med.
<zdravniški pregled v ambulanti splošne medicine Aleksan-
dre Žuber, dr. med.>

Zasébna ambulánta za splôšno medicíno, Sêrgej Rús, dr. 
med.JČV35 -e -e ~ ~ ~, v ambulanti za splošno medicino Serge-
ja Rusa, dr. med.; ○Rus Sergej – specialist splošne medicine, 
↑Sergej Rus, specialist splošne medicine
<pregled pri Sergeju Rusu, dr. med.>

Zasébna ginekolóška ambulánta, Mája Slovénec - Tŕn, dr. 
med., spec. gin. in porod.JČV35 -e -e -e, v ginekološki am-
bulanti Maje Slovenec - Trn, dr. med., spec. gin. in porod.; 
Zasebna ginekološka ambulanta, Maja Slovenec Trn, dr. 
med., spec. gin. in porod., ginekološka ambulanta Slovenec 
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Trnove;JČV35 sor. Zasebna ginekološka ambulanta, Sonja Le-
vak - Hozjan, dr. med., spec. gin. in porod.JČV35

<Opraviti ginekološki pregled v ginekološki ambulanti Sonje 
Levak - Hozjan>

Zasébna ortopédska ambulánta, mag. Mílorad Púvalić, 
dr. med., spec. ortopedJČV35 -e -e -e, v ortopedski ambulanti 
mag. Milorada Puvalića, dr. med.; ●Zasebna ortopedska am-
bulanta, mag. Milorad Puvalić, dr.med. spec.ortoped 
<Naročiti se na pregled v ortopedski ambulanti mag. Milora-
da Puvalića, dr. med.>

Zasébna zóbna ambulánta, Ána Róža, dr. dent. med.JČV35 
-e -e -e, v zobni ambulanti Ane Rože/Roža, dr. dent. med.; 
●Zasebna zobna ambulanta Ana Roža, dr. dent. med.;JČV35 sor. 
Zasebna zobna ambulanta, Ivan Janežič, dr. dent. med.
<V zobni ambulanti Ivana Janežiča, dr. dent. med., poskrbijo 
za zdravje vaših zob>

Zasébna zóbna ordinácija, Bóžidar Jévšek, dr. dent. med., 
spec. za zobne, ustne bolezni in parodontologijoJČV35 -e -e 
-e, v zobni ordinaciji Božidarja Jevška, dr. dent. med.; ○Jev-
šek Božidar – doktor stomatologije; ↑Božidar Jevšek, doktor 
stomatologije
<zobna ordinacija Božidarja Jevška, dr. dent. med.>

Zasébni glásbeni cénter Golíčnik (ZGC Goličnik) -ega 
-ega -tra ~ (ZGC-ja ~ tudi ZGC -- ~),JČV3 v Zasebnem glasbe-
nem centru Goličnik, v ZGC-ju/ZGC Goličnik, pri Goličniku, 
Goličnikov; ○Privatni glasbeni center Goličnik
<Učiti se igrati na harmoniko v Zasebnem glasbenem centru 
Goličnik>

Zasébni zobotéhnični laboratórij, Heléna Letónje -ega 
-ega -a, v zobotehničnem laboratoriju Helene Letonje; ○Za-
sebni zobotehnični laboratorij – Letonje Helena, ●v zoboteh-
ničnem laboratoriju Helene Letonja
<Imeti pregled v zobotehničnem laboratoriju Helene Leto-
nje>

Zavaroválnica Máribor, d. d., Zastopstvo Velenje -e ~, v/
pri Zavarovalnici Maribor, pri ZM; ZM |Zavarovalnica Ma-
ribor| ; ●rod. Zavarovalnice Maribora, ●v Zavarovalnici Ma-
riboru
<zastopstvo Zavarovalnice Maribor v Velenju; Skleniti za-
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varovanje pri zastopstvu ZM v Starem Velenju; zavarovanci 
zavarovalnic Tilia, Maribor in Adriatic>

Zavaroválnica Tília, d. d., Novo mesto, Poslovalnica Vele-
nje -e ~, v/pri Zavarovalnici Tilia, pri Tilii, Tilijin
<poslovalnica Zavarovalnice Tilia v Velenju; velenjska po-
slovna enota Zavarovalnice Tilia; PE Zavarovalnice Tilia v 
Velenju; Tilijini zavarovanci; Stranke Zavarovalnice Tilia 
lahko upravljajo svoje zavarovalniške police prek spletne 
aplikacije e-Tilia;JČV52 ●spletna aplikacija E-Tilia>

Zavaroválnica Tríglav, d. d., Predstávništvo Velênje -e ~, 
v/pri Zavarovalnici Triglav, pri Triglavu, Triglavov
<predstavništvo Zavarovalnice Triglav v Velenju; Triglavovi 
zavarovanci; zavarovalničarji Zavarovalnice Triglav; Spletna 
poslovalnica iTriglav omogoča zavarovancem Zavarovalnice 
Triglav pregledovanje podatkov na zavarovalnih policah prek 
spleta>

Zavetíšče za brezdómne osébe – Cénter Híša |socialni pro-
gram|  programa Zavetišče za brezdomne osebe – Center Hiša, 
v programu Zavetišče za brezdomne osebe – Center Hiša; ●so-
cijalni program Zavetišče za brezdomne osebe – Center Hiša; 
prim. [socijálen]JČV25

<izvajanje socialnega programa Zavetišče za brezdomne ose-
be – Center Hiša; nastanitev v Centru Hiša, zavetišču za brez-
domce>

Závod eMCé plác -a ~ ~, pri Zavodu eMCe plac; eMCe 
plac, pri eMCe placu; eMCe, rod. eMCe-ja tudi eMCe --,  
v eMCe-ju tudi v eMCe, eMCe-jev
<vodja Zavoda eMCe plac>

Závod HD Máli prínc (Humanitarno društvo Mali princ) 
-a ~ ~ ~, v Zavodu HD Mali princ, v HD Mali princ, v Huma-
nitarnem društvu Mali princ, pri Malem princu
<zavod za raziskovalne, izobraževalne in socialne dejavno-
sti HD Mali princ iz Velenja; predstavniki Humanitarnega  
društva Mali princ>

Závod KSSÉNA (Zavod Energetska agencija za Savinj-
sko, Šaleško in Koroško tudi Zavod Kssena)JČV44 
-a ~, v Zavodu KSSENA, v KSSENI, v Zavodu Kssena, v 
Ksseni, Kssenin; velenjski zavod Kssena
<sodelavci Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šale-
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ško in Koroško/Zavoda Kssena>

Závod Repúblike Slovénije za zaposlovánje (Zavod RS za 
zaposlovanje, ZRSZ) -a ~ ~ ~ ~ (ZRSZ-ja tudi ZRSZ --),JČV3 

na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, na ZRSZ-ju/
ZRSZ, ZRSZ-jev; ●Zavod republike Slovenije za zaposlova-
nje
ZRSZ, Območna služba Velenje, Urad za delo Velenje
<velenjska območna služba ZRSZ, Območna služba ZRSZ 
Velenje, območna enota Zavoda RS za zaposlovanje v Ve-
lenju; po podatkih Urada za delo Velenje; Pridobiti dodatne 
informacije o programu ↑S faksa takoj praksa (●Iz faksa takoj 
praksa), ki ga izvaja Zavod RS za zaposlovanje, na Uradu za 
delo Velenje>

Závod Rónja |zavod|  -a ~, v Zavodu Ronja, pri Ronji, Ro-
njin; ●rod. Zavoda Ronje, ●Ronjev
<Zavod Ronja je zavod za turizem, kulturo in marketing; Ro-
njine storitve>

Závod za pokojnínsko in invalídsko zavarovánje Slovénije 
(ZPIZ) -a ~ ~ ~ ~ ~ ~, na Zavodu za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije, pri ZPIZ
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je, OE Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje
<velenjska izpostava Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije; na sedežu izpostave ZPIZ v Velenju>

Závod za razvòj plésa in glásbe Mandála 19 (Zavod Man-
dala 19) -a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, pri Zavodu za razvoj glasbe in plesa 
Mandala 19, pri Mandali, Mandalin
<plesno-glasbeni zavod Mandala>

Závod za urbanízem Velênje -a ~ ~ ~, pri Zavodu za urbani-
zem Velenje; ●rod. Zavoda za urbanizem Velenja
<Gradivo je prispeval Zavod za urbanizem Velenje; urbanist-
ka z Zavoda za urbanizem Velenje; ureditveni načrt, izdelan 
pri Zavodu za urbanizem Velenje; Urbanistični strokovnjaki 
Zavoda za urbanizem Velenje so predstavili spremembe in 
dopolnitve prostorskega načrta občine; Zazidalni načrt je iz-
delal Zavod za urbanizem Velenje; MO Velenje je z Zavodom 
za urbanizem Velenje sklenila pogodbo o urbanističnem ure-
janju mesta>

Závod za zdrávstveno zavarovánje Slovénije (ZZZS) -a ~ 
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~ ~ ~, na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri 
ZZZS
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Ravne 
na Koroškem, Izpostava Velenje
<Območna enota ZZZS Ravne na Koroškem vključuje štiri 
izpostave, ki so organizirane po teritorialnem načelu; vodja 
velenjske izpostave Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije>

Zbičájnik – krôvstvo, stávbno klepárstvo in izolácije,  
d. o. o.JČV15 (Zbičajnik, d. o. o.) |podjetje|  -a, pri Zbičajniku, 
v podjetju Zbičajnik, Zbičajnikov
<Družinsko podjetje Zbičajnik izvaja krovske, kleparske in 
izolacijske storitve; Zbičajnikove storitve>

Zbírka baróčne umétnosti iz cérkve sv. Júrija v Škálah 
|muzejska zbirka na Velenjskem gradu|  -e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, v 
Zbirki baročne umetnosti iz cerkve sv. Jurija v Škalah; ●Zbir-
ka baročne umetnosti iz cerkve Sv. Jurija v Škalah
<Na Velenjskem gradu si lahko ogledate Zbirko baročne ume-
tnosti iz cerkve sv. Jurija v Škalah>

Zbírka ostánkov mastodónta |muzejska zbirka na Velenj-
skem gradu|  -e ~ ~, v Zbirki ostankov mastodonta
<Zbirka ostankov mastodonta prinaša ostanke prednika dana-
šnjega slona>

Zbírka sodôbne slovénske umétnosti Gorênje/Gorénje |mu- 
zejska zbirka na Velenjskem gradu|  -e ~ ~ ~ ~, v Zbirki sodob-
ne slovenske umetnosti Gorenje
<Zbirka sodobne slovenske umetnosti Gorenje prikazuje ra-
zvoj likovnega ustvarjanja na Slovenskem od začetka 20. do 
začetka 21. stoletja>

Zbírni cénter Velênje II -ega -tra ~ ~, v Zbirnem centru Ve-
lenje II; prim. Centralni zbirni center Velenje I
<Občanke in občani MO Velenje lahko brezplačno oddajo 
predmete, ki jih ne uporabljajo več, v Zbirnem centru Velenje 
II ob Koroški cesti; Oddati kosovne odpadke v zbirni center 
za ravnanje z odpadki ob Koroški cesti>

Zdravníško drúštvo Velênje -ega -a ~, v Zdravniškem  
društvu Velenje; razl. zdravstveno društvo
<zdravnice in zdravniki Zdravniškega društva Velenje>
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Zdrávstveni dóm Velênje (ZD Velenje) -ega -a ~ (ZD-ja ~ 
tudi ZD -- ~),JČV3 v Zdravstvenem domu Velenje, v ZD Vele-
nje; velenjski zdravstveni dom, zdravstveni dom v Velenju; 
●rod. Zdravstvenega doma Velenja; oddelki: Center za prepre-
čevanje in zdravljenje odvisnosti (ZD Velenje), Dermatolo-
ška ambulanta (ZD Velenje), Dispanzer za medicino dela (ZD 
Velenje), Internistična ambulanta (ZD Velenje), Logopedska 
ambulanta (ZD Velenje), ↑ORL-ambulanta (ZD Velenje) ali 
↑Ambulanta ORL (ZD Velenje), ●ORL ambulanta, Pljučna in 
alergološka ambulanta (ZD Velenje) ipd.
<oddelki Zdravstvenega doma Velenje; obvestila ZD Vele-
nje>

Zdrávstveni závod Pulmorádix Velênje (Zavod Pulmora-
dix) -ega -a ~ ~, v Zdravstvenem zavodu Pulmoradix Velenje, 
pri Pulmoradixu, Pulmoradixov
<zdravljenje kroničnega bronhitisa v Zdravstvenem zavodu 
Pulmoradix Velenje; pulmolog iz zasebnega zdravstvenega 
centra Pulmoradix v Velenju; Obiskovati šolo astme, ki jo 
izvajajo strokovnjaki Pulmološke in internistične ambulante 
Zdravstvenega zavoda Pulmoradix Velenje>

Zdrúženje multíple skleróze Slovénije (Združenje MS 
Slovenije, ZMSS), Savinjsko-šaleška podružnica -a ~ ~ ~, 
v Združenju multiple skleroze Slovenije; Združenje multiple 
skleroze Slovenije, Savinjska in šaleška podružnica; ●Zdru-
ženje multiple skleroze Slovenije, Savinjsko-Šaleška podru-
žnica
<Savinjsko-šaleška podružnica Združenja multiple skleroze 
Slovenije>

Zdrúženje slovénskih katóliških skávtinj in skávtov 
(ZSKSS) – Stég Velênje 1 -a ~ ~ ~ ~ ~, v Združenju slo-
venskih katoliških skavtinj in skavtov, v ZSKSS; ●Združenje 
Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
<novi člani skavtskega združenja Steg Velenje 1>

Zdrúženje šofêrjev in ávtomehánikov Velênje (ZŠAM Ve-
lenje) -a ~ ~ ~ ~, v Združenju šoferjev in avtomehanikov Ve-
lenje, v ZŠAM Velenje; ↑Združenje voznikov in avtomehani-
kov Velenje; ●Združenje šoferjev in avto mehanikov Velenje
<ukrepi Združenja šoferjev in avtomehanikov Velenje za po-
večanje varnosti v cestnem prometu; poklicni vozniki in avto-
mehaniki iz ZŠAM Velenje>
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Zdrúženje za vrednôte slovénske osamosvojítve (VSO) – 
Obmóčni odbòr Velênje -a ~ ~ ~ ~, v Združenju za vrednote 
slovenske osamosvojitve; Območni odbor Združenja za vre-
dnote slovenske osamosvojitve Velenje, Območni odbor VSO 
Velenje
<člani Območnega odbora Združenja za vrednote slovenske 
osamosvojitve Velenje>

Zéba
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Zebi tudi pri Zebu, or. (z) Zebo 
tudi (z) Zebom, Zebov;JČV56 ●Zebin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Zeba tudi pri ge. Zebi, or. (z) 
go. Zeba tudi (z) go. Zebo
<Zeba je povedal; po besedah Zebe/Zeba; po Zebovih bese-
dah>

Zébec
|m. priimek|  -bca, pri Zebcu, or. (z) Zebcem, Zebčev; ●or. (z) 
Zebcom, ●Zebcov, ●Zebcev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Zebec, or. (z) go. Zebec
<Obvestiti Zebca; Poiskati Zebčev elektronski naslov; Govo-
riti z Zebcem/z g. Zebcem; Govoriti z go. Zebec; ●Govoriti z 
g. Zebec>

Zéc
|m. priimek|  -a, pri Zecu, or. (z) Zecem, Zečev; ●or. (z) Ze-
com, ●Zecov, ●Zecev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Zec, or. (z) go. Zec
<Dogovoriti se z Zecem; Odgovoriti na Zečevo sporočilo>

Zelêni abonmá -ega -ja, v Zelenem abonmaju; ●Zelen  
abonma
<Gledališki abonmaji Festivala Velenje so: Beli, Zeleni in Pi-
kin abonma; stand up komedija Zelenega abonmaja v Domu 
kulture Velenje; ●stand-up komedija>

Zelêni nahŕbtnik |program|  programa Zeleni nahrbtnik, v 
programu Zeleni nahrbtnik; ●Zeleni nahrptnik 
<Program Zeleni nahrbtnik, ki ga izvaja MZPM Velenje, je 
namenjen spodbujanju otrokovih pozitivnih čustev do okolja 
in narave; izvajanje ekološkega programa Zeleni nahrbtnik; 
Zložiti šolske potrebščine v zelen nahrbtnik; osnovnošolkin 
↑zeleni (●zelen) nahrbtnik>

Zelêni óder |prizorišče na Pikinem festivalu|  -ega -dra, na 
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Zelenem odru; ●iz Zelenega odra
<na Zelenem odru ob pravljični vili Čira čara; lutkovna pred-
stava na Zelenem odru v zavetju drevesnih krošenj>

Zemè
|m. priimek|  -eta,JČV56 pri Zemetu, or. (z) Zemetom, Zemetov; 
○rod. Zemeja, ○or. (z) Zemejem, ○Zemejev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Zeme, or. (z) go. Zeme
<pri mentorju Zemetu>

Zêra
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Zeri tudi pri Zeru, or. (z) Zero 
tudi (z) Zerom, Zerov;JČV56 ●Zerin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Zera tudi pri ge. Zeri, or. (z) 
go. Zera tudi (z) go. Zero
<Na turnirju v namiznem tenisu je zmagal Zera (●Zero) iz 
Velenja; rezultat namiznoteniškega igralca Zere/Zera; Zerov 
rezultat na turnirju v namiznem tenisu>

zGódbe Velênja |knjižni naslov|  monografije zGodbe Vele-
nja, v monografiji zGodbe Velenja, v zGodbah Velenja
<Velenjske glasbene skupine so obudile svoje delovanje ob 
izidu dokumentarne monografije zGodbe Velenja; mono-
grafija zGodbe Velenja o velenjskem rock and rollu, popu, 
elektronski glasbi, jazzu in hip hopu v simbolnem obdobju 
1959–2014>

Zgônec
|m. priimek|  -nca, pri Zgoncu, or. (z) Zgoncem, Zgončev; ●or. 
(z) Zgoncom, ●Zgoncov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Zgonec, or. (z) go. Zgonec
<Prisluhniti glasbenici Zgonec; slikarska razstava ustvarjalke 
Zgonec>

Zgórnje Árnače -ih -nač, v Zgornjih Arnačah, Zgornje-
arnačan/-ka in Arnačan/-ka, zgornjearnaški/arnaški;JČV10 Zg. 
Arnače; ●zgornje Arnače, ●Zgornje Arnačan, ●zgornje arnaški, 
●zgornjearnažki
<Prihaja iz Zgornjih Arnač; Zgornje in Spodnje Arnače>

Zgórnje Bévče -ih -vč, v Zgornjih Bevčah, Zgornje- 
bevčan/-ka in Bevčan/-ka, zgornjebevški/bevški;JČV10 Zg. 
Bevče; ●zgornje Bevče, ●Zgornje Bevčan, ●zgornje bevški
<Ta zaselek ↑so (●je) Zgornje Bevče>
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Zgórnji in Spódnji Zaljubêršek |zaselka|  -ega ~ -ega -ška, 
v Zgornjem in Spodnjem Zaljuberšku, zgornjezaljuberški/
zaljuberški, spodnjezaljuberški/zaljuberški; Zg. in Sp. Zalju-
beršek
<Plaz je zasul javno cesto Škalske Cirkovce–Golob–Zalju-
beršek; prebivalci Zgornjega in Spodnjega Zaljuberška>

Zgórnji Peklének |zaselek|  -ega -nka, v Zgornjem Peklenku, 
Zgornjepeklenčan/-ka in Peklenčan/-ka, zgornjepeklenški/
peklenški;JČV10 Zg. Peklenek
<vzdrževalna dela na cesti Avberšek–Zgornji Peklenek v KS 
Paka pri Velenju; cesta v zaselek Zgornji Peklenek>

Zgórnji Šalék |zaselek|  -ega -a, v Zgornjem Šaleku, Zgornje- 
šalečan/-ka in Šalečan/-ka, zgornješaleški/šaleški;JČV10 Zg. 
Šalek; ●zgornji Šalek, ●Zgornje Šalečan, ●Zgornje šalečan, 
●zgornješaležki, ●zgornje šaleški
<na cesti v Zgornji Šalek>

Zháng
|m. priimek|  -a, pri Zhangu, or. (z) Zhangom, Zhangov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Zhang, or. (z) go. Zhang
<Povedati Zhangu; Pozanimati se o Zhangovem naslovu>

Zíbka | trgovina|  /zgod./ -e, v Zibki, v trgovini Zibka, Zibkin; 
●Zipka, ●Zipkin
<otroška (●otročja) trgovina Zibka v Velenju>

Zíbo, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja Zibo, v podjetju Zibo; 
○Zibo d.o.o.
<Zibo, trgovina, d. o. o.; velenjsko podjetje Zibo>

Zidánski
|m. priimek|  -ega, pri Zidanskem, or. (z) Zidanskim; ●pri Zi-
danskemu, ●ZidanskijevJČV13

|ž. priimek|  ~, pri ge. Zidanski, or. (z) go. Zidanski
<Sporočiti Zidanskemu; ↑telefonska številka Zidanskega; 
●Zidanskijeva telefonska številka>

Zídanškova césta -e -e, na Zidanškovi cesti, na Zidanškovi 
c., na ZidanškoviJČV50

<zastoj na Zidanškovi; Zapeljati z Zidanškove ceste; od Zi-
danškove do Koroške>

Zígrad, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -a, v Zigradu, v podjetju Zi-
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grad, Zigradov; ●Zigrat
<Zigrad, gradbeništvo in storitve, d. o. o.; gradbeno podjetje 
Zigrad iz Velenja>

Zílli
|m. priimek|  -ja, pri Zilliju, or. (z) Zillijem, Zillijev; ●or. (z) 
Zillom, ●or. (z) Zilliom, ●or. (z) Zilliem, ●Zillov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Zilli, or. (z) go Zilli
<Dopisovati si z Zillijem>

Zímic
|m. priimek|  -a, pri Zimicu, or. (z) Zimicem, Zimičev; ●rod. 
Zimca, ●pri Zimcu, ●or. (z) Zimicom, ●or. (z) Zimcem, ●Zimi-
cov, ●Zimcev, ●Zimčev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Zimic, or. (z) go. Zimic
<Zapisati si Zimičev naslov>

ZKD Šaléške dolíne |Zveza kulturnih društev Šaleške doli-
ne|  ZKD-ja ~ ~ tudi ZKD -- ~ ~,JČV3 v ZKD-ju/ZKD Šaleške 
doline
<Šaleška kulturna društva so združena v ZKD Šaleške doline; 
kulturna društva šaleške ZKD>

zláta plakéta |priznanje|  -e -e; ●Zlata plaketa
<Častni občan Mestne občine Velenje je prejel zlato plaketo 
za življenjsko delo na področju glasbene umetnosti; podelitev 
zlatih, srebrnih in bronastih plaket>

Zlatárević
|m. priimek|  -a, pri Zlatareviću, or. (z) Zlatarevićem, Zlatare-
vićev; ●or. (z) Zlatarevićom, ●Zlatarevićov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Zlatarević, or. (z) go. Zlatarević
<Poslati obvestilo na Zlatarevićev e-naslov>

Zlatárna Cêlje, d. d.JČV15 -e -e, v Zlatarni Celje, v ZC; ZC 
|Zlatarna Celje| ; ●rod. Zlatarne Celja
<prodajalna Zlatarne Celje na Cankarjevi v Velenju>

Zlatárstvo Krájnc, s. p.JČV15 |podjetje|  -a ~, pri Zlatarstvu 
Krajnc, pri Krajncu, Krajnčev; ●Krajncov
<ponudba nakita pri Zlatarstvu Krajnc>

Zláti abonmá -ega -ja, v Zlatem abonmaju; ●Zlat abonma
<Festival Velenje objavlja program Zlatega abonmaja>
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Znáne beséde |knjižna zbirka|  zbirke Znane besede, v zbirki 
Znane besede
<UVKF-jeva knjižna zbirka Znane besede>

Zoo Station Velenje [zú stêjšən velênje] |središče vodnih 
športov|  športnega središča Zoo Station Velenje, v športnem 
središču Zoo Station Velenje
<Izposoditi si opremo za veslanje na deski v središču vodnih 
športov Zoo Station ob Velenjskem jezeru; izposoja supov v 
športnem središču Zoo Station na Velenjski plaži>

Zóotic |prodajalna|  -a, or. (z) Zooticom, v Zooticu, v proda-
jalni Zootic, Zooticov; ●or. (z) Zooticem, ●Zooticev, ●Zootičev
<Biti zadovoljen z Zooticovo ponudbo pripomočkov za nego 
hišnih ljubljencev, ki so na voljo v Velenjkini prodajalni  
Zootic>

Zorè
|m. priimek|  -eta,JČV56 pri Zoretu, or. (z) Zoretom, Zoretov; 
○rod. Zoreja, ○or. (z) Zorejem, ○Zorejev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Zore, or. (z) go. Zore
<Posvetovati se z Zoretom/z g. Zoretom; Posvetovati se z go. 
Zore; ●Posvetovati se z g. Zore>

zrézek Hêrberstein /zgod./ -zka ~; Herbersteinov zrezek
<telečji zrezek Herberstein; Herbersteinov okusni telečji zre-
zek; Herbersteinov telečji zrezek je bil okusen; ●Herberstei-
nov okusen zrezek>

Zrínski
|m. priimek|  -ega, pri Zrinskem, or. (z) Zrinskim; ●k Zrin-
skem, ●k Zrinskim, ●pri Zrinskemu, ●ZrinskijevJČV13

|ž. priimek|  ~, pri ge. Zrinski, or. (z) go. Zrinski
<Povedati Zrinskemu; informacija o Zrinskem; telefonska 
številka Zrinskega>

ZSSS – Sindikát jávnih uslúžbencev Slovénije – Sindikát 
Méstne óbčine Velênje (ZSSS – Sindikat MO Velenje) -a ~ 
~ ~, pri Sindikatu javnih uslužbencev Slovenije; ZSSS |Zve-
za svobodnih sindikatov Slovenije| , SIJUS |Sindikat javnih 
uslužbencev Slovenije|
<mnenje Sindikata Mestne občine Velenje; sestanek s Sin-
dikatom MO Velenje; Včlaniti se v Sindikat Mestne občine 
Velenje>
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Zunánji oddélek Velênje Okróžnega držávnega tožílstva 
v Cêlju -ega -lka ~ ~ ~ ~ ~ ~, na Zunanjem oddelku Velenje 
Okrožnega državnega tožilstva v Celju
<Okrožno državno tožilstvo v Celju, Zunanji oddelek Ve-
lenje; okrajni državni tožilec na Zunanjem oddelku Velenje 
Okrožnega državnega tožilstva v Celju>

Zúpanc
|m. priimek|  -a, pri Zupancu, or. (z) Zupancem, Zupančev; 
●or. (z) Zupancom, ●Zupancov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Zupanc, or. (z) go. Zupanc
<Zupančevo sodelovanje pri razstavi Društva šaleških likov-
nikov>

Zvéza bórcev za vrednôte národnoosvobodílnega bôja 
Velênje (ZB NOB Velenje, Zveza borcev za vrednote NOB 
Velenje) -e ~ ~ ~ ~ ~ ~, v Zvezi borcev za vrednote narodno-
osvobodilnega boja Velenje; NOB, rod. NOB-ja tudi NOB --, 
pri NOB-ju/NOB, NOB-jev; ●Zveza borcev za vrednote naro-
dno osvobodilnega boja Velenje
<predsednik Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilne-
ga boja Velenje>

Zvéza brigadírjev Slovénije (ZBS) -e ~ ~, v Zvezi brigadir-
jev Slovenije, v ZBS
<Društvo brigadirjev Velenje je vključeno v Zvezo brigadir-
jev Slovenije, ki ima sedež na Kopališki cesti v Velenju; pred-
sednik Zveze brigadirjev Slovenije>

Zvéza drúštev vrvášev Slovénije (ZDV Slovenije) -e ~ ~ ~, 
v Zvezi društev vrvašev Slovenije, pri ZDV Slovenije
<državno prvenstvo v vleki vrvi v organizaciji Zveze društev 
vrvašev Slovenije; predsednik ZDV Slovenije; Sedež Zveze 
društev vrvašev Slovenije je na Goriški cesti v Velenju>

Zvéza kultúrnih drúštev Šaléške dolíne (ZKD Šaleške do-
line) -e ~ ~ ~ ~ (ZKD-ja ~ ~ tudi ZKD -- ~ ~),JČV3 pri Zvezi 
kulturnih društev Šaleške doline, pri ZKD-ju/ZKD Šaleške 
doline, ZKD-jev; ●Zveza Kulturnih društev Šaleške doline
<Šaleška kulturna društva so združena v Zvezo kulturnih dru-
štev Šaleške doline>

Zvézde pod zvézdami |poletni filmski cikel|  Zvezd ~ ~, film-
skega cikla Zvezde pod zvezdami, v filmskem ciklu Zvezde 
pod zvezdami
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<V tretji sezoni filmskega cikla Zvezde pod zvezdami bo 
Kino Velenje pripravil bogat izbor filmov; Kino Velenje pri-
reja cikel poletnih filmskih predstav Zvezde pod zvezdami>

Zvézdice |plesno-navijaška skupina|  Zvezdic, v skupini 
Zvezdice, pri Zvezdicah; ●h Zvezdicam
<plesna in navijaška skupina Zvezdice; nastop Zvezdic, ple-
sne skupine Šolskega centra Velenje, v Sončnem parku>

[…]
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Žáger
|m. priimek|  -ja, pri Žagerju, or. (z) Žagerjem,JČV32 Ža-
gerjev;JČV32 ●or. (z) Žagerjom, ●Žagerjov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Žager, or. (z) go. Žager
<poleg Žagerja>

Žárova céstaJČV31 -e -e, na Žarovi cesti, na Žarovi c., na 
Žarovi;JČV50 ●Žarjeva cesta;JČV7 prim. Čufarjeva cesta
<Zapeljati na Žarovo>

Želè
|m. priimek|  -eta,JČV56 pri Želetu, or. (z) Želetom, Želetov; 
○rod. Želeja, ○or. (z) Želejem, ○Želejev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Žele, or. (z) go. Žele
<Srečati Želeta/g. Želeta; Srečati go. Žele; ●Srečati g. Žele>

Želézni aktivízem |društvo|  -ega -zma, pri Železnem aktiviz-
mu, v Društvu Železni aktivizem; Društvo Železni aktivizem, 
Društvo za razvoj in promocijo subkulture Železni aktivizem
<velenjsko glasbeno društvo Železni aktivizem; člani  
Društva za razvoj in promocijo subkulture Železni aktivizem; 
V sodelovanju s klubom eMCe plac Železni aktivizem prireja 
koncerte izvajalcev različnih alternativnih glasbenih žanrov>

želéznica Cêlje–Velênje -e ~ ~, na železnici Celje–Velenje; 
železnica od Celja do Velenja, železniška proga Celje–Vele-
nje; ●železnica Celje – Velenje
<Na železnici Celje–Velenje se je iztiril vlak>

Železnína Hudovêrnik, d. o. o.JČV15 |podjetje|  -e ~, v Železni-
ni Hudovernik, pri Hudoverniku, Hudovernikov
<Merkurjeva franšizna trgovina Hudovernik v Velenju; Ku-
piti vijake pri Hudoverniku; žeblji, kupljeni v Železnini Hu-
dovernik>

Želézniška postája Velênje -e -e ~, na Železniški postaji Ve-
lenje; velenjska železniška postaja

Ž

 […]
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<Na Železniški postaji Velenje kupiti povratno vozovnico za 
progo Velenje–Celje>

želézniško postajalíšče Pésje -ega -a ~, na železniškem po-
stajališču Pesje; železniško postajališče v Pesju
<Izstopiti na železniškem postajališču v Pesju>

Žêna ob mórju (tudi Žena z morja) |Meštrovićev kip|  -e ~ ~, 
pri Ženi ob morju, pri kipu Žena ob morju; prim. Pri učenju, 
Rozamunda TurjaškaJČV12

<Ogledati si Meštrovićevo »Ženo ob morju«, sedečo pred 
Zdravstvenim domom Velenje>

Žénski nogométni klúb Rudár Škále (ŽNK Škale, ŽNK 
Rudar Škale) -ega -ega -a ~ ~ (ŽNK-ja ~ ~ tudi ŽNK -- ~ ~), 
v Ženskem nogometnem klubu Rudar Škale, v ŽNK-ju/ŽNK 
Rudar Škale
<nogometašice ŽNK Rudar Škale; odlična sezona nogometa-
šic kluba Rudar Škale; Članice Ženskega nogometnega kluba 
Rudar Škale so premagale tekmice s 6 : 4>

Žénski pévski zbòr Drúštva upokojêncev/upokójencev 
Velênje (ŽPZ DU Velenje) -ega -ega -a ~ ~ ~, v Ženskem 
pevskem zboru Društva upokojencev Velenje, v ŽPZ DU Ve-
lenje
<zborovodkinja Ženskega pevskega zbora Društva upokojen-
cev Velenje>

Žénski pévski zbòr Vŕtca Velênje -ega -ega -a ~ ~, v Žen-
skem pevskem zboru Vrtca Velenje; ○Ženski pevski zbor Vr-
tec Velenje, ●Ženski pevski zbor Vrteca Velenje
<nastop Ženskega pevskega zbora Vrtca Velenje>

Žénski rokométni klúb Velênje (ŽRK Velenje) -ega -ega 
-a ~ (ŽRK-ja ~ tudi ŽRK -- ~),JČV3 v Ženskem rokometnem 
klubu Velenje, v ŽRK-ju/ŽRK Velenje; ●v ŽRK Velenju
<članice Ženskega rokometnega kluba Velenje; rokometašice 
ŽRK Velenje>

Žerdóner
|m. priimek|  -ja, pri Žerdonerju, or. (z) Žerdonerjem, Žerdo-
nerjev; ●rod. Žerdonera, ●rod. Žerdonra, ●or. (z) Žerdonerom, 
●or. (z) Žerdonrom, ●Žerdonrov, ●Žerdonerov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Žerdoner, or. (z) go. Žerdoner
<nastop Rudarskega okteta Velenje ob glasbeni spremljavi 
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harmonikarja Žerdonerja>

žétev na Grílovi domačíji |vrsta prireditve|  -tve ~ ~ ~, ob 
žetvi na Grilovi domačiji
<Udeležiti se žetve na Grilovi domačiji; vtisi z žetve na Gri-
lovi domačiji; Na Grilovi domačiji v Lipju pri Velenju so pri-
pravili žetev>

Žévma
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Ževmi tudi pri Ževmu, or. (z) 
Ževmo tudi (z) Ževmom, Ževmov;JČV56 ●Ževmin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Ževma tudi pri ge. Ževmi, 
or. (z) go. Ževma tudi (z) go. Ževmo
<Poslati na Ževmov naslov>

Žgánec
|m. priimek|  -nca, pri Žgancu, or. (z) Žgancem, Žgančev; ●rod. 
Žganeca, ●or. (z) Žgancom, ●Žgancov, ●Žgancev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Žganec, or. (z) go. Žganec
<Poklicati Žganca iz Velenja>

Žgánk, Néstl /zgod./ -a, -a, or. (z) Nestlom Žgankom, Nestlov, 
Žgankov; ●Nestel, ●Ne-stl; prim. Kmecl, Kristl, ValclJČV45

<Po besedah Nestla Žganka, nekdanjega velenjskega župana 
in direktorje RLV-ja, je …>

Žínič
|m. priimek|  -a, pri Žiniču, or. (z) Žiničem, Žiničev; ●or. (z) 
Žiničom, ●Žiničov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Žinič, or. (z) go. Žinič
<na pobudo pravnice Žinič iz Velenja>

žíve jáslice v Vínski Gôri |vrsta prireditve|  -ih -ic ~ ~ ~; 
vinskogorske žive jaslice
<Ogledati si žive jaslice v Vinski Gori; V božično-novoletnih 
dneh so v Vinski Gori na ogled žive jaslice>

Žívic
|m. priimek|  -a, pri Živicu, or. (z) Živicem, Živičev; ●rod. Živ-
ca, ●or. (z) Živcem, ●or. (z) Živcom, ●or. (z) Živicom, ●Živi-
cov, ●Živičov, ●Živicev, ●Živčev, ●Živcev, ●Živcov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Živic, or. (z) go. Živic
<rekord skakalca Živica>

Žív-žáv |prireditev|  -a, na Živ-žavu, na prireditvi Živ-žav
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<Za najmlajše so priredili Živ-žav; razigrano otroško rajanje 
na Živ-žavu>

Žížek
|m. priimek|  -žka, pri Žižku, or. (z) Žižkom, Žižkov; ●Žiškov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Žižek, or. (z) go. Žižek
<Naročiti izdelavo mobilne spletne strani pri Žižku>

Žólger
|m. priimek|  -ja, pri Žolgerju, or. (z) Žolgerjem,JČV32 
Žolgerjev;JČV32 ●or. (z) Žolgerjom, ●Žolgerjov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Žolger, or. (z) go. Žolger
<Dogovoriti se z Žolgerjem; obvestilo ge. Žolger>

Žovè
|m. priimek|  -eta,JČV56 pri Žovetu, or. (z) Žovetom, Žovetov; 
○rod. Žoveja, ○or. (z) Žovejem, ○Žovejev
|ž. priimek|  ~, pri ge. Žove, or. (z) go. Žove
<Žovetov odgovor; Posvetovati se z Žovetom>

Župánčičeva úlica -e -e, na Župančičevi ulici, na Župančiče-
vi ul., na Župančičevi;JČV50 ●Župančičova ulicaJČV6

<z Župančičeve ulice na Konovem>

župàn MO Velênje -a ~ ~, pri županu MO Velenje; velenjski 
župan, župan Velenja, župan mesta Velenje
<Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje; Slovesnost se 
je začela z županovim pozdravnim nagovorom/s pozdravnim 
nagovorom župana MO Velenje; drugi mandat županovanja 
sedanjega župana MO Velenje; volitve župana Mestne občine 
Velenje>

župánov čáj -ega -a
<Na decembrski prireditvi iz sklopa Čarobni december, ki je 
potekala na velenjski promenadi, so obiskovalcem razdelili 
100 litrov/100 l županovega čaja>
 
župánovo priznánje -ega -a; priznanje župana MO Velenje; 
●Županovo priznanje, ●Priznanje župana MO Velenje
<podelitev županovega priznanja; prejemnik priznanja župa-
na Mestne občine Velenje; Na osrednji slovesnosti ob prazni-
ku Mestne občine Velenje so bila podeljena najvišja občinska 
priznanja: grb MO Velenje, plaketa MO Velenje in županovo 
priznanje>
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župánov sprejèm |protokolarno-družabna prireditev|  -ega 
-a, na županovem sprejemu
<županov sprejem najboljših devetošolcev in dijakov; župa-
nov slovesni sprejem zlatih maturantov; sprejem najboljših 
devetošolcev in dijakov pri županu MOV; županov sprejem 
za gospodarstvenike, podjetnike in obrtnike iz MO Velenje>

Župníja sv. Martína v Šaléku /zgod./ -e ~ ~ ~ ~, v Župniji sv. 
Martina v Šaleku; ●župnija sv. Martin v Šaleku
<matične knjige Župnije sv. Martina pri Šaleku>

○Župníja sv. Martín Velênje ↑Župnija sv. Martina  
VelenjeJČV27 -e ~ ~ ~, v Župniji sv. Martina Velenje; Župnija 
svetega Martina Velenje; ●Župnija Sv. Martin Velenje, ●Žu-
pnija Sv. Martina Velenje, ●Župnija Svetega Martina Velenje
<cerkve v Župniji sv. Martina Velenje>

Župníja Šentjánž na Vínski gôri -e ~ ~ ~ ~, v Župniji Šen-
tjanž na Vinski gori
<Zavetnik Župnije Šentjanž na Vinski gori je sveti Janez  
Krstnik; cerkev sv. Janeza Krstnika v Župniji Šentjanž na 
Vinski gori>

Župníja Št. Ílj pri Velênju (Župnija Šentilj pri Velenju) -e ~ 
~ ~ ~, v Župniji Št. Ilj pri Velenju
<Župnija Št. Ilj pri Velenju je rimskokatoliška župnija Ško-
fije Celje; župnijski list Župnije Št. Ilj pri Velenju; rim.kat. 
župnija v Šentilju pri Velenju; ●rim. kat. župnija v Šentilju pri 
Velenju>

Župníja Velênje – bl. Antón Martín Slómšek ↑Župnija 
blaženega Antona Martina Slomška Velenje -e ~ ~ ~ ~ ~, v 
Župniji blaženega Antona Martina Slomška Velenje; ●Župnija 
blaženega Antona Martina Slomšeka Velenje, ●Župnija Vele-
nje - blažen Anton Martin Slomšek
<župljani Župnije blaženega Antona Martina Slomška Vele-
nje>

Župníja Velênje – sv. Maríja ↑Župnija sv. Marije Velenje -e 
~ ~ ~, v Župniji sv. Marije Velenje
<cerkev v Župniji svete Marije Velenje>

župníjska cérkev svétega Egídija -e -kve ~ ~, v župnijski 
cerkvi svetega Egidija; župnijska cerkev sv. Egidija; ●župnij-
ska cerkev sv. Egidij, ●župnijska cerkev Sv. Egidija, ●župnij-
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ska cerkev Sv. Egidij
<Župnijska cerkev svetega Egidija spada pod Župnijo Št. Ilj 
pri Velenju>

župníjska cérkev svétega Júrija /zgod./ -e -kve ~ ~, v žu-
pnijski cerkvi svetega Jurija; župnijska cerkev sv. Jurija; ●žu-
pnijska cerkev Sv. Jurij, ●župnijska cerkev sv. Jurij, ●župnij-
ska cerkev Sv. Jurija
<cerkev sv. Jurija iz 11. stoletja v Škalah; Središče naselja 
Škale s cerkvijo svetega Jurija se je zaradi kopanja premoga 
pogreznilo>

župníjska cérkev svétega Martína – škôfa -e -kve ~ ~ ~, v 
župnijski cerkvi svetega Martina – škofa; župnijska cerkev 
sv. Martina – škofa; ●Župnijska cerkev Sv. Martina – škofa, 
●župnijska cerkev Sv. Martina – škofa, ●župnijska cerkev Sv. 
Martin – škof, ●župnijska cerkev sv. Martin – škof
<Župnijska cerkev svetega Martina – škofa je ena izmed naj-
starejših cerkva v Šaleški dolini; bogata notranja oprema žu-
pnijske cerkve svetega Martina – škofa>

župníjska cérkev sv. Jóšta na Páškem Kózjaku ali Sv. Jošt 
na Paškem KozjakuJČV27 -e -kve ~ ~ ~ ~ ~, v župnijski cerkvi 
sv. Jošta na Paškem Kozjaku, pri Sv. Joštu na Paškem Koz-
jaku
<Obiskati župnijsko cerkev sv. Jošta na Paškem Kozjaku>

Župníjska káritas Velênje -e ~ ~, pri Župnijski karitas Vele-
nje; ●Župnijski Karitas Velenje
<humanitarna akcija Župnijske karitas Velenje; karitasovci 
pri Župnijski karitas Velenje>

župníjski pastorálni svèt (ŽPS) -ega -ega -a, v župnijskem 
pastoralnem svetu, v ŽPS
<člani župnijskega pastoralnega sveta>

Žúr po domáče |prireditev|  -a ~ ~, na Žuru po domače, na 
veselici Žur po domače
<veselica Žur po domače v Vinski Gori; Udeležiti se Žura 
po domače; Zabavati se na Žuru po domače v Vinski Gori/na 
vinskogorski veselici Žur po domače; pred Žurom po domače 
in po njem; ●pred in po Žuru po domače>

Žúža
|m. priimek|  -e tudi -a,JČV56 pri Žuži tudi pri Žužu, or. (z) Žužo 
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tudi (z) Žužem, Žužev;JČV56 ●Žužin
|ž. priimek|  -a tudi -e,JČV56 pri ge. Žuža tudi pri ge. Žuži, or. (z) 
go. Žuža tudi (z) go. Žužo
<Žuževa telefonska številka; telefonska številka g. Žuže/
Žuža>

Žúžek
|m. priimek|  -žka, pri Žužku, or. (z) Žužkom, Žužkov; ●Žu-
škov
|ž. priimek|  ~, pri ge. Žužek, or. (z) go. Žužek
<vzgojno-izobraževalno delo šaleške pedagoginje Žužek>

[…]
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1A – dóm sêrvis, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja 1A – dom 
servis, v podjetju 1A – dom servis 
<1A – dom servis, zaključna dela v gradbeništvu, d. o. o.; 
hišni servis 1A iz Velenja; Prenovo stanovanja je izvedlo pod-
jetje 1A – dom servis; Dogovoriti se za prenovo stanovanja z 
1A/s podjetjem 1A>

3DVA | trafika|  trafike 3DVA, v trafiki 3DVA
<Na prodajnih mestih 3DVA lahko plačujete tudi položnice; 
Iti po časopis v 3DVA/trafiko 3DVA; velenjske trafike 3DVA>

3S storítve, s. p.JČV15 |podjetje|  ~ -tev, pri 3S storitvah, v pod-
jetju 3S storitve; ↑Storitve 3S
<3S storitve – spletne rešitve, s. p.; z velenjskim podjetjem 3S 
storitve; v sodelovanju s 3S storitvami>

4-SD, d. o. o.JČV15 |podjetje|  podjetja 4-SD, v podjetju 4-SD
<4-SD, družba za oblikovanje in trženje stilskih izdelkov,  
d. o. o.; preimenovanje družbe za oblikovanje in trženje stil-
skih izdelkov 4-SD>

4 sténe |podjetje|  podjetja 4 stene, v podjetju 4 stene; tudi 
Štiri stene -ih sten, pri Štirih stenah, v podjetju Štiri stene
<storitve velenjskega podjetja 4 stene, s. p.>

6pack ČukúrJČV58 [síks-pêk] ~ -ja, s 6pack Čukurjem, 6pack-
ov, Čukurjev
<koncert 6pack Čukurja; velenjski glasbenik 6pack Čukur; 
Poslušati 6pack Čukurja; Poslušati 6packa; Poslušati raperja 
Čukurja>

8. fébruar [ôsmi] |praznik|  ~ -ja, ob 8. februarju; osmi fe-
bruar; osmofebruarski;JČV54 ●Osmi februar, ●osmo februarski, 
●osmo-februarski
<proslava ob Prešernovem dnevu, 8. februarju; slovesnost na 
predvečer Prešernovega dne, 8. februarja; osmofebruarske 
prireditve v MO Velenje; osrednja osmofebruarska slove-

123

 […]
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snost; letošnje osmofebruarsko slavje>

233 stopníc v zgodovíno Velênja [dvésto tríintrídeset] |raz-
stava ob pešpoti na Velenjski grad|  razstave 233 stopnic v 
zgodovino Velenja, na razstavi 233 stopnic v zgodovino Ve-
lenja; razstava Dvesto triintrideset stopnic v zgodovino Vele-
nja; ●razstava Dvestotriintrideset stopnic v zgodovino Velenja
<Razstava 233 stopnic v zgodovino Velenja ob pešpoti na Ve-
lenjski grad seznanja s preteklostjo Velenja in Šaleške doline; 
Ob pešpoti na Velenjski grad je postavljena razstava 233 sto-
pnic v preteklost, ki tematizira zgodovino Velenja in Šaleške 
doline; na 233./dvestotriintrideseti stopnici pešpoti na Velenj-
ski grad; ●na dvesto triintrideseti stopnici pešpoti na Velenjski 
grad>

[…]
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Kažipot k boljši velenjščini (KBV)  
VELENJSKI JEZIKOVNI BRUS IN 
ANTIBARBARUS

Slovenski jezik je dovolj bogat in melodičen, da lahko z njim ubesedimo 
svoje misli in občutja. 

Verica Jurak
Jezikovni članki o velenjščini (JČV)

JČV 1–59 

(JČV1) Volivec ali volilec … e-volivec

(JČV2) 750. obletnica prve omembe trga Velenje in 
55-letnica sodobnega mesta Velenje

(JČV3) O spolu in sklanjanju kratic

(JČV4) Velika začetnica pri zapisu krajevnih skupnosti 
Mestne občine Velenje in izbranih (ne)naselbinskih 
zemljepisnih imen

(JČV5) (Ne)naselbinska poimenovanja v Velenju in 
okolici

(JČV6) Velenjska nenaselbinska poimenovanja: Ulica 
bratov Mravljakov ali Ulica bratov Mravljak

(JČV7) Velenjska nenaselbinska poimenovanja: 
Koželjskega ulica ali Ulica Koželjskega …

(JČV8) Savinjsko-šaleška regija, SAŠA regija, Saša 
regija

(JČV9) Velika oz. mala začetnica pri zapisovanju imen 
parkov: Sončni park, Krajinski park Škale
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(JČV10) Velika oz. mala začetnica v vrstnih pridevnikih, 
tvorjenih iz eno- in večbesednih zemljepisnih imen, ter 
posebnosti pri tvorbi pridevnikov s pripono -ski

(JČV11) Nevelenjčani

(JČV12) Pravopisne dileme pri poimenovanju velenjskih 
hotelov, profanih in sakralnih stavb, spomenikov in 
ustanov

(JČV13) Stvarna imena z rodilniško obliko desnega 
prilastka in sklanjanje priimkov, katerih osnova se konča 
z -y

(JČV14) Obiskovati Osnovno šolo Šalek oz. osnovno 
šolo v Šaleku, dveletni ali dvoletni vzgojno-izobraževalni 
program

(JČV15) Vejica, d. o. o.

(JČV16) Neslovenska imena podjetij

(JČV17) Ć, Č in Đ, DŽ, DJ v slovenščini

(JČV18) Moštvo A : moštvo B, moštvo A – moštvo B, 
rezultat 3 : 3, Brazilke in brazilke …

(JČV19) Kdo je modrejši in kaj je bolj modro

(JČV20) Predložne zveze

(JČV21) Biti zaposlen v/na/pri, predložna para v in iz ter 
na in s/z, predlog k/h

(JČV22) Imena festivalov, prireditev, praznikov, nagrad 
in priznanj 

(JČV23) Pravopisne in slovnične dileme pri 
poimenovanju velenjskih kulturnih in umetniških 
društev
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(JČV24) Smučarsko-skakalni center Velenje, Smučarsko 
skakalni center Velenje ali Smučarskoskakalni center 
Velenje?

(JČV25) Stadion ali štadion, stadion ali stadijon – sklopa 
st in št, izgovor hiatov

(JČV26) Jezikovne dileme pri poimenovanju velenjskih 
gradov

(JČV27) Pravopisne, slovnične dileme pri poimenovanju 
velenjskih cerkva

(JČV28) Pravopisne, slovnične dileme pri zapisu 
gostinskih lokalov

(JČV29) Določna in nedoločna oblika pridevnikov 
lastnoimenskih poimenovanj na Velenjskem

(JČV30) O priimkih s predimki in ločevalnih dodatkih za 
osebnim imenom

(JČV31) Vprašanje podaljšanja osnove z -j- pri 
sklanjanju priimkov, katerih osnova se konča na -r

(JČV32) Problem preglasa pri sklanjanju priimkov

(JČV33) Problematika poimenovanja oseb z dvema 
imenoma ali dvema priimkoma – Smirnovoštirjev in 
Friderikludvikov?

(JČV34) O sklanjanju osebnih imen druge moške 
sklanjatve

(JČV35) Zapis vejice pri stvarnih poimenovanjih

(JČV36) Zapisovanje naslovov bivališč in okrajšav

(JČV37) Tri pike in vejica v naštevalnem nizu pred tremi 
pikami ali okrajšavami ter zapisovanje datumov
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(JČV38) Raba predložnega pomišljaja (–) in pisnega 
znamenja za odstotek (%)

(JČV39) Biregionalen ali bi-regionalen, GIS podatki ali 
GIS-podatki, IKT znanja in veščine ali IKT-znanja in 
-veščine?

(JČV40) Čigar ali katerega, kateri/katera/katero ali ki

(JČV41) Prek družbenega omrežja Facebook, preko 
družbenega omrežja facebook, prek facebooka ali preko 
Facebook-a?

(JČV42) Izvor zemljepisnega imena Velenje

(JČV43) Jezikovne in slovnične dileme pri poimenovanju 
velenjskih športnih klubov in društev

(JČV44) Kratična poimenovanja lastnoimenskih danosti

(JČV45) Zapis polglasnika pred r, l in m ter premene po 
zvenečnosti pri nezvočnikih

(JČV46) Besedni zvezi novo Velenje in Staro Velenje ter 
skrajšana lastna imena

(JČV47) Služba za odnose z javnostmi MO Velenje ali 
Služba za odnose z javnostjo MO Velenje?

(JČV48) Vpliv podspola živosti na tožilniško obliko 
samostalnikov

(JČV49) Zapisovanje industrijskih izdelkov in blagovnih 
znamk

(JČV50) Oblikoslovni vidik izbranih lastnoimenskih 
poimenovanj v velenjskem okolju

(JČV51) Tvorjenke, ki vsebujejo besedo elektro: 
elektrotehniški, elektrotehničen, elektro-strojen, 
elektrostrojen in elektro-računalniški
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(JČV52) Lastnoimenske e-tvorjenke

(JČV53) Fotomeseca MO Velenje ali Foto meseca MO 
Velenje ali Fotografija meseca MO Velenje?

(JČV54) Datumski zapisi

(JČV55) Rudnik in premogovnik

(JČV56) Sklanjanje priimkov tipa Škarja in Škoberne

(JČV57) Velika oz. mala začetnica pri zapisu 
domišljijskih in mitoloških bitij

(JČV58) Grafoderivati v velenjskem prostoru

(JČV59) Velenjka kartica ali kartica Velenjka ali 
Velenjkina kartica
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(JČV1) 
Volivec ali volilec … e-volivec

Beseda volivec oz. volilec je pogosto v rabi tako v medijih 
kot tudi v vsakdanjem govoru. Pri tem slišimo in beremo obe 
različici samostalniške tvorjenke, torej izpeljanki s pripono 
-vec in -lec. Vprašanje je, katera je ustreznejša. Slovenski 
pravopis iz leta 2001 določa, da če se koren besede, iz katere 
tvorimo izpeljanko, konča na l ali lj, potem tako nastala 
izpeljanka vsebuje pripono -vec (l v obrazilu -lec se zamenja 
z v). Izpeljanka volivec torej nastane iz glagola voliti, katerega 
koren se konča z l, zato samostalniška izpeljanka vsebuje 
obrazilo -vec. Enako velja tudi za žensko obliko izpeljanke, 
torej volivka, in obliki svojilnih pridevnikov, tj. volivčev in 
volivkin. Pri pridevniku volilen pa se pojavlja pripona -len, npr. 
volilno telo, volilni molk, volilni okoliš …

Podobni primeri so: delivec (iz glagola deliti), dostavljavec 
(iz glagola dostavljati), kramljavec (iz glagola kramljati), 
obnavljavec (iz glagola obnavljati), obotavljavec (iz glagola 
obotavljati), ponavljavec (iz glagola ponavljati), popravljavec 
(iz glagola popravljati), pospravljavec (iz glagola pospravljati), 
pripravljavec (iz glagola pripravljati), razstavljavec (iz glagola 
razstavljati), sestavljavec (iz glagola sestavljati), talivec (iz 
glagola taliti), upravljavec (iz glagola upravljati) …

Ker se v tematskem polju volitev pogosto pojavljajo tudi 
poimenovanja strank, opozorimo na zanimivost pri rabi predloga 
s/z ob poimenovanju strank s kraticami. Zapis predloga s/z ob 
kratici je usklajen z zapisom prve črke sledeče besede, in če 
se kratica začne z nezvenečim glasom, uporabimo nezvenečo 
različico predloga, torej s SD, SDS, SLS …, pri izgovoru pa 
zaradi glasovnega okolja, ki ga določa izgovor omenjenih 
kratic, izgovarjamo zveneči z, torej [z esde], [z esdees], [z 
eseles]. Pri zapisu oz. izgovoru predloga s/z ob kraticah NSi in 
DeSUS (tudi Desus) tovrstnih težav ni, torej z NSi in z DeSUS.

Omenjena značilnost rabe predloga s/z ni omejena le na rabo 
ob kraticah, prisotna je tudi v primerih, kot so: z Josejem [s 
hosejem], s Hugojem [z igojem], z Zoisom [s cojzom] …
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Nemalokrat se srečujemo s primeri, ko predlog s/z stoji pred 
več besedami, pri čemer se nekatere začnejo z zvenečim, 
druge pa z nezvenečim glasom. V teh primerih je smiselno 
predlog s/z zapisati samo pred prvo besedo in upoštevati (ne)
zvenečnost prvega glasu prve besede, ki tako določa izbiro 
nezvenečega s ali zvenečega z. Primer: s predsednikom drž ave, 
premierko, ministri …

V povezavi z volitvami je v zadnjem času veliko govora 
o elektronskih volitvah, elektronskih glasovnicah …, pri 
čemer se je uveljavil krajši zapis besednih zvez, ki imajo ob 
jedru levi ujemalni prilastek, tj. elektronski; gre za zapise, 
kot sta e-volitve, e-glasovnice, pri čemer je med črko e, ki 
nadomešča pridevnik elektronski, in sledečo besedo stični 
vezaj. E-tvorjenk je v slovenščini veliko: e-bančništvo, 
e-poslovanje, e-računovodstvo, e-knjiga, e-časopis, e-revija, 
e-novica in e-volivec.

(JČV2) 
750. obletnica prve omembe trga Velenje in 
55-letnica sodobnega mesta Velenje

Obletnica poimenuje vsakoletno ponovitev dogodka, nanaša 
se na enkraten dogodek. Ob njej se praviloma pojavlja vrstilni 
števnik, ki ga zapisujemo s številko in levostično piko ali z 
besedo.

Primeri:
750. obletnica prve omembe trga Velenje (tudi sedemstopet-
deseta obletnica prve omembe trga Velenje)
70. obletnica Kajuhove smrti (tudi sedemdeseta obletnica 
Kajuhove smrti)
70. obletnica pohoda XIV. divizije na Štajersko (tudi sedem-
deseta obletnica pohoda XIV. divizije na Štajersko)

100. obletnica začetka prve svetovne vojne
100. obletnica atentata na Franca Ferdinanda 
100. obletnica rojstva Vitomila Zupana



455Verica Jurak | Jezikovni članki o velenjščini | kažipot k boljši velenjščini

10. obletnica smrti Lojzeta Kovačiča

X-letnica označuje trajanje, zaznamuje obletnico začetka 
nekega trajanja. Gre za podredno zloženko, katere prva sestavina 
je števka. Tovrstne samostalniške tvorjenke zapisujemo na dva 
načina: s številko in sledečim samostalnikom, ki ju povezuje 
stični vezaj, npr. 100-letnica; podredno zloženko lahko zapi-
šemo tudi z eno besedo, npr. stoletnica.

Primeri:
55-letnica sodobnega mesta Velenje (tudi petinpetdesetletnica 
sodobnega mesta Velenje)
90-letnica velenjskega kulturnika Vinka Šmajsa (tudi 
devetdesetletnica velenjskega kulturnika Vinka Šmajsa)
70-letnica šaleškega slikarja Oskarja Sovinca (tudi 
sedemdesetletnica šaleškega slikarja Oskarja Sovinca)
20-letnica delovanja pevske skupine Prijatelji, ki deluje 
pod okriljem Kulturnega društva Šmartno ob Paki (tudi 
dvajsetletnica delovanja pevske skupine Prijatelji, ki deluje 
pod okriljem KD Šmartno ob Paki)

X-letnici podobne podredne zloženke, ki imajo v prvem 
delu črko, kratico ali števko, zapisujemo tako, da med črko 
oz. kratico oz. števko in besedo, ki sledi, zapisujemo stični 
vezaj. Če pa podredno sestavino zloženke pišemo kot desni 
prilastek, jo od jedra ločimo s presledkom.

Primeri:
3D-predstavitev grba Mestne občine Velenje, 3D-rešitev grba 
Mestne občine Velenje

ABS-sistem (tudi sistem ABS), ABS-zavore (tudi zavore 
ABS), CD-plošča, DNK-analiza, DNK-vzorec, GPS-naviga-
tor, GS-hrana, GSM-aparat, GSM-omrežje, GSM-telefon,  
LCD-pre dvajalnik, LCD-televizor, LCD-zaslon, RTV-prispe-
vek, SIM-kartica …

3,5-sobno stanovanje (tudi triinpolsobno stanovanje), 
15-dnevni (tudi petnajstdnevni)

2,4-palčni LCD-zaslon
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Kadar imamo dve podredni zloženki z enako drugo sestavino, 
ki sta zapisani v neposredni bližini, ju pišemo krajše, pri 
čemer druge sestavine ne podvajamo. 

Primeri: CD- in DVD-predvajalnik (krajši zapis zloženk  
CD-predvajalnik in DVD-predvajalnik)

Podobno pišemo tudi več zloženk z enako drugo sestavino. 

Primeri:
eno-, dvo- in triposteljne sobe (krajši zapis zloženk eno-
posteljne, dvoposteljne in triposteljne sobe) 55-, 70- in 
90-letnica (krajši zapis zloženk 55-letnica, 70-letnica in 
90-letnica)

(JČV3) 
O spolu in sklanjanju kratic

Kratice, nastale iz besedne zveze ženskega spola, sklanjamo 
na dva načina: po tretji ženski sklanjatvi (skloni se izražajo 
z neglasovnimi končnicami) ali po prvi moški sklanjatvi 
(sklanjanje z glasovnimi končnicami). Poglejmo nekaj 
primerov. Kratico TEŠ za Termoelektrarno Šoštanj lahko 
sklanjamo z neglasovnimi končnicami, pri čemer se spol 
podstave ohrani: TEŠ, TEŠ, TEŠ, TEŠ, o TEŠ, s TEŠ, sklanjamo 
jo tudi po prvi moški sklanjatvi: TEŠ, TEŠ-a, TEŠ-u, TEŠ, o 
TEŠ-u, s TEŠ-em; na enak način sklanjamo tudi kratico VTV 
– Vaša televizija, in sicer z neglasovnimi končnicami: VTV, 
VTV, VTV, VTV, o VTV, z VTV, drugi način sklanjanja je po 
prvi moški sklanjatvi: VTV, VTV-ja, VTV-ju, VTV, o VTV-ju, 
z VTV-jem; na dva načina sklanjamo tudi kratico UVKF – 
Ustanova Velenjska knjižna fundacija, in sicer z neglasovnimi 
končnicami: UVKF, UVKF, UVKF, UVKF, o UVKF, z 
UVKF, po prvi moški sklanjatvi pa takole: UVKF, UVKF-ja,  
UVKF-ju, UVKF, o UVKF-ju, z UVKF-jem; kratico MOV – 
Mestna občina Velenje sklanjamo z neglasovnimi končnicami: 
MOV, MOV, MOV, MOV, o MOV, z MOV; kratico HTZ – 
Harmonija tehnologije in znanja sklanjamo z neglasovnimi 
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končnicami, to je: HTZ, HTZ, HTZ, HTZ, o HTZ, s HTZ, in 
z glasovnimi končnicami: HTZ, HTZ-ja, HTZ-ju, HTZ, o  
HTZ-ju, s HTZ-jem.

Primera rabe kratice, nastale iz besedne zveze ženskega spola, 
v povedih:
Delavci pri slovenski TEŠ so bili zadovoljni … (ženski 
spol podstavne zveze se ohrani, sklanjanje po tretji ženski 
sklanjatvi)
Delavci pri TEŠ-u so bili zadovoljni … (sklanjanje kratice po 
prvi moški sklanjatvi)

Poglejmo še tvorbo svojilnih pridevnikov iz zgornjih 
kratic in pravila zapisa teh pridevnikov: TEŠ-ev, VTV-jev,  
UVKF-jev, HTZ-jev … Svojilne pridevnike tvorimo tako, 
da kratici, pisani z verzalkami, dodamo končnico za stičnim 
vezajem. Pri tem je seveda treba upoštevati preglas, kar 
pomeni, da za c, č, ž, š, j, dž gre o v e, torej ne TEŠ-ov, ampak 
TEŠ-ev.

Kratice, nastale iz besednih zvez moškega spola, sklanjamo 
na dva načina: po prvi moški sklanjatvi (z glasovnimi 
končnicami) ali po tretji moški sklanjatvi (z neglasovnimi 
končnicami). Poglejmo nekaj primerov tovrstnih kratic, ki se 
uporabljajo zlasti v velenjskem prostoru: ŠCV – Šolski center 
Velenje, PV – Premogovnik Velenje … Sklanjanje kratice 
ŠCV po prvi moški sklanjatvi: ŠCV, ŠCV-ja, ŠCV-ju, ŠCV, 
o ŠCV-ju, s ŠCV-jem, oblike, nastale s sklanjanjem po tretji 
moški sklanjatvi, so: ŠCV, ŠCV, ŠCV, ŠCV, o ŠCV, s ŠCV. 
Sklanjanje kratice PV po prvi moški sklanjatvi: PV, PV-ja, 
PV-ju, PV, o PV-ju, s PV-jem, oblike, nastale s sklanjanjem 
po tretji moški sklanjatvi, pa so: PV, PV, PV, PV, o PV, s PV.

Kratice večinoma pišemo z verzalkami, nekatere, ki se 
uporabljajo zelo pogosto, pa zapisujemo kot običajne lastne 
ali občne besede. Tako kratico TEŠ zapisujemo tudi kot Teš 
in ji pri sklanjanju dodamo končnico, ki je ne pišemo za 
vezajem, temveč takole: Teš, Teša, Tešu, Teš, o Tešu, s Tešem. 
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(JČV4) 
Velika začetnica pri zapisu krajevnih 
skupnosti Mestne občine Velenje in izbranih 
(ne)naselbinskih zemljepisnih imen

Imena krajevnih skupnosti sodijo v skupino stvarnih imen, 
zato pri njihovem zapisu upoštevamo pravila rabe velike 
začetnice, ki veljajo za večbesedna stvarna imena, pri čemer 
z veliko začetnico pišemo prvo besedo besedne zveze, 
neprvo sestavino stvarnega imena pa zaznamujemo z veliko 
začetnico samo, če gre za lastno ime. Velenje ima 16 krajevnih 
skupnosti, ki se pravilno pišejo takole: 
Krajevna skupnost Bevče, Krajevna skupnost Cirkovce, 
Krajevna skupnost Gorica, Krajevna skupnost Kavče, 
Krajevna skupnost Konovo, Krajevna skupnost Paka pri 
Velenju, Krajevna skupnost Pesje, Krajevna skupnost 
Plešivec, Krajevna skupnost Podkraj, Krajevna skupnost 
Stara vas, Krajevna skupnost Staro Velenje, Krajevna 
skupnost Šalek, Krajevna skupnost Šentilj, Krajevna skupnost 
Škale - Hrastovec, Krajevna skupnost Šmartno in Krajevna 
skupnost Vinska Gora. 
Krajevne skupnosti zapisujmo krajše s kratico KS, ki 
nadomešča del poimenovanja posamezne skupnosti, npr. KS 
Vinska Gora.

Med zgoraj navedenimi krajevnimi skupnostmi se zdi 
smiselno pojasniti rabo nestičnega vezaja pri Krajevni 
skupnosti Škale - Hrastovec. Kadar imamo besedno zvezo, ki 
označuje stvarno ime, sestavljeno iz občnoimenskega jedra, 
ob katerem je zveza lastnoimenskih priredno povezanih 
besed, med sestavinama v priredni zvezi uporabimo nestični 
vezaj.

Tudi poimenovanja mestnih četrti sodijo med stvarna imena, 
v lokalnem okolju so tri mestne četrti: Mestna četrt Velenje 
– Levi breg zahod, Mestna četrt Velenje – Levi breg vzhod 
in Mestna četrt Velenje – Desni breg. Omenjene mestne 
četrti krajše zapisujemo z rabo kratice MČ, ki nadomešča 
del poimenovanja posamezne četrti, npr. MČ Velenje – Desni 
breg.
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Poglejmo še, kdaj in zakaj besedo gora v besedni zvezi Vinska 
Gora oz. Vinska gora pišemo z veliko oz. malo začetnico. 
To je odvisno od vrste zemljepisnega imena. Če gre za 
naselbinsko ime, tj. Vinsko Goro kot naselje v Mestni občini 
Velenje, potem tudi drugo besedo omenjene besedne zveze 
pišemo z veliko začetnico. Kajti vemo, da pri naselbinskih 
imenih, ki vsebujejo več besed, pišemo vse sestavine z veliko 
začetnico, izjema so poimenovanja, ki imajo na drugem 
mestu eno izmed naslednjih besed: mesto, trg, vas ali selo. 
Če pa imamo v mislih Vinsko goro kot vzpetino, potem drugo 
sestavino pišemo z malo začetnico, saj gre za nenaselbinsko 
ime.

Podobno velja tudi za besedno zvezo Graška Gora, pri kateri 
pišemo obe sestavini besedne zveze z veliko začetnico, če z njo 
poimenujemo naselje v Mestni občini Slovenj Gradec, kadar 
pa besedna zveza označuje vzpetino, ki se imenuje Graška 
gora, drugo sestavino, torej goro, pišemo z malo začetnico. 
Naslednji primer, pri katerem tudi upoštevamo omenjena 
pravila, je zemljepisno ime Uršlja gora, pri čemer drugo 
sestavino besedne zveze pišemo z malo začetnico, ko gre za 
nenaselbinsko ime, tj. lastno ime gore, ko pa besedna zveza 
poimenuje naselje v Občini Ravne na Koroškem, pišemo obe 
sestavini besedne zveze z veliko, torej Uršlja Gora. 

(JČV5) 
(Ne)naselbinska poimenovanja v Velenju 
in okolici

Poimenovanja cest in ulic uvrščamo med nenaselbinska 
imena, pri čemer z veliko začetnico pišemo samo prvo besedo 
večbesednega imena, neprvo pa samo, če je lastno ime. 
Primeri: Cesta na griču, Cesta na jezero, Cesta na vrtače, 
Cesta pod parkom, Cesta talcev, Partizanska cesta, Prisojna 
cesta, Kopališka cesta, Podgorska cesta, Pokopališka cesta, 
Rudarska cesta, Rudniška cesta, Sončni grič, Sončna pot, 
Ulica 3. julija, Cesta v Bevče …
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Pri Ulici Pohorskega bataljona prvo besedo desnega prilastka 
ob jedru pišemo z veliko, saj imena vojaških organizacij in 
njihovih enot sodijo med stvarna lastna imena, in če so ta 
večbesedna, pišemo z veliko prvo besedo, neprve pa pišemo z 
veliko samo, če so lastna imena.

Na podoben način kot pri Ulici Pohorskega bataljona po-
jasnimo tudi rabo velike začetnice pri Cesti Štirinajste divizije 
oz. Cesti XIV. divizije. Ime ceste ima v desnem prilastku ime 
vojaške enote, ki sestoji iz vrstilnega števnika in občnega 
imena vojaške enote, in če vrstilni števnik v imenu vojaške 
enote zapišemo z besedo, se piše z veliko, saj gre za prvo 
besedo večbesednega stvarnega lastnega imena.

V imenih nekaterih velenjskih cest in ulic se pojavljajo vrstni 
pridevniki iz zemljepisnih imen na -ski, ki jih sicer pišemo 
z malo začetnico, a ker so v tovrstnih poimenovanjih na 
začetku lastnega imena, jih pišemo z veliko začetnico: Celjska 
cesta, Gorenjska cesta, Goriška cesta, Graškogorska cesta, 
Ljubljanska cesta, Splitska ulica, Šaleška cesta, Škalska cesta 
ipd.

Dilema se pojavlja pri zapisu Konovska ali Konovška cesta. 
Gre za pridevniško izpeljanko iz samostalnika Konovo, in če 
se podstava konča na v, se pripona -ski samo dodaja. Torej je 
pravilno poimenovanje Konovska cesta.

Pri imenu Šaleška cesta se pojavi pripona -ški, saj je vrstni 
pridevnik tvorjen iz samostalnika Šalek, pri čemer se osnova 
konča na k, v tovrstnih primerih se pri dodajanju obrazila -ski 
s zamenja s š. Podobno je tudi poimenovanje Šmarška cesta.

Tudi pri zapisovanju imen trgov upoštevamo pravila rabe 
velike oz. male začetnice, ki veljajo za nenaselbinska imena: 
Kardeljev trg, Titov trg, Trg mladosti (ne Trg Mladosti), Stari 
trg (živeti v Starem trgu pod Velenjskim gradom) …

Imena naselij sodijo med naselbinska imena, in če so ta 
poimenovana z več besedami, pišemo vse z veliko, razen če je 
na neprvem mestu vas, trg, mesto, selo ali predlog, te pišemo 
z malo. Primeri: Spodnje Laze, Zgornja Črnova, Spodnja 



461Verica Jurak | Jezikovni članki o velenjščini | kažipot k boljši velenjščini

Črnova, Škalske Cirkovce, Šmartinske Cirkovce, Bele Vode, 
Lepa Njiva, Šentvid pri Zavodnju …

Upoštevajoč Slovenski pravopis iz leta 2001, je kraj Zavodnje 
samostalnik srednjega spola v ednini, torej se oblika v petem 
sklonu glasi v Zavodnju oz. pri Zavodnju. V rabi, ki jo kaže 
korpus Gigafida, se pojavlja tudi oblika v Zavodnjah. Korpus 
Gigafida beleži 19 zadetkov za obliko v Zavodnju in 178 za 
obliko v Zavodnjah.

(JČV6) 
Velenjska nenaselbinska poimenovanja: 
Cesta bratov Mravljakov ali Cesta bratov 
Mravljak

Ali je pravilno poimenovanje Cesta bratov Mravljakov ali 
Cesta bratov Mravljak? V zemljepisnem imenu Cesta bratov 
Mravljakov je cesta jedro besedne zveze, ki sestoji iz treh 
polnopomenskih besed, besedna zveza bratov Mravljakov 
je desni neujemalni prilastek, in sicer rodilniški, saj je 
besedna zveza bratov Mravljakov v rodilniku, neujemalni 
prilastek pa pomeni, da besedna zveza bratov Mravljakov 
ostane po obliki nespremenjena, ko se ime ceste pojavi 
v različnih sklonih znotraj povedi. Sklonske oblike so 
sledeče: Cesta bratov Mravljakov, Ceste bratov Mravljakov, 
Cesti bratov Mravljakov, Cesto bratov Mravljakov, o Cesti 
bratov Mravljakov, s Cesto bratov Mravljakov. Bistveno pri 
poimenovanju te ceste pa je vprašanje oblike priimka v besedni 
zvezi bratov Mravljakov oz. bratov Mravljak. V besedni zvezi 
brat Mravljak je priimek desni ujemalni prilastek, brat pa je 
jedro te besedne zveze, zato se pregibata obe polnopomenski 
besedi te zveze. Sklanjanje omenjene besedne zveze za ednino 
se glasi: brat Mravljak, brata Mravljaka, bratu Mravljaku, 
brata Mravljaka, o bratu Mravljaku, z bratom Mravljakom. 
Rodilniška oblika besedne zveze v dvojini je enaka kot v 
množini, in sicer bratov Mravljakov, slednja oblika pa je 
predvidena tudi v poimenovanju ceste, ki ob jedru zahteva 
desni neujemalni prilastek v rodilniku. Pravilno poimenovanje 
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ceste, navedene v naslovu, je Cesta bratov Mravljakov.

Cesta Borisa Kraigherja je lastno ime iz skupine zemlje-
pisnih imen, zato prvo črko začetne besede pišemo z 
veliko začetnico: Cesta Borisa Kraigherja, ne cesta Bo-
risa Kraigherja. V nenaselbinskem imenu Cesta Borisa 
Kraigherja je cesta jedro, ki ob sebi zahteva desni neujemalni 
prilastek, in sicer rodilniškega. V konkretnem primeru se 
desni rodilniški prilastek imenuje Borisa Kraigherja in pri 
sklanjanju imena ceste, ki sestoji iz treh polnopomenskih 
besed, se ta oblikovno ne spreminja: Cesta Borisa Kraigherja, 
Ceste Borisa Kraigherja, Cesti Borisa Kraigherja, Cesto 
Borisa Kraigherja, o Cesti Borisa Kraigherja, s Cesto Borisa 
Kraigherja.

Pri tem se zdi smiselno opozoriti, da se priimek Kraigher ob 
moškem imenu sklanja, ob ženskem imenu pa ne, torej Cesta 
Borisa Kraigherja in (teoretično) Cesta Nade Kraigher.

Podobni primeri imen cest in ulic v lokalnem okolju so: 
Cesta Simona Blatnika, Cesta Františka Foita, Ulica Dušana 
Kvedra, Ulica Janka Ulriha, Ulica Janka Vrabiča.

Iz navedenih primerov je razvidno rodilniško izražanje svojine, 
ne s svojilnim pridevnikom, kar je značilno za izražanje 
svojine, ki izhaja iz večbesednega poimenovanja, torej imena 
in priimka določene osebe. Namesto Franc Sokličeva ulica 
uporabljamo poimenovanje Ulica Franca Sokliča. 

V primerih, ko gre za izražanje svojine osebe moškega spola, 
imenovane samo s priimkom, uporabljamo svojilne pridevnike. 
Primeri tovrstnih poimenovanj cest in ulic v velenjsekm 
okolju: Bevkova ulica, Čopova cesta, Efenkova cesta, 
Jenkova cesta, Jerihova cesta, Kajuhova cesta, Kersnikova 
cesta, Kosovelova ulica, Levstikova cesta, Linhartova ulica, 
Prešernova cesta, Srebotnikova cesta, Stanetova cesta, 
Stantetova ulica, Šlandrova cesta, Špeglova ulica, Štrbenkova 
cesta, Toledova ulica, Uriskova ulica, Vodnikova cesta, 
Vodovnikova ulica, Vojkova cesta, Zidanškova cesta … 

Pri tovrstnem načinu poimenovanja je treba opozoriti na 
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posebnosti pri tvorbi svojilnih pridevnikov v levem prilastku, 
in sicer na preglas, ko se zaradi glasovnega okolja namesto 
pripone -ov rabi pripona -ev: Aškerčeva cesta, Bračičeva 
cesta, Erjavčeva cesta, Gregorčičeva cesta, Gubčeva cesta, 
Jurčičeva cesta, Kidričeva cesta, Malgajeva ulica, Tomšičeva 
cesta, Župančičeva ulica. 

(JČV7) 
Velenjska nenaselbinska poimenovanja: 
Koželjskega ulica ali Ulica Koželjskega …

Priimek Koželjski je posamostaljeni pridevnik – izvorno je 
pridevnik, a ima lastnosti samostalnikov, npr. pojavlja se 
lahko samostojno, ne ob samostalnikih, kar je značilno za 
pridevnike – iz katerih svojilnih pridevnikov po običajnem 
besedotvornem postopku, tj. izpeljavo, pri čemer pridevniško 
izpeljanko tvorimo s pripono -ov (oziroma v primeru preglasa 
-ev), ne izpeljujemo, oblika Koželjskijev se ne uporablja. 
Zato v tovrstnih primerih uporabljamo rodilniško obliko 
samostalnikov za izražanje svojine, torej Koželjskega. 
Samostalniški prilastek je praviloma desno od jedra, levi 
prilastek je običajno pridevniški. Torej bi bilo ustreznejše 
poimenovanje Ulica Koželjskega. Ali je lastno ime ulice – 
Koželjskega ulica – jezikovno neustrezno, napačno? Odgovor 
prinaša 974. člen Slovenskega pravopisa iz leta 2001, ki pravi, 
da rodilnik lahko dobi vrednost pridevnika, če je levi prilastek, 
navaja primer: Puškinova, Tolstojeva in Dostojevskega 
pripovedna dela. Torej poimenovanje Koželjskega ulica 
pravopisno ni sporno, res pa je, da svojino posamostaljenih 
pridevnikov praviloma izražamo z rodilniško obliko desnega 
neujemalnega prilastka.

Čufarjeva cesta in Žarova cesta

Pri tvorbi svojilnih pridevnikov iz lastnih imen, priimkov, 
katerih večzložna osnova se konča na -r, se osnova priaviloma 
podaljša z -j-.
Primeri: Cankarjeva cesta/ulica, Čufarjeva cesta, Finžgarjeva 
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cesta, Madarjeva ulica, Stritarjeva cesta, Šercerjeva cesta, 
Tavčarjeva cesta, Trubarjeva ulica …

Tudi pri sklanjanju samostalnikov, katerih večzložna osnova 
se konča na -r, se osnova podaljša z -j-.
Primer: Cesta Borisa Kraigherja

Kadar pa sklanjamo enozložne besede, katerih osnova se 
konča na -r, ali iz njih tvorimo svojilne pridevnike, se osnova 
ne podaljša z -j-.
Primer: sklanjanje priimka Žar ob moškem imenu: Žar, Žara, 
Žaru, Žara, o Žaru, z Žarom; svojilni pridevnik: Žarov (ne 
Žarjev). Torej Žarova cesta, ne Žarjeva cesta.

Cesta I … Cesta X

Med nenaselbinska lastna imena sodijo tudi poimenovanja 
tipa Cesta I, Cesta II, Cesta III … Cesta X, sicer občna 
beseda cesta je v teh primerih prva sestavina večbesednega 
lastnega imena, zato je pisana z veliko začetnico, glavni 
števnik je zapisan z rimsko številko, če ga zapišemo z besedo, 
uporabimo malo začetnico.

(JČV8) 
Savinjsko-šaleška regija, SAŠA regija, Saša 
regija

Savinjsko-šaleško regijo, torej območje, ki vključuje občine 
iz Zgornje Savinjske in Šaleške doline, poimenujemo krajše 
kot SAŠA regija ali Saša regija.

Savinjsko-šaleška regija je z besedotvornega vidika priredna 
zloženka, saj povezuje dve regiji v enakovrednem razmerju, 
zato pri zapisu pišemo stični vezaj, ki nadomešča priredni 
veznik in.

Savinjsko-šaleška regija vključuje naslednje občine: Mestno 
občino Velenje, Občino Šoštanj, Občino Šmartno ob Paki, 
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Občino Mozirje, Občino Nazarje, Občino Rečica ob Savinji, 
Občino Gornji Grad, Občino Ljubno, Občino Luče in Občino 
Solčava. Imena občin oz. mestnih občin sodijo med stvarna 
lastna imena, zato pri njihovem zapisu upoštevamo pravila 
za rabo velike začetnice pri večbesednih stvarnih imenih. Z 
veliko začetnico pišemo prvo besedo večbesednega imena, 
neprve pa pišemo z veliko, če gre za lastna imena.

Mestna občina Velenje je uradno poimenovanje mestne 
občine, zato z veliko zapisujemo tako prvo besedo omenjene 
besedne zveze kot tudi zemljepisno lastno ime. Če pa namesto 
uradnega imena Mestna občina Velenje zapišemo krajše 
poimenovanje, tj. občina Velenje, z veliko začetnico pišemo 
samo zemljepisno ime. Za razliko od tega pa v besedni zvezi 
Občina Šmartno ob Paki besedo občina pišemo z veliko, 
saj gre za prvo besedo stvarnega imena, ki je uradno ime 
občine. Za Mestno občino Velenje se je uveljavila tudi kratica 
MOV (podobno kot MOL za Mestno občino Ljubljana), ki 
jo sklanjamo z neglasovnimi končnicami. V besedni zvezi 
Mestna občina Velenje je občina jedro, pridevnik mestna je 
levi ujemalni prilastek, zemljepisno ime Velenje pa desni 
neujemalni prilastek, torej se pri sklanjanju besedne zveze – 
po prvi ženski sklanjatvi – spreminja oblika prvih dveh besed, 
desni prilastek pa oblike ne spreminja.

Poimenovanja organov občin pišemo z veliko začetnico, saj 
spadajo v skupino stvarnih imen: Nadzorni odbor Mestne 
občine Velenje, Svet Mestne občine Velenje, Uprava Mestne 
občine Velenje … Poimenovanja organov se pojavljajo v 
poimenovanjih funkcij, nazivov posameznih oseb, npr. 
direktor/-ica Uprave Mestne občine Velenje …

Pri zapisu krajev, omenjenih v tretjem odstavku, se pogosto 
pojavljajo napake pri rabi velike oz. male začetnice v imenu 
Gornji Grad, gre za zapis Gornji grad, ki je napačen. Obe 
besedi zapisujemo z veliko začetnico, ker gre za naselbinsko 
zemljepisno ime. Za razliko od tega pa pri zapisovanju imen 
gradov kot kulturnozgodovinskih objektov besedo grad 
pišemo z malo začetnico, npr. Velenjski grad, Šaleški grad … 
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(JČV9) 
Velika oz. mala začetnica pri zapisovanju 
imen parkov: Sončni park, Krajinski park 
Škale

Na obcestni tabli beremo napačen zapis imena parka – 
Mozirski Gaj, pri katerem je napaka v rabi velike začetnice 
zelo očitna. Lastno ime parka v Zgornji Savinjski dolini sodi 
med zemljepisna imena, in sicer v skupino nenaselbinskih 
imen, zato pri njegovem zapisu glede rabe velike oz. male 
začetnice sledimo pravilom za večbesedna nenaselbinska 
poimenovanja. V skladu s katerimi pri zapisu savinjskega 
parka z veliko začetnico pišemo samo prvo besedo besedne 
zveze, neprvo pa z malo, saj ni lastno ime, torej je pravilen 
zapis Mozirski gaj. V lokalnem okolju je tudi mestni park, 
imenovan Sončni park, raba velike začetnice v omenjeni 
besedni zvezi pa je – upoštevajoč zgornjo razlago – 
neproblematična.

V širšem okolju, ne zgolj lokalno gledano, so poimenovanja 
parkov raznolika, nekatera so – kar se tiče rabe velike 
začetnice v zapisu – preprosta, npr. park Tivoli, zlasti pri 
večbesednih poimenovanjih parkov pa pogosteje prihaja do 
pravopisnih napak, pišočim nemalokrat povzroča težavo raba 
velike začetnice v besedni zvezi Arboretum Volčji Potok. Pri 
besedni zvezi treh polnopomenskih besed v lastnem imenu 
parka se zdi smiselno omeniti, da obe besedi v desnem 
prilastku, ki se v tem primeru z jedrom ne ujema, zapisujemo 
z veliko začetnico, saj gre za ime kraja, torej naselbinsko 
poimenovanje. Za razliko od tega pa v besedni zvezi Črni 
potok, ki kot ime potoka spada med nenaselbinska imena, 
občno besedo potok pišemo z malo začetnico.

Tako kot poimenovanja parkov, mestnih parkov tudi 
imena regijskih in krajinskih parkov, ki sodijo v skupino 
nenaselbinskih imen, pišemo z veliko začetnico. Primer iz 
lokalnega okolja je Krajinski park Škale.

Tudi poimenovanja slapov sodijo med zemljepisna imena in 
pri rabi velike začetnice upoštevamo pravila za nenaselbinska 
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večbesedna poimenovanja: Letonjev slap, Andrejčev slap …

V skupino nenaselbinskih imen spadajo tudi poimenovanja 
jam: Huda luknja, Špehovka, Pilanca, Vranja peč, Mornova 
zijalka …; dolin: Šaleška dolina, Zgornja Savinjska dolina 
…; sotesk: Huda luknja.

Kako pišemo poimenovanja živalskih in rastlinskih vrst?
Za živalske in rastlinske vrste se uporablja slovensko in 
latinsko poimenovanje. Imena živalskih in rastlinskih 
vrst v slovenščini pišemo z malo začetnico, pri latinskih 
poimenovanjih, ki so praviloma sestavljena iz več besed, pa 
pišemo prvo besedo besedne zveze z veliko začetnico. Zgledi 
poimenovanja živalskih vrst: Podiceps nigricollis (črnovrati 
ponirek), Anas clypeata (raca žličarka), Phalacrocorax carbo 
(veliki kormoran), Ardea purpurea (rjava čaplja), Netta 
rufina (tatarska žvižgavka) … Primeri iz rastlinskega sveta so 
Viola biflora (dvocvetna vijolica), Cornus mas (rumeni dren) 
in Cortusa matthioli (kortuzovka ali rdeči zvonček).

(JČV10)
Velika oz. mala začetnica v vrstnih 
pridevnikih, tvorjenih iz eno- in večbesednih 
zemljepisnih imen, ter posebnosti pri tvorbi 
pridevnikov s pripono -ski

Pričujoči prispevek obravnava vrstne pridevnike na -ski, tvorjene 
iz zemljepisnih imen v lokalnem okolju, in sicer rabo velike oz. 
male začetnice in morebitne posebnosti pri tvorbi pridevniških 
oblik.

Vrstne pridevnike na -ski, nastale iz zemljepisnih imen, pišemo 
z malo začetnico: velenjski, paški, šaleški, savinjski, lokoviški, 
goriški, vinskogorski, gornjegrajski …

Če pa se tovrstni pridevniki pojavijo na prvem mestu večbesednih 
zemljepisnih ali stvarnih poimenovanj, jih zapisujemo z veliko 
začetnico. V besedni zvezi Paški Kozjak se pridevnik paški kot 
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prva beseda lastnega imena hribovja piše z veliko, prav tako se 
piše z veliko tudi Kozjak, saj gre za lastno ime.

Zgledov zemljepisnih poimenovanj, ki imajo na prvem mestu 
vrstni pridevnik na -ski, pisan z veliko začetnico, ker zaznamuje 
začetek lastnega imena, je v lokalnem okolju veliko: Celjska 
cesta, Ljubljanska cesta, Velenjsko jezero, Šaleška dolina, 
Goriška cesta, Graškogorska cesta …

Primeri rabe pridevnika velenjski v lastno- in občnoimenskih 
besednih zvezah: Velenjski grad, Velenjsko jezero; velenjski 
lignit, velenjski klubi in društva …

Treba je opozoriti tudi na nekatere jezikovne posebnosti pri 
tvorbi vrstnih pridevnikov iz zemljepisnih imen. Pri izpeljavi 
pridevnikov, pri čemer podstavi zemljepisnega imena dodamo 
pripono -ski, se v določenih primerih priponski s zamenja s š, to 
velja za primere, ko se podstava zemljepisnega imena konča na 
govorjeni c, s, z, č, š, ž, k, g, h, dž.

Primeri:
Lokovica → lokoviški, Gorica → goriški, Plešivec → plešivški 
(izpad polglasnika), Ložnica → ložniški, Šenbric → šenbriški, 
Šalek → šaleški, Paka → paški, Lopatnik → lopatniški, Šentjanž 
→ šentjanški, Straža → straški.

Pri tvorbi tovrstnih pridevnikov je treba omeniti tudi posebnost, 
ko pridevnike tvorimo iz zemljepisnih imen, ki vsebujejo 
več besed, kajti v teh primerih se obe besedi združita v en 
pridevnik, ki ga pišemo z malo začetnico. Primeri: Vinska Gora 
→ vinskogorski, Gornji Grad → gornjegrajski, Bele Vode → 
belovodski (tudi belovojški) …

Podobno kot pri omenjenih pridevniških tvorjenkah se tudi 
pri samostalniških tvorjenkah, ko gre za tvorbo poimenovanj 
prebivalcev zemljepisnega področja, ki v imenu vsebuje 
več besed, zveza dveh polnopomenskih besed združi v en 
samostalnik, ki ga pišemo z veliko začetnico. Primeri: Vinska 
Gora → Vinskogorčan, Gornji Grad → Gornjegrajčan, Bele 
Vode → Belovodčan (tudi Belovojčan) …
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(JČV11) 
Nevelenjčani

Iz naslova je razvidna tematika pričujočega prispevka: 
poimenovanje prebivalcev mesta in zapis tvorjenk, nastalih 
iz tovrstnih poimenovanj, gre za vprašanje rabe velike oz. 
male začetnice ter značilnosti pri tvorbi sestavljenk, izpeljank 
in zloženk. Dejstvo, da se imena prebivalcev mest pišejo z 
veliko začetnico, kot. npr. Velenjčani, je znano. Opozoriti 
velja na rabo velike začetnice pri samostalniški sestavljenki, 
tvorjeni s predpono ne-, ki poimenuje ljudi, ki niso prebivalci 
določenega mesta, npr. Nevelenjčani. V tovrstnih primerih 
se velika začetnica prve črke besede, iz katere tvorimo novo 
sestavljenko, prenese na prvo črko predpone.

Problematično pa je vprašanje rabe velike začetnice pri 
drugih sestavljenkah, tvorjenih iz besede Velenjčani. Kako 
zapisati sestavljenke s predponami pro- ali anti- ipd., ki jih 
dodamo besedi Velenjčani. Tako nastale tvorjenke namreč 
opredeljujejo poimenovanja ljudi glede nazora, ali ljudje 
podpirajo lokalno ideologijo …, zato tovrstna poimenovanja 
pišemo z malo začetnico, npr. provelenjčani in antivelenjčani. 
Navedeni sestavljenki, zapisani v neposredni bližini, 
zapisujemo krajše kot pro- in antivelenjčani.

Poglejmo še tvorjenke, ki poimenujejo prebivalce 16-ih 
krajevnih skupnosti Mestne občine Velenje.
Bevčani, Bevčanke – prebivalci Krajevne skupnosti Bevče
Cirkovčani, Cirkovčanke – prebivalci Krajevne skupnosti 
Cirkovce
Goričani, Goričanke – prebivalci Krajevne skupnosti Gorica
Kavčani, Kavčanke – prebivalci Krajevne skupnosti Kavče
Konovčani, Konovčanke – prebivalci Krajevne skupnosti 
Konovo 
Pačani, Pačanke – prebivalci Krajevne skupnosti Paka pri 
Velenju
Pesjanci, Pesjanke – prebivalci Krajevne skupnosti Pesje 
Plešivčani, Plešivčanke – prebivalci Krajevne skupnosti 
Plešivec
Podkrajčani, Podkrajčanke – prebivalci Krajevne skupnosti 
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Podkraj
Starovaščani, Starovaščanke – prebivalci Krajevne skupnosti 
Stara vas
Starovelenjčani, Starovelenjčanke – prebivalci Krajevne 
skupnosti Staro Velenje
Šalečani, Šalečanke – prebivalci Krajevne skupnosti Šalek
Šentiljčani, Šentiljčanke – prebivalci Krajevne skupnosti 
Šentilj
Škalčani, Škalčanke, Hrastovčani, Hrastovčanke – prebivalci 
Krajevne skupnosti Škale - Hrastovec
Šmarčani, Šmarčanke – prebivalci Krajevne skupnosti 
Šmartno 
Vinskogorčani, Vinskogorčanke – prebivalci Krajevne 
skupnosti Vinska Gora

Pri navedenih poimenovanjih se zdi smiselno opozoriti, da 
imena prebivalcev krajevnih skupnosti, ki jih tvorimo iz 
dveh polnopomenskih besed, zapisujemo kot enobesedno 
tvorjenko, pri kateri zapisujemo z veliko le prvo črko tako 
nastale tvorjenke, in sicer ne glede na to, ali sta v izhodiščni 
besedni zvezi pisani z veliko obe besedi ali le ena od 
njiju. Primeri: Stara vas – Starovaščan, Staro Velenje – 
Starovelenjčan, Vinska Gora – Vinskogorčan.

Svojilne pridevnike iz zgoraj omenjenih poimenovanj 
izpeljujemo s priponama -ev/-ov (za moški spol) in -in (za 
ženski spol), tovrstne pridevnike pišemo z veliko začetnico. 
Primeri: Plešivčanov, Plešivčankin, Starovaščanov, Sta-
rovaščankin, Starovelenjčanov, Starovelenjčankin, Vinsko-
gorčanov, Vinskogorčankin ipd.
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(JČV12) 
Pravopisne dileme pri poimenovanju 
velenjskih hotelov, profanih in sakralnih 
stavb, spomenikov in ustanov

Imena hotelov, ki sodijo v skupino stvarnih imen, pišemo 
z veliko začetnico. Dilema je, kako pisati prvo besedo 
poimenovanja – ali je pravilno pisati Hotel Paka ali hotel 
Paka? Če je hotel sestavni del lastnega imena, potem besedo 
pišemo z veliko začetnico, npr. Hotel Paka, Hotel Razgoršek; 
ko pa gre za vrstno poimenovanje, pišemo samostalnik hotel 
z malo začetnico, torej hotel Paka, hotel Razgoršek.

Tudi v poimenovanjih, kot sta Vila Bianca in Vila Herberstein, 
je samostalnik vila sestavni del lastnega imena, zato omenjeni 
leksem pišemo z veliko začetnico. Pri vrstnem poimenovanju 
velenjskih vil se samostalnik vila v jedru besedne zveze piše 
z malo začetnico: vila Bianca in vila Herberstein.

Poimenovanja objektov zapisujemo v skladu s pravili rabe 
velike začetnice pri eno- in večbesednih nenaselbinskih imenih 
iz skupine zemljepisnih imen: Steklena direkcija, Rdeča 
dvorana, Bela dvorana, večnamenski objekt Gaudeamus, 
Kristlov blok, Indijanski blok …

Grajske stavbe v lokalnem okolju so praviloma poimenovane 
z občnim jedrom in lastnim imenom, npr. grad Turn, grad 
Šalek, grad Velenje, ali kot lastnoimenske besedne zveze 
s pridevniškim prilastkom ob samostalniškem jedru, npr. 
Velenjski grad in Šaleški grad.

Med sakralnimi stavbami velja opozoriti na različna načina 
zapisovanja cerkva: primer prvega, daljšega načina zapisa je 
cerkev sv. Martina, drugi, krajši način pa je Sveti Martin. V 
besedni zvezi Fišerjeva kapela je svojilni pridevnik v levem 
prilastku – izpeljan iz priimka Fišer, pri čemer se osnova 
podaljša z -j-, ki vpliva na preglas in posledično na pripono 
-ev, ne -ov – zapisan z veliko začetnico.

Tudi turistične objekte, praviloma poimenovane večbesedno, 
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zapisujemo z veliko začetnico, npr. Dom na Paškem Kozjaku.

Imena spomenikov, ki jih uvrščamo med stvarna imena, se 
pišejo z veliko začetnico, primeri enobesednih poimenovanj: 
Kogovškov Rudar, Cesarjev Manifest, pri večbesednih 
poimenovanjih z veliko pišemo prvo besedo in neprve, če so 
lastna imena: Augustinčićev Maršal Tito, Batičevi kipi Pri 
učenju, Rozamunda Turjaška, Onemele puške …

Med stvarna lastna poimenovanja spadajo tudi imena ustanov, 
zavodov: Ustanova Velenjska knjižna fundacija – UVKF, 
Knjižnica Velenje, Muzej Velenje, Galerija Velenje, Mladinski 
center Velenje, Muzej premogovništva Slovenije, Zdravstveni 
dom Velenje, Šolski center Velenje, Ljudska univerza Velenje 
ipd.

V nekaterih večbesednih poimenovanjih lastnoimenskih 
danosti, omenjenih v tem prispevku, se pojavlja zemljepisno 
ime, ki je ali v imenovalniški obliki, npr. Hotel Paka, ali pa v 
rodilniški, npr. Muzej premogovništva Slovenije. Zemljepisno 
ime se pri sklanjanju besedne zveze oblikovno ne spreminja, 
gre za desni neujemalni prilastek. Npr. Hotel Paka, Hotela 
Paka, Hotelu Paka, Hotel Paka, o Hotelu Paka, s Hotelom 
Paka.

(JČV13) 
Stvarna imena z rodilniško obliko desnega 
prilastka in sklanjanje priimkov, katerih 
osnova se konča z -y

Kadar besedna zveza iz skupine stvarnih imen vsebuje 
v desnem prilastku ime in priimek določene osebe, je 
desni prilastek v rodilniku: Osnovna šola Antona Aškerca, 
Osnovna šola Gustava Šiliha, Glasbena šola Frana Koruna 
- Koželjskega, Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, 
Osnovna šola Mihe Pintarja - Toleda, Kulturni center Ivana 
Napotnika Velenje itd.
Priimek Koželjski je posamostaljeni pridevnik in ga sklanjamo 
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kot pridevnike. Opozoriti velja na mestniško obliko, to je o 
Koželjskem, ki se pogosto zamenjuje z dajalniško obliko, ki se 
glasi Koželjskemu. Sklonske oblike: Koželjski, Koželjskega, 
Koželjskemu, Koželjskega, o Koželjskem, s Koželjskim.

Pri priimkih, ki se končajo na -ski, je posebnost tudi izražanje 
svojine, saj namesto tvorbe svojilnih pridevnikov svojino 
izražamo z rodilniško obliko samostalnika, torej skladbe 
Koželjskega, ponudba Krstanovskega …

Kako se sklanjajo priimki s končnim y?

Zgled je priimek Pokorny. Ker -y izgovorimo z -i, moramo pri 
sklanjanju osnovo podaljšati z -j-. Sklonske oblike priimka 
so sledeče: Pokorny, Pokornyja, Pokornyju, Pokornyja, 
o Pokornyju, s Pokornyjem. Omenjene sklonske oblike 
se pojavljajo ob imenih moškega spola; če pa se priimek 
uporablja ob ženskem imenu, se oblikovno ne spreminja, vse 
sklonske oblike so enake kot v imenovalniku.

Podaljšanje osnove z -j- upoštevamo tudi pri tvorbi svojilnega 
pridevnika, torej Pokornyjev. Primer: Pokornyjev naslov 
ipd. Za izražanje svojine osebe ženskega spola se uporablja 
rodilniška oblika, torej naslov Pokornyjeve/gospe Pokorny …

Podobni primeri: Janez Jury, J. Juryja (rodilnik), Juryjev 
(svojilni pridevnik); Thomas Mathy, T. Mathyja (rodilnik), 
Mathyjev (svojilni pridevnik) ipd.

Z velenjskim prostorom je povezan tudi priimek Filipsky 
avstrijskega arhitekta. Priimki na -sky, izgovor [-ski], so 
problematični, saj se nekateri sklanjajo po prvi, drugi pa 
po pridevniški sklanjatvi. Slovenski pravopis iz leta 2001 
v 762. členu določa, da priimke iz neslovanskih jezikov na 
-sky praviloma sklanjamo po prvi moški sklanjatvi, priimke 
s podstavo iz slovanskih jezikov pa po pridevniški sklanjatvi. 
Upoštevajoč navedeno, so sklonske oblike priimka sledeče: 
Filipsky, Filipskyja, Filipskyju, Filipskyja, o Filipskyju, s 
Filipskyjem. Toda raba – kot kaže korpus Gigafida – daje 
prednost sklanjanju po pridevniški sklanjatvi, torej Filipski, 
Filipskega, Filipskemu, Filipskega, o Filipskem, s Filipskim.
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Ob tem je treba opozoriti tudi na primere, pri katerih končni 
-y izgovorimo kot -j, zato pri sklanjanju ni podaljšanja osnove 
z -j-. Zgled: Rompuy, Rompuya, Rompuyu, Rompuya, o 
Rompuyu, z Rompuyem.

(JČV14) 
Obiskovati Osnovno šolo Šalek oz. osnovno 
šolo v Šaleku, dveletni ali dvoletni vzgojno-
-izobraževalni program

učenci Osnovne šole Šalek in učenci osnovne šole v Šaleku
V prvem primeru je prva beseda besedne zveze, ki poimenuje 
izobraževalno ustanovo, zapisana z veliko, ker gre za uradno 
ime šole; v drugem primeru besedna zveza opredeljuje vrsto 
ustanove, zato je ustrezna raba male začetnice.

Uradna imena šol sodijo med stvarna lastna imena, zato se 
prva beseda njihovega večbesednega imena piše z veliko, 
neprva pa se piše z veliko, če je lastno ime.

Primer:
Po končani osnovni šoli lahko izobraževanje nadaljujete na 
Šolskem centru Velenje, vpišete se lahko na Šolo za rudarstvo 
in varstvo okolja, Gimnazijo Velenje, Šolo za storitvene 
dejavnosti, Elektro in računalniško šolo ali Strojno šolo 
Velenje.

V tematsko polje šolanja spadajo tudi tvorjenke, pri zapisu 
katerih se pojavljajo dileme, ali jih pisati skupaj, narazen, z 
(ne)stičnim vezajem ipd.

tisti, ki obiskuje osnovno šolo → osnovnošolec; tisti, ki 
obiskuje srednjo šolo →srednješolec; tak, ki se nanaša na tuji 
jezik → tujejezičen; tak, ki se nanaša na športno vzgojo → 
športnovzgojen; šola, ki je eko → ekošola

Navedene tvorjenke so podredne zloženke, ki se pišejo skupaj. 
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Če sta podredni zloženki z enako drugo sestavino zapisani v 
neposredni bližini, zapis skrajšamo tako, da druge sestavine 
ne podvajamo, npr. osnovno- in srednješolski.

Za razliko od podrednih zloženk pa priredne zloženke pišemo 
s stičnim vezajem, ki povezuje dve sestavini v enakovrednem 
razmerju in nadomešča veznik in.

Primeri:
vzgojno-izobraževalni zavod, informacijsko-komunikacijska 
tehnologija

Dveletni program ali dvoletni program?
Pri podrednih zloženkah, ki imajo podredno sestavino glavni 
števnik 2, se pojavljajo težave, katero obliko zapisati: dva-, 
dve- ali dvo-.
dve leti → dveleten, dva milijona → dvamilijonski, dve uri 
→ dveuren 
Če druga beseda ni števnik ali količinski izraz, ima podredna 
sestavina obliko dvo-, npr. dvoglasnik, dvosobno stanovanje, 
dvojezičnost.

Pri zloženkah, ki imajo v prvem delu števnik tri, npr. triletni 
(študijski program), se v prvem delu najpogosteje rabi oblika 
tri, redkejši pa so primeri s tro-, npr. tromostovje, trozvok, 
troskok.

Primer: dve-, tri- ali štiriletni izobraževalni program

(JČV15) 
Vejica, d. o. o.

Napake pri rabi okrajšav za krajši zapis besednih zvez družba 
z omejeno odgovornostjo, delniška družba in samostojni 
podjetnik so pogoste, zato je pričujoči prispevek namenjen 
pravilni rabi okrajšav d. o. o., d. d. in s. p. Pri njihovem 
zapisu moramo biti pozorni na zapis presledka oz. presledkov 
med enotami, ki nadomeščajo posamezne besede. Poleg 
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tega moramo upoštevati, da je posamezna okrajšava, ki 
sledi lastnemu imenu, pristavčni del, zato je na obeh straneh 
okrajšave treba pisati vejico, če se okrajšava pojavi sredi 
stavka ali povedi.
Zgledi pravilne rabe okrajšav d. o. o., d. d. in s. p. v povedih 
(primeri so izmišljeni):
Podjetje Vejica, d. o. o., je uspešno …
Zaposleni pri podjetju Pika, d. d., bodo …
Naročila pri podjetju Klicaj, s. p., presegajo pričakovanja …

Okrajšave d. o. o., d. d. in s. p. so zelo praktične, uporabne, 
saj bistveno skrajšajo zapis besednih zvez iz dveh ali treh 
polnopomenskih besed. Pri pregibanju oz. sklanjanju 
omenjenih okrajšav sledimo pravilom, ki jih uporabljamo 
pri sklanjanju kratic. V tem prispevku omenjene okrajšave 
sklanjamo tako, da končnico, ki je odvisna od sklona, pišemo 
za stičnim vezajem: d. o. o., d. o. o.-ja, d. o. o.-ju, d. o. o., o  
d. o. o.-ju, z d. o. o.-jem. Na ta način zapisujemo tudi sklonske 
oblike okrajšav s. p. in d. d.

Poleg okrajšave s. p. poznamo tudi kratico SP, ki pomeni 
Slovenski pravopis ali svetovno prvenstvo. Obe krajšavi 
vsebujeta enake črke, razlika je v zapisu in posledično tudi 
v pomenu. Medtem ko pri zapisu kratic kakršna koli ločila 
odpadejo, so pike za okrajšave značilne, poleg tega se v zapisu 
tovrstnih krajšav glede na izhodiščno besedno zvezo lahko 
pojavi tudi vezaj. Kratice praviloma zapisujemo z verzalkami, 
razen če jih zaradi pogoste rabe začnemo pisati kot običajne 
občne oz. lastne besede, kar pa ne velja za okrajšave.

Primeri rabe okrajšav, obravnavnih v tem prispevku, ki se 
pojavljajo v lokalnem okolju:
Esotech, d. d.
Fori, d. o. o.
Gorenje, d. d.
Plastika Skaza, d. o. o.
PV Invest, d. o. o.
Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o.
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(JČV16) 
Neslovenska imena podjetij

Poimenovanje podjetij ureja 20. člen Zakona o gospodarskih 
družbah (Ur. l. RS, št. 82/2013), ki določa: »(1) Firma mora 
biti v slovenskem jeziku. (2) Prevod firme v tuji jezik se lahko 
uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku. (3) Ne 
glede na prvi odstavek tega člena se v firmi lahko uporabljajo 
besede v tujem jeziku, če: ustrezajo firmam, imenom ali 
priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme; ustrezajo 
registriranim blagovnim ali storitvenim znamkam; gre za 
domišljijska poimenovanja, ki ne vsebujejo tujih črk, ali gre 
za mrtvi jezik.«

20. člen Zakona o gospodarskih družbah je bil leta 2015 
spremenjen (Ur. l. RS, št. 55/2015), glasi se: »(1) Sestavina 
firme, ki nakazuje dejavnost, in oznaka družbe morata biti 
v slovenskem jeziku. (2) Prevod firme v tuji jezik se lahko 
uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku. (3) 
Dodatne sestavine firme lahko poleg črk slovenske abecede 
vsebujejo tudi črke x, y, w in q. Ne glede na prejšnji stavek 
se lahko kot dodatna sestavina firme uporabljajo besede, 
ki vključujejo druge črke, če ustrezajo firmam, imenom ali 
priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme, ali ustrezajo 
registriranim znamkam.«

Veliko imen velenjskih podjetij je tujejezičnih, nekatera 
imajo samo eno ali nekaj besed v neslovenskem jeziku, 
druga pa imajo vse besede lastnega imena izražene v tujem 
jeziku, najpogosteje v angleškem. Upoštevajoč omenjeni 
zakon, bi bilo treba tuja imena slovenskih podjetij prevesti v 
slovenščino.

Bar Venezia bi se lahko imenoval Bar Benetke.

Agencija Manager – vprašljiv je zapis besede Manager 
(velika začetnica označuje lastno ime agencije). Slovenski 
pravopis iz leta 2001 navaja poslovenjeno besedo menedžer za 
prevzeto občno besedo manager. Tudi raba omenjene besede 
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v slovenščini kaže, da je beseda v podomačenem zapisu 
pogosteje uporabljena. Korpus Gigafida kaže več zadetkov za 
poslovenjeno obliko menedžer (41.735 zadetkov) kot za zapis 
manager (11.312 zadetkov). Predlog: Agencija Menedžer.

Številne velenjske kavarne, npr. Glow Cafe, Music Cafe …, 
so poimenovane tujejezično, smiselno bi jih bilo prevesti v 
slovenščino, pomena sicer ni treba spreminjati, slovensko 
poimenovanje pa gostov verjetno ne bi odbijalo.

Angleško ime podjetja Blue Moon bi bilo smiselno prevesti v 
slovenščino, npr. Modri mesec ali Modra luna.

Tudi ime podjetja Clean Way naj bi bilo v slovenskem jeziku, 
npr. podjetje Čista pot.

V besedni zvezi Grazia butik je ustrezna druga beseda, saj je 
poslovenjena, prvo pa bi bilo treba prevesti, npr. Butik lepote 
ali Butik miline …

Podjetje s ponudbo frizerskih storitev, imenovano M CUT, bi 
se lahko imenovalo slovensko, npr. podjetje M-striženje.

V imenu podjetja Taxi Pepi bi bilo treba uporabiti poslovenjeno 
besedo taksi, torej Taksi Pepi.

Podjetje Venetian Design bi se v slovenskem prostoru lahko 
glasilo Beneški dizajn ali Beneško oblikovanje.

Veliko velenjskih picerij ima v imenu nepodomačeno besedo 
pizzerija, npr. Pizzerija Kovač, Pizzerija Picadilly …, v 
tovrstnih poimenovanjih naj bi bila uporabljena poslovenjena 
beseda – picerija.

Podjetje Mercator, ki ima tudi v Velenju svoje poslovalnice, 
pa bi se lahko imenovalo Trgovec.
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(JČV17) 
Ć, Č in Đ, DŽ, DJ v slovenščini

Pri prevzemanju besed, ki vsebujejo črki ć ali đ, iz srbščine 
oz. hrvaščine v slovenščino občne besede slovenimo tako, da 
ć zapisujemo s č, đ pa z dž, pri prevzemanju lastnih besed 
pa praviloma ohranjamo vse črke, kakor se rabijo v jezikih, 
iz katerih besede izvirajo. Pri tipografskih zamenjavah, ko 
nimamo na voljo znamenj za ć in đ, ć zapišemo s č, đ pa lahko 
zamenjamo tudi z dj.

Črke, ki jih slovenščina nima, to sta tudi ć in đ, izgovarjamo z 
najbližjimi knjižnimi glasovi slovenščine, ć izgovarjamo kot 
č, đ pa kot dž.

Pri prevzemanju občnih besed, ki vsebujejo ć, v slovenščino 
ć zapisujemo s č.
Primeri: čevapčić – (slov.) čevapčič [čevapčič] …

Pri lastnih imenih, prevzetih iz tujih jezikov, se ć v zapisu 
praviloma ohranja, izgovarjamo ga z najbližjim knjižnim 
glasom v slovenščini, tj. s č-jem.

Primeri zapisa in izgovora v slovenščino prevzetih osebnih 
imen, ki vsebujejo ć:
Pavelić [pavelič], Jelačić [jelačič], Radić [radič], Čosić 
[čosič], Gundulić [gundulič] …

Primeri zapisa in izgovora v slovenščino prevzetih 
zemljepisnih imen, ki vsebujejo ć:
Bileća [bileča], Peć [peč], Bihać [bihač], Gospić [gospič], 
Nikšić [nikšič], Paraćin [paračin], Knić [knič] …

Pri prevzemanju lastnih imen v slovenščino teh pri zapisovanju 
praviloma ne domačimo – kar dokazujejo zgornji primeri – 
obstajajo pa izjeme, to so lastna imena, ki jih slovenimo, pri 
čemer ć zapišemo kot č.

Primer zapisa lastnega poimenovanja, pri katerem ć 
zapisujemo s č:
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Ćićarija – (slov.) Čičarija [čičarija]

Pri prevzemanju občnih besed, ki vsebujejo đ, tega zapisujemo 
z dvočrkjem dž.
Primeri: đuveč – (slov.) džuveč [džuveč] …

Lastnih imen, prevzetih iz tujih jezikov, praviloma ne slo-
venimo, đ se v zapisu ohranja, izgovarjamo ga kot [dž].

Primeri zapisa in izgovora v slovenščino prevzetih osebnih 
imen, ki vsebujejo đ:
Đuro [džuro], Đorđe [džordže] …
Karađorđe [karadžordže], Karađorđević [karadžordževič], 
Tuđman [tudžman], Đilas [džilas] …

Primeri zapisa in izgovora v slovenščino prevzetih 
zemljepisnih imen, ki vsebujejo đ:
Đakovo [džakovo], Đakovica [džakovica], Đurakovac 
[džurakovac], Đulica [džulica] …

Nekatera zemljepisna imena pri prevzemanju v slovenščino 
domačimo, pri čemer đ zapisujemo kot dž.

Primeri:
Međimurje – (slov.) Medžimurje [medžimurje], Đerdap – 
(slov.) Džerdap [džerdap] …

(JČV18) 
Moštvo A : moštvo B, moštvo A – moštvo B, 
rezultat 3 : 3, Brazilke in brazilke …

V času svetovnega prvenstva v nogometu pogosto beremo 
zapise rezultatov tekem. Pri tem se zastavlja vprašanje, kako 
pravilno zapišemo razmerje med moštvoma in rezultat tekme. 
Razmerje med moštvoma lahko zapisujemo na dva načina: 
prvič, tako da razmerje proti zapišemo z nestičnim dvopičjem, 
npr. Brazilija : Hrvaška; in drugič, tako da razmerje proti 
zapišemo z nestičnim pomišljajem, npr. Brazilija – Hrvaška. 
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Tudi pri zapisovanju rezultatov s številkami pazimo na 
nestičnost ločila, npr. rezultat 3 : 1.

Nogometna tekma Brazilija : Hrvaška (tudi Brazilija – 
Hrvaška) se je končala z rezultatom 3 : 1.

Izid nogometne tekme Nizozemska : Mehika je bil neodločen, 
tekma se je končala z rezultatom 1 : 1.

(Izmišljen) primer, povezan z lokalnim okoljem:
Rezultat nogometne tekme NK Rudar Velenje : NK Olimpija 
Ljubljana je bil 2 : 1.

Glede na to, da tokratno svetovno prvenstvo v nogometu 
poteka v Braziliji, se zdi smiselno kot zanimivost omeniti tudi 
pomensko razliko, ki jo prinaša velika oz. mala začetnica v 
besedah Brazilke in brazilke. V prvem primeru, ko je beseda 
pisana z veliko začetnico, gre za poimenovanje prebivalk 
Brazilije, beseda brazilke, pisana z malo začetnico, pa 
poimenuje oblačilo.

Podobno je tudi pri besedi Rimljanke oz. rimljanke. Beseda, 
pisana z veliko, poimenuje prebivalke Rima, rimljanke, 
pisano z malo začetnico, pa so vrsta sandal.

Podobnih poimenovanj je v slovenskem jeziku veliko:

Velenjčan (prebivalec Velenja) in velenjčan (avtobus ali vlak, 
ki vozi za velenjsko smer oz. na območju Velenja, ali premog)

Havanka (prebivalka Havane) in havanka (cigara)

Francoz (prebivalec Francije) in francoz (orodje za privijanje 
in odvijanje matic; tudi v zvezi delati se francoza – delati se 
finega, biti vzvišen)

Japonke (prebivalke Japonske) in japonke (obuvalo)

Babilon (glavno mesto Babilonije) in babilon (nered, zmešnjava)
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Sibirija (severovzhodni predel Azije) in sibirija (mrzla in 
pusta pokrajina)

Gregorček (pomanjševalnica od osebnega imena Gregor) in 
gregorček (predmet z lučko, ki se spušča po reki na gregorjevo)

Neža (žensko ime) in bodeča neža (bodeča rastlina)

Cigan (pripadnik Ciganov oz. Romov) in cigan (zvit, malo-
vreden človek, kradljivec)

Žid (pripadnik Židov oz. Judov) in žid (skopuh)

(JČV19) 
Kdo je modrejši in kaj je bolj modro

Članek tematizira stopnjevanje pridevnikov ter zapis barvnih 
odtenkov in barvnih kombinacij. 

Pridevnike stopnjujemo na dva načina: z obrazili in opisno, 
tj. s prislovi; poleg tega razlikujemo dvo- in tristopenjsko 
stopnjevanje. Kakovostne pridevnike praviloma stopnjujemo 
z obrazili: npr. pameten, pametnejši, najpametnejši; odgovo-
ren, odgovornejši, najodgovornejši; zanesljiv, zanesljivejši, 
najzanesljivejši … Omenjene oblike, ki nastanejo pri 
stopnjevanju z obrazili, imajo prednost pred opisnim 
stopnjevanjem: bolj pameten, najbolj pameten, bolj odgovoren, 
najbolj odgovoren ipd. Izjema so barve, ki jih stopnjujemo 
samo opisno, nikoli z obrazili: npr. rumen, bolj rumen, najbolj 
rumen (napačni sta obliki rumenejši, najrumenejši).

Od pomena, ki ga prinaša pridevnik moder, je odvisno 
stopnjevanje kakovostnega pridevnika. Pridevnik moder, ki 
pomeni pameten, bister, stopnjujemo z obrazili, torej modrejši 
in najmodrejši. Pridevnik moder, ki poimenuje modro barvo, 
stopnjujemo opisno, torej bolj moder in najbolj moder. Torej 
je neka oseba modrejša v primerjavi z drugim človekom, neki 
predmet pa je bolj moder kot drugi.
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V nadaljevanju so s primeri ponazorjene značilnosti zapi-
sovanja barvnih kombinacij in odtenkov.

S prirednimi zloženkami zapisujemo barvne kombinacije, 
tako nastale tvorjenke združujejo več barv, ki jih povezuje 
stični vezaj, slednji nadomešča priredni veznik in, npr. grb 
Mestne občine Velenje je rumeno-zeleno-bel. Gre za tribarvno 
kombinacijo, ki vključuje rumeno, zeleno in belo barvo.

Barvne odtenke poimenujemo s podrednimi zloženkami, te 
tvorimo iz prislovov, kot sta temno ali svetlo, in kakovostnega 
pridevnika, ki poimenuje barvo, npr. svetlomoder, temno-
moder … Omenjene barvne nianse se pišejo tudi narazen, 
torej svetlo moder, temno moder …

Na enak način zapisujemo tudi barvne odtenke, npr. sivomoder 
→ moder s primesjo sive, dvojnica v zapisu: sivomoder ali 
sivo moder. V tem primeru gre za eno barvo, in sicer odtenek 
modre barve, ki nastane s primesjo sive. Medtem ko priredna 
zloženka modro-siv označuje dvobarvno kombinacijo, npr. 
modro podlago in siv napis.

Primer:
Dopoldne je bilo nebo nad Velenjskim gradom svetlomodro/
svetlo modro, popoldne so ga prekrili koprenasti oblaki in je 
bilo videti kot modro-bela preproga, proti večeru je postalo 
sivomodro/sivo modro, kajti pripravljalo se je k nevihti.

Barvne nianse, ki jih razlagamo z veznikom kot, izražajočim 
primerjavo, ali pojasnilom, ki se začne z da …, se pišejo 
samo narazen: rubinasto rdeč → rdeč kot rubin, žareče rdeč 
→ rdeč, da kar žari, limonasto rumen → rumen kot limona, 
kavno rjav → rjav kot kava, pistacijino zelen → zelen kot 
pistacija, travnato zelen → zelen kot trava, smaragdno zelen 
→ zelen kot smaragd …
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(JČV20) 
Predložne zveze

Ob samostalniku občina, ki opredeljuje občino kot institucijo, 
se uporablja predlog na. Primer predložne zveze na občini ob 
glagolu delati navaja Slovar slovenskega knjižnega jezika iz 
leta 2014: delati na občini.

Tudi raba, ki jo izkazuje korpus Gigafida, kaže, da je 
predložna zveza na občini, ki sledi besedni zvezi biti zaposlen, 
najpogostejša, omenjeni korpus beleži 230 tovrstnih primerov 
rabe: biti zaposlen na občini.

Zveza samostalnika občina in predloga na se uporablja ob 
glagolih iti, zglasiti se …, kar potrjujeta SP in SSKJ. Npr. iti 
na občino, zglasiti se na občini …
… zglašati se na občini ob določenem času … (SSKJ 2014)
… zglasiti se na občini ob uradnih urah … (SP 2001)

V primerih, kot sta vstopiti v občino ali vhod v občino, je 
ob samostalniku občina najustreznejši predlog v, saj gre za 
stavbo občine.

V primerih, ko gre za občino kot samostojno lokalno skupnost, 
umeščeno na določenem geografskem prostoru, se pojavlja 
zveza v občini.

Primeri:
Krajevna skupnost Staro Velenje je ena izmed 16-ih krajevnih 
skupnosti v Mestni občini Velenje.
Srednje šole v Mestni občini Velenje obiskujejo tudi dijaki iz 
sosednjih in bolj oddaljenih občin.

***

Predložne zveze v premogovniku, v Premogovniku Velenje, 
pri Premogovniku Velenje

Ob občni besedi premogovnik, ki poimenuje prostor pod 
zemeljskim površjem, kjer se koplje, pridobiva premog, se 
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uporablja predlog v, zglede predložne zveze v premogovniku 
zasledimo v slovarskem delu Slovenskega pravopisa (2001) 
in Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014). Npr. rudar 
v premogovniku (SP 2001), delovne razmere v premogovniku 
(SSKJ 2014) …

Kateri predlog se uporablja ob besedni zvezi Premogovnik 
Velenje?

Ob Premogovniku Velenje kot lastnem imenu podjetja se 
najpogosteje uporablja predlog v, korpus Gigafida navaja 
kar 571 zadetkov za rabo omenjene predložne zveze, korpus 
Nova beseda pa 186.

Primeri:
V Premogovniku Velenje vsak dan nakopljejo več tisoč ton 
premoga.
V Premogovniku Velenje je zaposlenih veliko rudarjev.

Ustrezna je tudi predložna zveza pri Premogovniku Velenje, 
npr. naročiti premog pri Premogovniku Velenje.

(JČV21) 
Biti zaposlen v/na/pri, predložna para v in iz 
ter na in s/z, predlog k/h

Kateri predlog uporabimo za zvezo biti zaposlen – v ali na ali 
pri? Izbira predloga je odvisna od besede oz. besedne zveze, 
ki sledi predlogu. Poglejmo nekaj značilnih predložnih zvez, 
ki sledijo zvezi biti zaposlen.

Biti zaposlen na sodišču, v/na osnovni šoli, v knjižnici, na 
občini, v časopisni hiši (tudi pri časopisni hiši), v medijski 
hiši, v podjetju (tudi pri podjetju), v kulturi, v šolstvu, v 
gospodarstvu, v državni upravi, v redakciji …

Primeri:
… zaposlen je v/na Osnovni šoli Antona Aškerca …
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… zaposlen je v medijski hiši Naš čas …
… zaposlen je na Okrajnem sodišču v Velenju …
… zaposlen je v podjetju Gorenje (tudi v Gorenju) …
… zaposlen je na Radiu Velenje (tudi pri Radiu Velenje) …

Raba predložnih parov v in iz ter na in s/z 
Predlog v se povezuje s predlogom iz, predlog na pa se 
uporablja v povezavi s predlogom s/z.

Primeri rabe predložnih parov:
– vzpon na Uršljo goro in prihod z Uršlje gore
– pozdrav iz Velenja (ne z Velenja), pozdrav iz Šmartna/
Šmartnega ob Paki, pozdrav iz Šaleške doline (ker smo v 
Velenju, v Šmartnem ob Paki in v Šaleški dolini)
– stanovati na Stantetovi ulici, toda stanovati v Stantetovi 
ulici številka 10 
(Iz navedenih primerov je razvidno, da predložno zvezo v 
določeni ulici ob glagolu stanovati uporabimo, kadar imamo 
v mislih stanovanje, kar je razvidno iz zveze, ki opredeljuje 
hišno številko.)
– iti na morje in pisati z morja ter prinesti ribo iz morja 
– na Štajerskem, s Štajerskega/s Štajerske (iz Štajerske)
– iti na Golte, z Golt
– pohod na Paški Kozjak, prihod s Paškega Kozjaka
– bivati v Vinski Gori (kraj Vinska Gora), vzpon na Vinsko 
goro (vzpetina)

Raba predloga k oz. h

Predlog k/h se veže z dajalnikom, pred besedami s prvo črko 
k ali g uporabljamo predlog h, pred drugimi pa k.
Primeri:
Prispeti h gradu Šalek, k Rdeči dvorani …

Upoštevajoč omenjeno pravilo, raba predloga k in njegove 
pisne variante h ne povzroča težav. Vprašanje pa je, kateri 
predlog zapisati pred besedo, ki se piše drugače kot izgovori. 
Kateri predlog – k ali h – naj zapišemo pred lastnimi imeni, 
kot so velenjska podjetja Compaco, Conect, Corona ipd., 
katerih prva črka c se izgovori k? Slovarski del Slovenskega 
pravopisa iz leta 2001 navaja primer h Carmen [h karmen]. 
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Na osnovi navedenega primera iz SP pri zapisu predloga k/h 
pred omenjenimi primeri velenjskih podjetij upoštevamo 
izgovor besede, torej h Compacu [h kompaku], h Conectu [h 
konektu], h Coroni [h koroni].

(JČV22) 
Imena festivalov, prireditev, praznikov, 
nagrad in priznanj

Imena festivalov, prireditev ipd., ki so pogosto večbesedna, 
sodijo med stvarna imena, zato pri njihovem zapisu z veliko 
začetnico pišemo prvo besedo večbesednega poimenovanja, 
neprve pa pišemo z veliko samo, če so lastna imena. Primeri: 
Lirikonfest 2014, Numifil, Prešmentane citre, Skok čez kožo, 
Pikin festival, Dnevi mladih kultur Kunigunda, Dnevi mladih 
in kulture, Park s5 dogaja …

Pri redno organiziranih javnih prireditvah, festivalih ipd. 
je spredaj stoječi vrstilni števnik spremenljivo dopolnilo k 
stvarnemu imenu, ki je tudi brez vrstilnega števnika že samo 
po sebi lastno ime. V tovrstnih primerih uradno poimenovanje 
prireditve, festivala zapišemo po pravilih zapisa stvarnih 
lastnih imen, vrstilni števnik pred uradnim imenom prireditve 
oz. festivala pišemo bodisi s številko ali pa z besedo. Primeri: 
5. numizmatično, filatelistično in kartofilsko srečanje Numifil 
ali peto numizmatično-filatelistično-kartofilsko srečanje Nu-
mifil, 26. Prešmentane citre ali šestindvajsete Prešmentane 
citre, 54. Skok čez kožo ali štiriinpetdeseti Skok čez kožo …

Vrstna poimenovanja prireditev se pišejo z malo začetnico, 
npr. dan odprtih vrat, državno prvenstvo v sabljanju.

Praznike praviloma pišemo z malo začetnico. Primeri: dan 
Mestne občine Velenje, dan Knjižnice Velenje, dan rudarjev, 
svetovni dan poezije, svetovni dan knjige, dan upora proti 
okupatorju, dan državnosti …

Pri zapisu praznikov so izjeme: pri večbesedno poimenovanih 
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praznikih, pri čemer je prva beseda svojilni pridevnik iz 
lastnega imena, slednjega pišemo z veliko začetnico: npr. 
Prešernov dan.

Odlikovanja in častni naslovi – nekateri so podeljeni na 
omenjenih festivalih ali njim podobnih prireditvah – se pišejo 
z malo začetnico: ambasador/-ka slovenske književnosti 
in jezika ter slovanskih kultur, častni/-a občan/-ka Mestne 
občine Velenje, naj prostovoljec/-ka v Mestni občini Velenje, 
prešmentani/-a citrar/-ka, bralec/-ka meseca ipd.

Tudi imena nagrad in priznanj se pišejo z malo začetnico, npr. 
velenjica, gradnik Velenja, zlata Pika, plaketa Mestne občine 
Velenje, grb Mestne občine Velenje. Če pa so poimenovanja 
nagrad in priznanj izpeljana iz lastnih imen, se pišejo z veliko 
začetnico: Pretnarjeva nagrada, Napotnikovo priznanje, 
Kajuhova nagrada ipd.

(JČV23) 
Pravopisne in slovnične dileme pri 
poimenovanju velenjskih kulturnih in 
umetniških društev

 Kulturno-umetniško društvo Muzaget
Pridevnik kulturno-umetniški je priredna zloženka, ki nastane 
iz zveze dveh polnopomenskih besed, tj. kulturni in umetniški, 
omenjeno pridevniško zloženko pišemo s stičnim vezajem, ki 
nadomešča veznik in. Primeri: Kulturno-umetniško društvo 
Dudovo drevo (KUD Dudovo drevo), Kulturno-umetniško 
društvo Muzaget (KUD Muzaget), Kulturno-umetniško 
društvo Koncentrat (KUD Koncentrat), Kulturno-umetniško 
društvo Vikend (KUD Vikend) ipd.

Pogosto se pri poimenovanju društev uporablja kratica KUD, 
ki jo sklanjamo na dva načina: z glasovnimi končnicami, tj. 
KUD, KUD-a, KUD-u, KUD, o KUD-u, s KUD-om, ali z 
neglasovnimi končnicami: KUD, KUD, KUD, KUD, o KUD, 
s KUD.
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Lastno ime društva ob kratici oz. ob besedni zvezi, ki jo 
nadomešča kratica, nastopa kot desni neujemalni prilastek, 
torej pri KUD Muzaget. Če pa je kratica ali jedro pred imenom 
društva izpuščeno, se lastno ime društva sklanja z glasovnimi 
končnicami, npr. pri Muzagetu.

 Srbsko društvo dr. Mladena Stojanovića,  
 Kulturno društvo Ivana Cankarja Plešivec
Kadar je v desnem prilastku, ki je ob jedru stvarnega lastnega 
imena, ime in priimek osebe, je v desnem neujemalnem 
prilastku rodilniška oblika osebnega imena, SP 2001 v 
tovrstnih primerih odsvetuje rabo imenovalniške oblike 
desnega prilastka.

 Fotoklub Zrno
Fotoklub je podredna samostalniška zloženka, pri kateri 
je foto podredna sestavina. Po pravilih pisanja podrednih 
zloženk pišemo omenjeno samostalniško tvorjenko skupaj, 
ne narazen. 
Pravilno: Fotoklub Zrno
Napačno: Foto klub Zrno

 Kulturno-športno društvo Podkraj
Poimenovanje Kulturno-športno društvo Podkraj opredeljuje 
društvo, ki je aktivno na športnem in kulturnem področju, 
zato je v zapisu pridevnika, ki vrstno opredeljuje društvo, 
nujen stični vezaj, ki nadomešča veznik in.

 Kulturno-prosvetno društvo Franca Schreinerja 
 Šentilj
Levi ujemalni pridevniški prilastek v stvarnem imenu 
Kulturno-prosvetno društvo Franca Schreinerja Šentilj 
opredeljuje društvo, ki je dejavno na kulturnem in prosvetnem 
področju; priredna zloženka se piše s stičnim vezajem, ki 
nadomešča veznik in. 

 Šaleško muzejsko-zgodovinsko društvo,  
 Šaleško muzejsko in zgodovinsko društvo
Poimenovanje Šaleško muzejsko in zgodovinsko društvo lahko 
nekoliko krajše zapišemo tako, da iz priredne zveze muzejsko 
in zgodovinsko tvorimo pridevniško zloženko muzejsko--
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zgodovinsko društvo, torej Šaleško muzejsko-zgodovinsko 
društvo.

Številna kulturna in umetniška društva v MOV so poimenovana 
na način, da je ob vrstnem imenu društva geografski prilastek, 
npr. Kulturno društvo Paški Kozjak, Društvo glasbene mladine 
Velenje, Kulturno-prosvetno društvo Vinska Gora, Kulturno 
društvo Škale, Društvo upokojencev Velenje. V navedenih 
primerih je zemljepisni prilastek ob jedru v imenovalniku, 
omenjeni desni prilastek se z jedrom ne ujema. Navedena 
poimenovanja so uradna imena društev, zato se pišejo z veliko 
začetnico, če pa so navedena društva v besedilu omenjena 
ne z uradnimi imeni, temveč kot vrstno poimenovanje, pri 
zapisu uporabimo malo začetnico. Npr.: v društvu velenjskih 
upokojencev, pri kulturnem društvu iz Škal ali pri škalskem 
kulturnem društvu ipd.

(JČV24) 
Smučarsko-skakalni center Velenje, 
Smučarsko skakalni center Velenje ali 
Smučarskoskakalni center Velenje?

Pridevnik smučarskoskakalni je tvorjen iz besedne zveze 
smučarski skoki, gre za podredno zloženko, natančneje za 
medponsko-priponsko zloženko, tovrstne tvorjenke se pišejo 
skupaj. Namreč gre za športni center ob Velenjskem gradu s 
skakalnicami, kjer potekajo smučarski skoki.

tisti, ki se nanaša na smučarske skoke → smučarskoskakalni

Pridevnik smučarsko-skakalni, npr. v besedni zvezi smu-
čarsko-skakalni center, je priredna zloženka, stični vezaj 
nadomešča veznik in, pomensko opredeljuje center s smučišči 
in smučarskimi skakalnicami, namenjen smučanju in izvajanju 
smučarskih skokov.
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Besedni zvezi turističnoinformacijski center in turistično- 
-informacijski center

V besedni zvezi turističnoinformacijski center je vrstni 
pridevnik turističnoinformacijski tvorjen iz besedne tveze 
turistična informacija, torej je podredna zloženka – natančneje 
medponsko-priponska zloženka, ki ima medpono -o- in 
pripono -ski –, tovrstne tvorjenke pa se pišejo skupaj.

tisti, ki se nanaša na turistične informacije → 
turističnoinformacijski
center, namenjen posredovanju turističnih informacij → 
turističnoinformacijski center

Pridevnik turistično-informacijski je priredna zloženka, ki 
nastane iz pridevnikov turistični in informacijski, stični vezaj 
nadomešča veznik in.

turistični in informacijski → turistično-informacijski
turistični in informacijski center → turistično-informacijski 
center (center s turistično ponudbo in raznovrstnimi 
informacijami)

In zakaj Turistično-rekreacijski center Jezero?

Pridevnik turistično-rekreacijski je priredna zloženka, nastala 
iz polnopomenskih besed turistični in rekreacijski, ki sta v 
enakovrednem razmerju. Omenjeni pridevnik se v skladu s 
pravili zapisa prirednih zloženk piše s stičnim vezajem, ki 
nadomešča veznik in.

turistični in rekreacijski → turistično-rekreacijski

Pridevniška tvorjenka tako poimenuje center, namenjen 
tako turistom, ki jim športni center Jezero ponuja možnost 
rekreacije, oddiha, sprostitve, kot tudi posameznikom, 
željnim rekreacije.

Besedni zvezi Smučarskoskakalni center Velenje in Turistič-
no-rekreacijski center Jezero sodita v skupino večbesednih 
stvarnih lastnih imen, pri katerih z veliko začetnico pišemo 
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prvo besedo večbesednega poimenovanja, tako pišemo tudi 
neprve besede, ki so lastna imena. Če pa gre za vrstno poime-
novanje, npr. velenjski smučarskoskakalni center, velenjski 
turistično-rekreacijski center ali turistično-rekreacijski center 
v Velenju, uporabimo malo začetnico.

(JČV25) 
Stadion ali štadion, stadion ali stadijon – 
sklopa st in št, izgovor hiatov

Pri prevzemanju besed v slovenščino iz tujih jezikov se 
nemalokrat pojavi dilema, kako zapisati sklop st – ali ga 
sloveniti v št ali pa ga zapisati kot st? Omenjena dilema se 
pojavi tudi pri zapisu prevzete besede stadion, ki se pojavlja 
kot dvojnica, torej stadion in štadion. Vprašanje pa je, katera 
oblika je primernejša za zapisovanje in ali zapis sklopa vpliva 
na pomen besede. Slovenski pravopis (SP) iz leta 2001 
priporoča zapis besede kot stadion, tudi korpus Gigafida 
beleži več zadetkov za stadion, in sicer več kot 42.000, 
medtem ko za obliko štadion okoli 37.800. Beseda s sklopom 
št je sicer bolj »domača«, vendar je primernejša za pogovorno 
rabo. Samostalnik stadion je torej smiselno pisati s st, čeprav 
se pogovorno uporablja tudi različica štadion, zapis sklopa 
st oziroma št pa v omenjenem primeru ne vpliva na pomen 
besede.

Vprašanje zapisa sklopa st oziroma št se pojavi tudi pri 
zapisovanju besede start/štart, ki jo lahko uvrstimo v isto 
tematsko polje kot besedo stadion. Beseda je dvojnica, pri 
čemer SP 2001 usmerja k zapisovanju besede s sklopom 
st, kar priporoča tudi za druge besede iz besedne družine, 
ki imajo koren start, torej startni, startati, startnina. Raba, 
kot jo za dvojnice start/štart, startni/štartni, startati/štartati, 
startnina/štartnina izkazuje korpus Gigafida, kaže, da se v 
zapisu pojavljata obe različici zapisa, torej s st in št, omenjeni 
korpus pa dokazuje, da besede s korenom start/štart pogosteje 
zapisujemo s sklopom št.
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Pri navedenih besedah, pri katerih se pojavlja dilema glede 
zapisa sklopa st, zapis sklopa – kot st ali št – ne vpliva na 
pomen besede. V slovenskem jeziku pa se pojavljajo tudi 
besede, pri katerih zapis sklopa vpliva na pomen besede. 
Primer sta besedi institut in inštitut, ki se v zapisu razlikujeta 
glede sklopa st oziroma št, njun pomen pa je različen. Medtem 
ko beseda institut pomeni skupek pravnih določb za urejanje 
družbenih razmerij, stanj ali dejanj; beseda, pisana s št – 
inštitut, opredeljuje samostojni zavod, oddelek na univerzi, 
znanstveni ustanovi za znanstveno raziskovanje ali zavod, 
ustanovo za proučevanje in delovanje na kakem področju ali 
ustanovo, ki omogoča bivanje in daje oskrbo.

Pri besedi stadion je zanimiv tudi zev oziroma hiat – gre za 
dva vokala, ki sta zapisana skupaj. Pri izgovoru besede se 
med samoglasnika vrine -j-, ki pa ni zapisan, torej [stádijon]. 
Podobno je tudi pri pridevniku stadionski, saj -j- ni zapisan, 
slišimo pa ga pri izgovoru besede, torej [stádijonski].

Zev se pojavlja tudi v besedi studio, ki se izgovori z -j-, torej 
[stúdijo]. Zgled iz lokalnega okolja, pri katerem je omenjena 
beseda s hiatom del lastnoimenskega poimenovanja, je Plesni 
studio N.

Primeri prevzetih besed iz tujih jezikov v slovenščino, ki 
vsebujejo zev oziroma hiat, so poleg omenjenega stadiona 
tudi naslednji samostalniki: hiat, Daniel, diabetik, triatlon, 
memorial, trio itn. Pri izgovoru navedenih besed se med 
dva samoglasnika, pisana v neposredni bližini, zaradi 
lažjega izgovora vrine -j-, torej: [hiját], [dánijel], [dijabétik], 
[tríjatlon], [memorijál], [tríjo]. Zev je tudi pri pridevnikih 
racionalen, biografski, ki se izgovorita z -j- [racijonálen], 
[bijográfski].

Za razliko od navedenih besed poznamo v slovenskem jeziku 
tudi prevzete besede, ki v zapisu med dvema vokaloma 
vsebujejo j. Tovrstni primeri so olimpijada, milijon, milijarda 
ipd.

Sklep: Mestni stadion Velenje, izg. [stádijon]
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(JČV26) 
Jezikovne dileme pri poimenovanju 
velenjskih gradov

 Velika oz. mala začetnica pri poimenovanju velenjskih 
gradov

Pri večbesednih poimenovanjih gradov prvo besedo pišemo z 
veliko začetnico, neprvo pa pišemo z veliko samo, če je lastno 
ime. Primeri: Velenjski grad, Šaleški grad ipd.

Gradovi v velenjskem okolju so poimenovani tudi tako, da 
je ob občnoimenskem določilu – pisanim z malo začetnico 
– lastno ime gradu, ki se piše z veliko začetnico. Primeri: 
grad Velenje, grad Šalek, grad Turn, grad Ekenštajn, grad 
Švarcenštajn …

 Dilema glede rabe velike oz. male začetnice v zapisu 
besedne zveze Velenjski/velenjski grad

Primeri: 
Muzej Velenje ima sedež na Velenjskem gradu. (Velenjski 
grad ali grad Velenje v Starem Velenju)
Vzpon na velenjski grad Šalek nudi čudovit razgled na mesto. 
(grad Šalek v Mestni občini Velenje)

Pri besedni zvezi Velenjski grad pišemo pridevnik z veliko, 
ko gre za lastno ime gradu v Starem Velenju, levi prilastek 
omenjene besedne zveze pišemo z malo, ko gre za geografsko 
opredelitev ostalih gradov v Velenju.

Pri omenjanju grajskih stavb v besedilu se le-te pojavljajo 
v različnih sklonskih oblikah, vprašanje pa je, ali se desni 
samostalniški prilastek, tj. lastno ime gradu, ujema z jedrom, 
ki opredeljuje vrsto grajske stavbe.

Primer:
… na gradu Turn ali na gradu Turnu …

Gre za samostalniški prilastek, ki se neobvezno ujema z 
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jedrom in nastopa ob neživem občnoimenskem samostalniku 
v jedru. Pravilni sta torej obe obliki, lastnoimenski prilastek 
je bodisi neujemalen (na gradu Turn) ali ujemalen (na gradu 
Turnu). V rabi prevladuje prvi način sklanjanja.

Primeri:
Šaleška dolina je poimenovana po gradu Šalek.
Najstarejše zasnove gradu Švarcenštajn ne moremo zanesljivo 
datirati.

Grajske stavbe v Velenju (vrstna opredelitev objekta in lastno 
ime grajske stavbe):
– grad Šalek ali Šaleški grad (Schalegg), 
– grad Velenje ali Velenjski grad (Wöllan, Vest Welen),
– grad Turn,
– grad Limberg (Lilienberg, Limbar),
– dvorec oz. graščina Lilijski grič (dvorec Limberg, dvorec 
Limbar, graščina Limbar, graščina Lilienberg),
– grad Ekenštajn (Eckenstein, Ognjeni grad, grad Gorica),
– dvorec ali graščina Gorica,
– dvor Dobrova (Gutenhart, Bevče, Weutsch, tudi Dobrovca, 
Dobrnica),
– grad Švarcenštajn (Schwarzenstein).

Iz navedenih poimenovanj grajskih stavb, ki spadajo k profani 
arhitekturi, je razvidno, da so najpogosteje opredeljene z 
izrazi grad, graščina, dvor in dvorec.

Grad – časovno spada v fevdalno obdobje – je utrdba, zato 
je postavljen na sovražniku težko dostopnem kraju, npr. na 
nedostopnih hribih z razgledom, njegova obrambna funkcija 
se odraža v arhitekturi: obzidja, stolpi, strelnice, dvižni 
mostovi, k varnosti pripomorejo tudi globoki jarki in zaporni 
zidovi. Grad je tudi prebivališče fevdalne družine, grajskega 
osebja in vojakov, le izjemoma se uporablja za varovanje 
okoliškega prebivalstva.

Dvor – nastajali so zlasti v srednjem veku – je zidan objekt, 
vendar brez obrambnih arhitekturnih členov.

Graščina – prevladujoč arhitekturni tip od 16. stoletja 
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dalje – je manjša neutrjena gosposka stavba, za katero so 
značilne udobna lega, geometrično pravilna zasnova in 
poudarjena stanovanjska udobnost. Obrambna vloga je pri 
graščini zanemarjena, formalno, ne z obrambnim namenom, 
se ponekod še pojavljajo vogalni stolpi, konzolni venci in 
strelnice.

Poznejši arhitekturni tip je dvorec, tovrstni gosposki objekti 
so nastajali zlasti v mestih.

Za grajsko stavbo Gorica se je uveljavilo poimenovanje 
Beli dvor, ki se pojavi tudi v naslovu mladinskega romana 
Gustava Šiliha. Kot ime poslopja, samostojnega objekta sodi 
v skupino nenaselbinskih zemljepisnih imen, zato se prva 
beseda piše z veliko začetnico, druga – to je dvor – pa z malo, 
saj gre za občno ime. 

(JČV27) 
Pravopisne, slovnične dileme pri 
poimenovanju velenjskih cerkva

Cerkve v velenjskem okolju so praviloma poimenovane po 
svetnikih, pri čemer razlikujemo dva načina poimenovanja 
oziroma zapisovanja. Prvi prvem, daljšem načinu je ob 
občnoimenskem jedru desni neujemalni prilastek – besedna 
zveza v rodilniku: cerkev sv. Martina (cerkev, ki je posvečena 
svetemu Martinu); drugi način poimenovanja je krajši, občna 
beseda je izpuščena, cerkev je poimenovana z imenom 
svetnika, in sicer: Sv. Martin oziroma Sveti Martin (tudi v tem 
primeru je mišljena cerkev sv. Martina).

Podobnih zgledov je veliko, npr. cerkev sv. Janeza Krstnika v 
Vinski Gori ali – krajše – Sv. Janez Krstnik, cerkev sv. Andreja 
v Šaleku ali Sv. Andrej, cerkev sv. Nikolaja v Bevčah ali Sv. 
Nikolaj.

V besedilih so pogosto omenjeni svetniki, vendar ne nujno 
v povezavi s cerkvami. Pri tem velja opomniti, da kadar je 
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pridevnik sveti uporabljen kot določilo pred osebnim imenom, 
se piše z malo začetnico: npr. sveta Barbara.

Primer:
V Škalski kroniki najdemo zapis, ki pravi, da je imel Daniel 
von Lapp (sicer protestant) veliko skrb, da so delavci vsako 
leto 4. decembra slavili sveto Barbaro, zaščitnico rudarjev …

V Starem Velenju je cerkev Matere božje Karmelske – katere 
so posebnosti, dileme zapisa omenjenega poimenovanja?

V zvezi z zapisom zgornjega primera se pojavlja dilema glede 
rabe velike oziroma male začetnice pri zapisu besedne zveze 
Mati božja oz. Mati Božja. Slovenski pravopis (SP) iz leta 
2001 določa prvi zapis, torej drugo polnopomensko besedo, tj. 
desni ujemalni pridevniški prilastek, pisano z malo začetnico. 
Vendar se v rabi zelo pogosto pri poimenovanju omenjene 
cerkve pri zapisu besedne zveze Mati božja svojilni pridevnik 
piše z veliko začetnico. SP za pridevnik božji/Božji dopušča 
dvojnico, prednost daje zapisu z malo začetnico, v teoloških in 
bogoslužnih besedilih dopušča zapis svojilnega pridevnika z 
veliko začetnico. Ob osebnem imenu – v konkretnem primeru 
je to Mati božja kot Kristusova mati – se v vlogi stalnega 
pridevka pojavlja posamostaljeni pridevnik Karmelska, ki 
je nastal po zemljepisnem poimenovanju, ki se nanaša na 
geografsko pripadnost. Gre za Mater božjo z gore Karmel, 
tako nastane stalni pridevek po zemljepisnem lastnem imenu, 
tj. Karmelska, ki je desni ujemalni prilastek.

Poimenovanja župnij in far sodijo med stvarna lastna imena, 
praviloma gre za večbesedna poimenovanja, pri čemer velja, 
da z veliko začetnico pišemo prvo besedo lastnoimenskega 
poimenovanja, neprve besede pa samo, če so lastna imena. 
Primer: Župnija sv. Martina Velenje.

Pri poimenovanju župnij je poleg rabe velike začetnice treba 
opozoriti tudi na sklon desnega prilastka. Besedna zveza v 
desnem prilastku mora biti v rodilniku, in ne v imenovalniku, 
z jedrom pa se ne ujema. Torej ne Župnija sv. Martin Velenje, 
ampak Župnija sv. Martina Velenje ali Župnija svetega 
Martina Velenje. 
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(JČV28) 
Pravopisne, slovnične dileme pri zapisu 
gostinskih lokalov

Imena gostinskih lokalov sodijo med stvarna lastna imena, zato 
jih pišemo z veliko začetnico. Pri večbesednih poimenovanjih 
pišemo z veliko prvo sestavino in samo tiste neprve sestavine, 
ki so lastna imena.

Primeri: 
… v velenjskih gostilnah Sonce, Verdelj, Hartl, Pri Brigiti …
… v velenjskih restavracijah Polna skleda, Popolna skleda, 
Pri knapu ...
… v velenjskih picerijah Velun, Kovač, Basilica ...

Pri zapisovanju gostinskih lokalov se pojavlja dilema, 
kako zapisati – z veliko ali malo začetnico? – besede 
gostilna, restavracija, gostišče … Omenjene izraze lahko 
razumemo kot vrstno opredelitev gostinskega lokala, zato 
jih je smiselno pisati z malo začetnico, npr. gostilna Sonce, 
kitajska restavracija Pekinško mesto in picerija Manager. 
Če pa je beseda gostilna, restavracija ali gostišče … del 
lastnoimenskega poimenovanja, jo pišemo z veliko začetnico, 
npr. Gostišče Hartl, Pizzerija Kovač (bolje Picerija Kovač).

V besedilih se gostinski lokali omenjajo na dva načina: 
z besedno zvezo, ki sestoji iz jedra, ki vrstno opredeljuje 
gostinski lokal, in desnega lastnoimenskega prilastka, ki se 
z jedrom ne ujema, ali samo z lastnim imenom v ustrezni 
sklonski obliki, brez občnoimenskega jedra.

Primeri:
Povabil jo je na večerjo v picerijo Picadilly.
Pred letom – še veš? – si ga srečala v Picadillyju.

Po koncertu so za nastopajoče poskrbeli v pivnici Zoro. (ne 
Zorotu)
Namenila se je v Zora – le kje bo pustila čivavo? (ne Zorota)

Taksi je odpeljal izpred restavracije Pekinško mesto, potem ko 
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je dolgo čakal pred Pekinškim mestom.

(JČV29) 
Določna in nedoločna oblika  
pridevnikov lastnoimenskih poimenovanj  
na Velenjskem

Pričujoči članek obravnava pridevniške oblike v lastnih imenih 
Šaleške doline – ali so pridevniki v določni ali nedoločni 
obliki in kako se omenjeni obliki pridevnika razlikujeta v 
končnicah, naglasu ipd.? 

V večbesednih lastnih imenih se pojavlja določna oblika 
pridevnikov.
Primeri:
Črni Potok (določna oblika črni, napačno: nedoločna oblika 
črn)
Malo Gradišče (določna oblika malo, napačno: nedoločna 
oblika majhno)
Mali Koželj (določna oblika mali, napačno: nedoločna oblika 
majhen)
Stari jašek (določna oblika stari, napačno: nedoločna oblika 
star)
Stari trg (določna oblika stari, napačno: nedoločna oblika 
star)
Veliki Koželj (določna oblika veliki, napačno: nedoločna 
oblika velik)
Sončni park (določna oblika sončni, napačno: nedoločna 
oblika sončen)
Beli dvor (določna oblika beli, napačno: nedoločna oblika bel)
Sivi žerjav (določna oblika sivi, napačno: nedoločna oblika 
siv)

Določna oblika pridevnikov se oblikovno odraža v pridevniški 
končnici -i za moški spol v imenovalniku in tožilniku ednine, 
kadar sledi samostalnik, za katerega je značilna neživost.

Primera: Ta zaselek se imenuje Črni Potok. Vidim Črni Potok.
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Če pa se pridevnik pojavlja ob samostalniku, ki mu pripišemo 
živost, se pridevniška končnica -i, značilna za določno obliko 
pridevnika, pojavlja v imenovalniku.

Primer: V Krajinskem parku Škale najdemo predstavnike 
nekaterih redkih živalskih in rastlinskih vrst, kot je na primer 
veliki kormoran.

Določna oblika pridevnika ni opazna samo v pridevniški 
končnici -i za pridevniške oblike moškega spola, pri redkih 
pridevnikih se odraža tudi v naglasu. Določna oblika 
pridevnika velik je veliki z naglasom na e, ki je dolg in ozek, 
zato ga zaznamujemo z ostrivcem. Primeri: Veliki Koželj, 
izgovor [véliki kôželj]; Veliko Gradišče, izgovor [véliko 
gradíšče].

Tudi protipomenka pridevnika velik, tj. majhen, ki sodi 
med kakovostne pridevnike, je zanimiv glede določne in 
nedoločne oblike, namreč oblika majhen je nedoločna, oblika 
mali (tudi mala, malo) pa je določna. Primeri zemljepisnih 
imen iz lokalnega okolja z omenjeno pridevniško obliko so: 
Mali Koželj, Malo Gradišče …

Nazadnje pa velja opozoriti tudi na napako, ki se nemalokrat 
pojavlja v govoru, ko gre za rabo (ne)določne pridevniške 
oblike pridevnikov velik in majhen ob samostalniku začetnica. 
Razlikujemo veliko in malo začetnico (besedna zveza majhna 
začetnica je napačna), torej se povsod uporablja določna 
oblika pridevnikov, pri tem je treba opomniti zlasti na mesto 
naglasa v pridevniku besedne zveze velika začetnica, ki je na 
prvem samoglasniku, torej [vélika].
[vélika začétnica] in [mála začétnica]

Kot zanimivost se vprašajmo še, kako zapisati majhno veliko 
začetnico [májhno véliko začétnico] in veliko malo začetnico 
[velíko málo začétnico]. 

Primer zapisa majhne velike začetnice [májhne vélike 
začétnice]: Mali Koželj.
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Primer zapisa velike male začetnice [velíke mále začétnice]: 
materni jezik.

(JČV30) 
O priimkih s predimki in ločevalnih 
dodatkih za osebnim imenom

Priimek de Costa vsebuje predimek oziroma gre za priimek 
s predložno sestavino. Pri tovrstnih primerih se predlogi pri 
pregibanju priimkov oblikovno ne spreminjajo. Konkretni 
priimek ob moškem imenu se sklanja po drugi moški sklanjatvi, 
dovoljeno je tudi sklanjanje po prvi moški sklanjatvi.

Sklanjanje priimka de Costa ob moškem imenu
a) po 2. moški sklanjatvi:
de Costa
de Coste
de Costi
de Costo
(o) de Costi
(z) de Costo

b) po 1. moški sklanjatvi:
de Costa
de Costa
de Costu
de Costa
(o) de Costu
(z) de Costom

Svojilni pridevnik (za moški spol): de Costov, ne de Costin

Vrstni pridevnik: decostovski 

Pri tvorbi vrstnih pridevnikov iz priimkov s predložno 
sestavino se predimek piše skupaj s priimkom, ki pri tvorbi 
pridevniške oblike dobi ustrezno pripono.
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Naslednji primer priimka s predimkom je von Lapp.

Sklanjanje priimka von Lapp ob moškem imenu:
von Lapp
von Lappa 
von Lappu
von Lappa
(o) von Lappu
(z) von Lappom

Svojilni pridevnik (za moški spol): von Lappov

Vrstni pridevnik: vonlappovski

Podobni primeri: del Negro, von Adamovich de Csepin …

Ločevalni dodatek za osebnim imenom glede na rodbinsko 
zaporedje se piše z malo začetnico, zapisan je neposredno 
za priimkom brez ločila med priimkom in pridevnikom. 
Uporabljata se tudi okrajšavi ml. in st. 

Primeri: Ivan Marin starejši ali Ivan Marin st. in Ivan Marin 
mlajši ali Ivan Marin ml.

(JČV31) 
Vprašanje podaljšanja osnove z -j- pri 
sklanjanju priimkov, katerih osnova se 
konča na -r

Pri priimkih, katerih večzložna osnova se konča z -r, se pri 
sklanjanju oziroma tvorbi izpeljank osnova podaljša z -j-.

Primer: priimek Seher
Sklanjanje priimka Seher ob moškem imenu: 
Seher
Seherja
Seherju
Seherja
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(o) Seherju
(s) Seherjem

Svojilni pridevnik: Seherjev

Napačno: Sehra (rodilnik), Sehrov (svojilni pridevnik)

Podobni primeri: 
Frondenhofer, Frondenhoferja (rodilnik), Frondenhoferjev 
(svojilni pridevnik)
Pauer, Pauerja (rodilnik), Pauerjev (svojilni pridevnik)
Sauer, Sauerja (rodilnik), Sauerjev (svojilni pridevnik)
Perger, Pergerja (rodilnik), Pergerjev (svojilni pridevnik)

Kadar pa se enozložna osnova priimka konča z -r, praviloma 
ni podaljšanja z -j- pri sklanjanju oziroma tvorjenju izpeljank. 
Primer je priimek Žar (imenovalnik), Žara (rodilnik), Žarov 
(svojilni pridevnik), ki se pojavlja tudi v nenaselbinskem 
zemljepisnem imenu Žarova cesta.

Podobni primeri: Oder, Odra (rodilnik), Odrov (svojilni 
pridevnik) itn.

Kot zanimivost velja omeniti tudi priimek Sever, katerega 
večzložna osnova, ki se konča na -r, se pri sklanjanju podaljša 
z -j-, če je priimek ob moškem imenu.

Sklanjanje priimka Sever ob moškem imenu: 
Sever
Severja
Severju
Severja
(o) Severju
(s) Severjem

Svojilni pridevnik: Severjev

Za razliko od priimka Sever pa pri pregibanju občne besede 
sever ni podaljšanja osnove z -j-: severa, severu, sever 
(neživost), o severu, s severom.
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(JČV32) 
Problem preglasa pri sklanjanju priimkov

Pri sklanjanju priimkov, katerih osnova se konča na govorjeni 
c č ž š j ali dž, se -o- v orodniški končnici -om zamenja z 
-e- in nastane končnica -em. Enako velja tudi pri obrazilu -ov 
oziroma -ev pri tvorbi izpeljank.

Primeri:

Adamovich: (z) Adamovichem (orodnik), Adamovichev 
(svojilni pridevnik)

Steiz: (s) Steizem (orodnik), Steizev (svojilni pridevnik)

Osnova priimka Adamovich se sicer konča na zapisani h, 
ker pa ch izgovorimo kot č, pride do preglasa, ki ga moramo 
upoštevati pri zapisu orodnika in svojilnega pridevnika.

Podobno je tudi pri priimku Steiz, kjer izgovor zapisanega z, 
branega kot c, vpliva na preglas, tako je orodniška končnica 
-em (ne -om) in obrazilo pridevniške izpeljanke -ev (ne -ov).

Primeri:
Bobinac: (z) Bobincem (orodnik), Bobinčev (svojilni 
pridevnik)
Batič: (z) Batičem (orodnik), Batičev (svojilni pridevnik)
Augustinčić: (z) Augustinčićem (orodnik), Augustinčićev 
(svojilni pridevnik)
Trampuš: (s) Trampušem (orodnik), Trampušev (svojilni 
pridevnik)
Krapež: (s) Krapežem (orodnik), Krapežev (svojilni 
pridevnik)
Kardelj: (s) Kardeljem (orodnik), Kardeljev (svojilni 
pridevnik, npr. Kardeljeva ploščad)

Pri tvorbi svojilnih pridevnikov iz samostalnikov, katerih 
osnova se konča na c, se c zamenja s č. Primeri: Pankračev 
(iz imena Pankrac), Bobinčev (iz priimka Bobinac) ipd.
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(JČV33) 
Problematika poimenovanja oseb z 
dvema imenoma ali dvema priimkoma – 
Smirnovoštirjev in Friderikludvikov?

Izpeljanki, zapisani v naslovu, se zdita nenavadni – kajne? 
Poglejmo, ali sta slovnično in pravopisno pravilni ter ali lahko 
njun pomen izrazimo kako drugače.

1. primer
Smirnov - Oštir ali Smirnov Oštir (dva priimka ob imenu 
osebe)

Dva priimka ob imenu osebe zapisujemo na dva načina: 
prvič, z nestičnim vezajem med priimkoma (Smirnov - Oštir), 
in drugič, s presledkom med priimkoma (Smirnov Oštir).

Kadar sta ob imenu osebe dva priimka, sklanjamo vsakega 
posebej.
Sklanjanje priimkov Smirnov Oštir ob moškem imenu:

Smirnov Oštir
Smirnova Oštirja
Smirnovu Oštirju
Smirnova Oštirja
(o) Smirnovu Oštirju
(s) Smirnovom Oštirjem

Smirnov - Oštir
Smirnova - Oštirja
Smirnovu - Oštirju
Smirnova - Oštirja
(o) Smirnovu - Oštirju
(s) Smirnovom - Oštirjem

Svojilni pridevnik iz dveh priimkov je Smirnovoštirjev. V 
tovrstnih primerih, kadar izražamo svojino osebe z dvema 
priimkoma ob imenu, uporabimo rodilniški način izražanja 
svojine, tj. z rodilniško obliko priimkov v desnem prilastku. 
Primer: glasbena spremljava Smirnova Oštirja.
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Priimek Smirnov je posebnost, tudi če je zapisan kot edini 
priimek ob imenu, namreč iz omenjenega priimka ne tvorimo 
svojilnega pridevnika po ustaljenem vzorcu s pripono -ov 
(v primeru preglasa tudi -ev), izpeljanka Smirnovov se ne 
uporablja. V tovrstnih primerih svojino osebe izražamo 
rodilniško, npr. glasbena spremljava Smirnova, ne Smirnovova 
glasbena spremljava.

Drugi priimek, tj. Oštir, je posebnost, ker se pri sklanjanju in 
tvorbi izpeljank 2-zložna osnova, ki se konča na -r, podaljša z 
-j-: Oštirja (rod.) in Oštirjev (svojilni pridevnik).

2. primer
Friderik Ludvik Turnski (poimenovanje oseb z dvema 
imenoma)

V primerih poimenovanja oseb z dvema imenoma, npr. 
Friderik Ludvik Turnski in Franc Anton Sauer, sklanjamo obe 
imeni.

Friderik Ludvik Turnski
Friderika Ludvika Turnskega 
Frideriku Ludviku Turnskemu
Friderika Ludvika Turnskega 
(o) Frideriku Ludviku Turnskem (ne Turnskemu)
(s) Friderikom Ludvikom Turnskim

Pri imenih z dvema besedama Slovenski pravopis (2001) 
predvideva tvorbo svojilnih pridevnikov tako, da se obe 
besedi pišeta skupaj, druga beseda pa dobi pripono svojilnega 
pridevnika. Primera: Friderikludvikov in Francantonov. Toda 
v tovrstnih primerih je bolje svojino izraziti rodilniško, torej: 
v letih Friderika Ludvika, v času Franca Antona.
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(JČV34) 
O sklanjanju osebnih imen druge moške 
sklanjatve

Osebna imena druge moške sklanjatve, prepoznavna po konč-
nici -a v imenovalniku ednine, npr. Luka, Miha, Najdihojca, 
sklanjamo tako po drugi moški kot tudi po prvi moški skla-
njatvi.

Primeri:

Franc Leskošek - Luka
Franca Leskoška - Luke/Luka
Francu Leskošku - Luki/Luku
Franca Leskoška - Luko/Luka
(o) Francu Leskošku - Luki/Luku
(s) Francem Leskoškom - Luko/Lukom

Miha Pintar - Toledo
Mihe/Miha Pintarja - Toleda
Mihi/Mihu Pintarju - Toledu
Miho/Miha Pintarja - Toleda 
(o) Mihi/Mihu Pintarju - Toledu
(z) Miho/Mihom Pintarjem - Toledom

Najdihojca
Najdihojce/Najdihojca
Najdihojci/Najdihojcu
Najdihojco/Najdihojca
(o) Najdihojci/Najdihojcu
(z) Najdihojco/Najdihojcem

Pri sklanjanju osebnih imen tipa Miha je treba opozoriti tudi 
na napako pri sklanjanju, ki se pojavlja zlasti v govoru, na-
mreč gre za napačno podaljšanje osnove s -t-: Mihata, Lukata 
ipd.

Svojilni pridevniki iz omenjenih osebnih imen so Lukov, Mi-
hov in Najdihojčev, oblike Lukin, Mihin in Najdihojčin so na-
pačne. Namreč svojilne pridevnike iz osebnih moških imen 
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tvorimo z obrazilom -ov, v primeru preglasa tudi z -ev, obrazi-
lo -in se uporablja za tvorbo svojilnih pridevnikov iz osebnih 
ženskih imen.

Pri zapisu omenjenih osebnih imen je treba opozoriti, da med 
priimkom in vzdevkom oziroma med priimkoma pišemo ne-
stični vezaj. Primeri: Franc Leskošek - Luka, Miha Pintar 
- Toledo, Josip Broz - Tito, Karel Destovnik - Kajuh, Fran 
Korun - Koželjski …

(JČV35) 
Zapis vejice pri stvarnih poimenovanjih

Zasebna ginekološka ambulanta, Sonja Levak - Hozjan, dr. 
med., spec. gin. in porod.

Pri zapisu navedenega stvarnega lastnega imena se pojavlja 
dilema, ali mora biti osebno ime od besedne zveze pred njim 
ločeno z vejico. Zakaj je v navedenem primeru treba pisati 
vejico?

Za razumevanje rabe vejice v navedenem primeru poglejmo 
dva zgleda s pojasnilom rabe vejice.

Kadar besedna zveza pred določilom, ki je lastno ime, 
naslovniku lastnega imena ne napoveduje samoumevno, 
potem osebno ime z vejico ločimo od pred njim zapisane 
besedne zveze. 
Primer: Nekdanji župan Velenja, Srečko Meh, je povedal …
(Besedna zveza ne določa jasno, na katero osebo se nanaša, 
saj je nekdanjih županov Velenja več, zato je treba zapisati 
vejico.)

Če pa besedna zveza jasno določa sledeče ime osebe, potem 
ni vejice. 
Primer: Trenutni župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič 
je povedal … 
(Ker predvidevamo, da naslovniku prebrana besedna zveza 
pred osebnim imenom jasno določa, na katero osebo se 
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nanaša, je od nje ne ločimo z vejico.)

Zapis stvarnega lastnega poimenovanja, navedenega v uvodu, 
je z vidika rabe vejice soroden prvemu zgledu, namreč 
besedna zveza zasebna ginekološka ambulanta ne določa 
samoumevno osebnega imena, ki sledi, zato je raba vejice 
upravičena.

Podobni primeri:
Zasebna ambulanta za splošno medicino, Sergej Rus, dr. med.
Zasebna zobna ambulanta, Andreja Ambrožič, dr. dent. med.

Omenjena uradna poimenovanja se pogosto omenjajo krajše, 
pri čemer je smiselno opozoriti na razlike v izražanju svojine 
oseb ženskega in moškega spola.

Pri izražanju svojine osebe ženskega spola se uporablja 
rodilniška oblika izražanja: zobna ambulanta Ambrožičeve ali 
zobna ambulanta Andreje Ambrožič.

In še primer izražanja svojine z rodilniško obliko desnega 
prilastka, ko gre za žensko osebo z dvema priimkoma: 
ginekološka ambulanta Levak Hozjanove ali ginekološka 
ambulanta Sonje Levak - Hozjan (tudi ginekološka 
ambulanta Sonje Levak Hozjan).

Za izražanje svojine osebe moškega spola se uporablja svojilni 
pridevnik, tvorjen iz priimka osebe: Rusova ambulanta 
za splošno medicino; če pa svojino osebe moškega spola 
izražamo z imenom in priimkom, uporabimo rodilniško 
izražanje: ambulanta za splošno medicino Sergeja Rusa. 

(JČV36) 
Zapisovanje naslovov bivališč in okrajšav

Pri zapisu črkovno-številskih oznak stavb je priporočljivo, 
da med številko in črko ne zapisujemo presledka, v zapisu 
so predvidene male tiskane črke. Zgledi: Rudarska 6a, 
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Kopališka cesta 2a, Bevče 8d, Škale 85b, Prešernova 22d, 
Cesta na jezero 7b, Aškerčeva cesta 1a, Koroška 2a …

Pri zapisovanju naslovov je treba opozoriti tudi, da med 
poštno oznako države in poštno številko pišemo stični vezaj.
Pravilno: SI-3320 Velenje
Napačno: SI – 3320 Velenje, SI–3320 Velenje, SI - 3320 
Velenje

Podobni (pravilno zapisani) primeri: SI-3325 Šoštanj,  
SI-3326 Topolšica, SI-3327 Šmartno ob Paki …

Pri zapisovanju naslovov se pogosto pojavlja okrajšava za 
besedno zvezo poštni predal, ki je dostikrat zapisana napačno, 
in sicer p.p., pravilen zapis je s presledkom, torej p. p.

Podobne okrajšave, ki so krajši zapis več besed, so tudi 
s. p. (samostojni podjetnik), d. o. o. (družba z omejeno 
odgovornostjo), t. i. (tako imenovani) … presledki so potrebni, 
ker nakazujejo skrajšanost zapisa več besed. Izjeme so 
okrajšave, ki se pišejo brez vmesnih pik, čeprav zaznamujejo 
več besed: itd. (in tako dalje), itn. (in tako naprej), npr. (na 
primer), tj. (to je) …

Opozoriti velja tudi na okrajšave prirednih in podrednih 
zloženk tipa lastnoročno – l.r. in slovensko-angleški –  
slov.-angl. Pri okrajšavah podrednih zloženk, ki sicer nastanejo 
iz dveh ali več polnopomenskih besed, ne pišemo presledka, 
saj je tvorjenka pisana skupaj. Pri prirednih zloženkah, ki v 
zapisu vsebujejo stični vezaj med prirednima sestavinama, se 
obojestični vezaj ohrani tudi v zapisu okrajšave.

Zapis okrajšave na koncu povedi – ali je skladenjsko končno 
ločilo za okrajšavo potrebno?

… različna ministrstva RS in Mestna občina Velenje, ki prav 
tako pripravlja in vzdržuje svoje podatke, vezane na prostor, 
kot so meje veljavnih prostorskih aktov, namenska raba 
zemljišč, potek komunalnih vodov (zanjo KP Velenje) ipd..

V zgornjem primeru je zapis končnega ločila, tj. pike, 
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nepotreben; poved se zaključi z okrajšavo, ki ima v zapisu 
neskladenjsko piko, zato še ena pika ni potrebna.

Pravilno:
… različna ministrstva RS in Mestna občina Velenje, ki prav 
tako pripravlja in vzdržuje svoje podatke, vezane na prostor, 
kot so meje veljavnih prostorskih aktov, namenska raba 
zemljišč, potek komunalnih vodov (zanjo KP Velenje) ipd.

(JČV37) 
Tri pike in vejica v naštevalnem nizu pred 
tremi pikami ali okrajšavami ter zapisovanje 
datumov

Tri pike so praviloma nestično ločilo: zaznamujejo nedo-
končano misel.

Napačno:

e-vložišče (obrazci...)

Evropska unija ponuja številne mehanizme in priložnosti za 
razvoj tako gospodarstva, kot tudi kulture, izobraževanja, 
podpore nevladnim organizacijam…

Pravilno:

e-vložišče (obrazci …)

Evropska unija ponuja številne mehanizme in priložnosti za 
razvoj tako gospodarstva kot tudi kulture, izobraževanja, 
podpore nevladnim organizacijam …
(Odpravljena je tudi napaka v rabi vejice, ki v zgornjem 
primeru ne sme biti pred veznikom kot.)

Izjemoma pike pišemo stično z zadnjo črko predhodne besede, 
kadar pike zaznamujejo nezapisane črke posamezne besede.
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Primer: Ti si pravi papa…!

Med naštevalnimi enotami zapisujemo vejice, pred tremi 
pikami kot končnim ločilom ali pred okrajšavami, kot so itd., 
itn., ipd., vejice ne pišemo.

Napačno:

Namenjena so uresničevanju slovenskih strateških in opera-
tivnih ciljev, ki so opredeljeni v različnih dokumentih npr. 
Strategija razvoja Slovenije, sektorske politike, državni 
razvojni program, …

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate mesečne 
E-informatorje, ki vsebujejo aktualne informacije v zvezi s 
programom EZD, primere dobrih praks, itd.

Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko 
središče (Gorenje, Premogovnik Velenje, Esotech, …) in 
prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z razvito 
trgovino in ostalimi upravnimi, izobraževalnimi ter drugimi 
dejavnostmi.

Pravilno: 
Namenjena so uresničevanju slovenskih strateških in 
operativnih ciljev, ki so opredeljeni v različnih dokumentih, 
npr. Strategija razvoja Slovenije, sektorske politike, državni 
razvojni program …
(V zgornjem primeru mora biti pred okrajšavo npr. vejica.)

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate mesečne E-informa-
torje, ki vsebujejo aktualne informacije v zvezi s programom 
EZD, primere dobrih praks itd.

Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko 
središče (Gorenje, Premogovnik Velenje, Esotech …) in 
prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z razvito 
trgovino in ostalimi upravnimi, izobraževalnimi ter drugimi 
dejavnostmi.

Na kaj moramo biti pozorni pri zapisu datumov? Vrstilne 
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števnike zapisujemo s piko za številko, ne pozabimo na 
presledke med enotami, mesec mora biti v ustrezni sklonski 
obliki.

Napačno: 
7.2.2013
SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 
31.12.2011

Pravilno: 
7. 2. 2013
SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 
31. 12. 2011

Napačno:    Pravilno:
17.04.2012   17. 4. 2012
10. 05. 2012   10. 5. 2012
10. Maj 2012   10. maj 2012
10.Maja 2012   10. maja 2012

(JČV38) 
Raba predložnega pomišljaja (–) in pisnega 
znamenja za odstotek (%)

Pričujoči prispevek obravnava rabo predložnega pomišljaja, 
saj so napake v zvezi z rabo le-tega zelo pogoste.

Stični predložni pomišljaj pomensko nadomešča predloga od 
… do.
Primer pravilne rabe predložnega pomišljaja:
od 18. do 20. ure ali 18.–20. ure (oba zapisa sta pomensko 
enakovredna in pravilna)

Pogoste so napake, ko se poleg enega predloga – najpogosteje 
od – v nadaljnjem zapisu pojavi še pomišljaj, kar je seveda 
napačno.

Primer napačne rabe predložnega pomišljaja:
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v letih od 2012–2014

Pravilna zapisa zgornjega primera:
v letih od 2012 do 2014
v letih 2012–2014

Če imamo primer, v katerem so povezane raznorodne sesta-
vine, je namesto predložnega pomišljaja najbolje uporabiti 
predloga. Npr. od 20. decembra 2011 do 10. januarja 2012. 
Ker bi pomišljaj v tem primeru povezoval raznorodne enote, 
in sicer letnico na levi strani in dan na desni strani pomišljaja, 
je bolje kot pomišljaj uporabiti predlog do.

***

Poglejmo še, kdaj uporabimo pisno znamenje za odstotek 
(%), saj se pogosto pojavljajo napake pri njegovi rabi.

Odstotke v slovenščini označujemo s pisnim znamenjem %, 
ki ima vlogo samostalnika; pridevnik pa izpisujemo z besedo.

Napačen zapis:
30 % popust
Pravilen zapis:
30-odstotni popust tudi 30-% popust

Namreč 30 % pomeni 30 odstotkov, v zvezi 30-odstotni popust 
pa je treba uporabiti pridevnik, ki ga zapisujemo za stičnim 
vezajem, pravilen zapis bi bil tudi tridesetodstotni popust.

Pravilni zapisi:
30 % ali 30 odstotkov
30-odstotni ali tridesetodstotni (popust)

Praktičen je tudi zapis 30- do 50-odstotni popust, saj gre za 
skrajšani zapis, s katerim se izognemo podvajanju pridevnika.
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(JČV39) 
Biregionalen ali bi-regionalen, GIS podatki 
ali GIS-podatki, IKT znanja in veščine ali 
IKT-znanja in -veščine?

 Biregionalen ali bi-regionalen?

Zakaj besede biregionalen (oziroma dvoregionalen) ne 
zapisujemo kot bi-regionalen? Beseda biregionalen je 
sestavljenka s predpono bi-; sestavljenke pišemo skupaj, torej 
med predpono in sledečim delom tvorjenke ne pišemo vezaja.

Primer napačnega zapisa besede biregionalen v besedilu:

Bi-regionalno usklajevanje znanstvenega in tehnološkega 
sodelovanja, vključno z določitvijo prednostnih nalog in opre-
delitev politik sodelovanja na področju znanosti in tehnologije.

 GIS podatki ali GIS-podatki?

Pri zapisovanju tvorjenk, ki sestojijo iz kratice in polno-
pomenske besede, ne smemo pozabiti, da mora biti med kratico 
in sledečo besedo stični vezaj.

Napačno:

V spletni brskalnik vpišemo naslov ponudnika spletnega 
prikaza GIS podatkov, ti pa nam le-te naredijo vidne z 
aplikacijo, delujočo v brskalniku.

Pravilno:

V spletni brskalnik vpišemo naslov ponudnika spletnega 
prikaza GIS-podatkov, ti pa nam le-te naredijo vidne z 
aplikacijo, delujočo v brskalniku.

Pravilno zapisani primeri: GIS-podatki, GIS-aplikacija …

 IKT-znanja in -veščine?
Kako pa je z zapisom besedne zveze IKT znanja in veščine?



516 Kažipot K boljši velenjščini | Verica Jurak | JeziKovni članKi o velenjščini

Primer rabe omenjene besedne zveze v sobesedilu:

… vsako leto pa opravimo tudi redno preverjanje IKT znanj 
in veščin vseh zaposlenih ter organiziramo seminarje, katerih 
vsebino oblikujemo na podlagi rezultatov preverjanj.

V primerih, ko imamo zloženke, ki sestojijo iz kratice 
in sledeče besede, med njima pišemo stični vezaj, npr.  
IKT-znanja in IKT-veščine. Če imamo niz zaporedno 
zapisanih zloženk z enako kratico, kratice ni treba zapisovati 
dvakrat, bolj smiselno se je odločiti za krajši način zapisa, 
torej IKT-znanja in -veščine.

Pravilno:

… vsako leto pa opravimo tudi redno preverjanje IKT-znanj 
in -veščin vseh zaposlenih ter organiziramo seminarje, katerih 
vsebino oblikujemo na podlagi rezultatov preverjanj.

(JČV40) 
Čigar ali katerega, kateri/katera/katero ali ki

Težave z zaimki se pogosto pojavljajo pri rabi zaimka čigar. 
Poglejmo primer napačne rabe omenjenega zaimka.

Napačno:

Tekmovanje Adventure Race Slovenia – Velenje je od lanskega 
leta tudi del pokala Euroadventure (www.euroadventure.net), 
čigar namen je združiti pustolovska tekmovanja po Evropi v 
skupen pokal.

Pravilno:

Tekmovanje Adventure Race Slovenia – Velenje je od lanskega 
leta tudi del pokala Euroadventure (www.euroadventure.net), 
katerega namen je združiti pustolovska tekmovanja po Evropi 
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v skupen pokal.

Zakaj je zaimek čigar v zgornjem primeru uporabljen 
nepravilno in bi bilo treba namesto njega uporabiti oziralni 
zaimek katerega? Zaimek čigar se uporablja samo za izražanje 
svojine osebe moškega spola, sicer pa je v omenjeni vlogi 
pravilen samo zaimek katerega.

Primer pravilne rabe zaimka čigar:

Velenjski kipar, čigar kipec Nabiralka zvezd je protokolarno 
darilo MO Velenje ...

Primer pravilne rabe zaimka katerega:

CPU bo v začetni fazi deloval v okviru Mestne občine Velenje 
in bo deloval po sistemu socialnega podjetja, katerega namen 
ni dobiček, temveč družbeno koristna dejavnost.

Napake se pojavljajo tudi pri rabi oziralnega zaimka kateri 
namesto krajše oblike ki.

Napačno:

V okviru sveta deluje tudi odbor Rdečega križa, katerega vodi 
ga. Danica Markus ter Civilna zaščita, katero vodi Gašper 
Brglez.

Pravilno:

V okviru sveta deluje tudi odbor Rdečega križa, ki ga vodi 
ga. Danica Markus, ter Civilna zaščita, ki jo vodi g. Gašper 
Brglez. (Manjkata tudi: vejica pred veznikom ter in okrajšava 
g. v drugem prilastkovem odvisniku.)

Napačno:

Pomembna usmeritev Medobčinske LAS Velenje je, da z 
različnimi dejavnostmi prispeva k zmanjšanju škode, katero 
povzroča uživanje drog, ter v največji možni meri deluje na 
preventivnem področju v vseh treh občinah v smeri krepitve 
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pozitivne samopodobe tako otrok, mladostnikov, staršev in 
vzgojiteljev.

Pravilno:

Pomembna usmeritev Medobčinske LAS Velenje je, da z 
različnimi dejavnostmi prispeva k zmanjšanju škode, ki jo 
povzroča uživanje drog, ter v največji možni meri deluje na 
preventivnem področju v vseh treh občinah v smeri krepitve 
pozitivne samopodobe tako otrok, mladostnikov, staršev in 
vzgojiteljev.

Raba daljše oblike zaimka, torej kateri/katera/katero, za 
predlogi piscem ne povzroča težav.

Primer pravilne rabe zaimka za predlogom:

Storitve Mestne občine Velenje so storitve, ki jih nudi Mestna 
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, med katerimi je tudi 
brezplačen prostor na strežniku MOV. 

(JČV41) 
Prek družbenega omrežja Facebook, 
preko družbenega omrežja facebook, prek 
facebooka ali preko Facebook-a?

Družbeno omrežje Facebook se piše z veliko začetnico, ko 
gre za lastno ime omrežja, kadar pa gre za vrsto omrežja, 
se facebook piše z malo začetnico. Beseda se sklanja po 
prvi moški sklanjatvi, sklonske oblike so sledeče: facebook, 
facebooka, facebooku, facebook, o facebooku, s facebookom.

Napačno:
… ali sodelujte v izmenjavi mnenj na Facebook-u.

Pravilno:
… ali sodelujte v izmenjavi mnenj na facebooku.
… ali sodelujte v izmenjavi mnenj na družbenem omrežju 
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Facebook.

Podobno zapisujemo tudi: družbeno omrežje Twitter ali 
twitter (vrstno poimenovanje), brezplačno spletno telefonsko 
omrežje Skype ali skype (vrstno poimenovanje), iskalnik 
Google ali google (vrstno poimenovanje) ipd.

Če gre za vrstno poimenovanje, uporabimo malo začetnico, v 
primeru besedne zveze, ki sestoji iz občnega poimenovanja in 
imena izdelka, se lastno ime piše z veliko začetnico.

Predložna zveza prek družbenega omrežja Facebook

Ob besedni zvezi družbeno omrežje Facebook se uporablja 
predlog prek s pomenom posrednika, predložna zveza preko 
družbenega omrežja Facebook je za izražanje tovrstnega 
pomena napačna.

Napačno:

Na natečaj Foto meseca MOV lahko oddate svoj predlog le 
preko spletnega družabnega omrežja Facebook, kjer ima 
natečaj svojo istoimensko spletno stran …

Če imate kakršenkoli komentar, pripombo ali željo, jih 
posredujte preko elektronske pošte, sestavljene po vzorcu 
ime.priimek@velenje.si ali pa ga posredujte vsem članom 
uredništva na elektronski naslov splet@velenje.si.

Pravilno:

Na natečaj Foto meseca MOV lahko oddate svoj predlog 
le prek spletnega družabnega omrežja Facebook, kjer ima 
natečaj svojo istoimensko spletno stran …

Če imate kakršenkoli komentar, pripombo ali željo, jih 
posredujte prek elektronske pošte, sestavljene po vzorcu 
ime.priimek@velenje.si, ali pa ga posredujte vsem članom 
uredništva na elektronski naslov splet@velenje.si. (Pred 
veznikom ali je dodana manjkajoča vejica.)
Predlog preko se uporablja v pomenu več kot.
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Primer: V času njenega vodenja andragoškega zavoda se 
je na Ljudski univerzi Velenje usposabljalo preko 40.000 
občanov Mestne občine Velenje in širše okolice v skoraj 
2.000 različnih izobraževalnih oblikah in projektih. 

(JČV42) 
Izvor zemljepisnega imena Velenje

Ime mesta Velenje izvira iz nemške besede Wöllan, kakor sta 
se od leta 1863 imenovala tako grad kot tudi naselje Velenje, 
pred tem so se uporabljale tudi naslednje nemške oblike: 
l. 1264 Weln, l. 1275 Welen, l. 1362 Wele, l. 1681 Wölänä 
in l. 1681 Wallan. Slovenski etimolog France Bezlaj meni, 
da nemško ime Wöllan izhaja iz slovenske besede velenje, 
velenjak, kar naj bi na slovenskem Štajerskem pomenilo 
pašnik ali krčevino. Pri spremljanju razvoja nemškega imena 
Wöllan navaja France Bezlaj tudi najstarejše znane oblike 
tega imena: Weln, Welan, Belan, Welen, Belen. Različen 
zapis prvega soglasnika v krajevnem imenu, in sicer W in 
B, se pojavlja tudi pri nekaterih drugih priimkih in krajevnih 
imenih. (Seher 1998: 580)

Anton Seher je do omenjene razlage skeptičen, pojasnjuje, da 
je Velenje v slovenskem okolju samo eno, krčevin ali pašnikov 
pa je bilo v preteklih stoletjih veliko. Kajti v času kolonizacije 
redko naseljenih pokrajin so nova naselja nastajala s krčenjem 
ledin, grmovja ali gozda. Omenjeno je razlog Seherjevega 
dvoma v predpostavko, da je nemško ime Wöllan nastalo iz 
besede velenje ali velenjak.

Slovenski etimolog Marko Snoj tudi navaja možnost, da ime 
Velenja izvira iz besede velenjak, ki pomeni živinski pašnik 
ali krčevino. Vendar opozarja, da za to trditev ni neposrednih 
dokazov. (Snoj 2009: 451)

Po drugi teoriji naj bi Velenje dobilo ime po rimski poštni 
postojanki Upellae, ki je bila na cesti med Celeio (Celjem) 
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in Virunumom na Gosposvetskem polju. Na osnovi rimskih 
najdb obstaja domneva, da naj bi bilo rimsko naselje na 
področju velenjske Stare vasi. (Seher 1998: 582) Ime 
omenjene poštne postaje naj bi pozneje izgovarjali brez črke 
p, torej kot [uelaje], podobno kot številni domačini še zdaj 
izgovarjajo ime mesta Velenje (Raztresen, Zorko 2004: 289).

Antonu Seherju se zdi tudi malo verjetno, da bi ime mesta 
Velenje nastalo iz latinskega krajevnega imena Upellae.

Po tretji, mitološki teoriji naj bi Velenje dobilo ime po 
staroslovanskem bogu Velesu – zaščitniku konj in živine 
(Raztresen, Zorko 2004: 289).

Mesto Velenje se je 10. 10. 1981 preimenovalo v Titovo 
Velenje, tako se je imenovalo do 17. 6. 1990, ko je spet postalo 
Velenje (Seher 1998: 584, 585).
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(JČV43) 
Pravopisne in slovnične dileme pri 
poimenovanju velenjskih športnih klubov in 
društev

 Avto klub V-Racing, Badminton klub Velenje, Golf 
klub Velenje, Karate klub Tiger, Karate klub Velenje, Šaleški 
golf klub, Tenis klub AS, Triatlon klub Velenje

V navedenih večbesednih stvarnih lastnih imenih so podčrtane 
samostalniške besedne zveze, gre za podredne zveze dveh 
samostalnikov – samostalniškega jedra in samostalnika v 
levem prilastku.

Omenjene občne besedne zveze, ki so del lastnoimenskih 
stvarnih poimenovanj, je treba preoblikovati, ker se je treba 
izogibati samostalnikom v levem prilastku. Levi prilastek naj 
bo pridevniški, in ne samostalniški. Primeri lastnoimenskih 
poimenovanj z besedno zvezo, ki vsebuje pridevniški prilastek 
namesto samostalniškega: Avtomobilski klub V-Racing, 
Badmintonski klub Velenje, Karatejski klub Tiger, Karatejski 
klub Velenje, Teniški klub AS (podobno tudi Teniški center 
Jezero Velenje), Triatlonski klub Velenje.

Vseh v uvodu navedenih samostalniških besednih zvez s 
samostalnikom v levem prilastku ne moremo preoblikovati 
v podredne zveze s pridevnikom v levem prilastku ob 
samostalniškem jedru. Zaustavi se na primer pri Golf 
klubu Velenje ipd. V tovrstnih primerih se samostalnikom 
v levem prilastku izognemo z zloženkami, kot sta avtoklub 
ali golfklub. Navedeni tvorjenki, v katerih sta avto in golf 
podredni sestavini, se pišeta skupaj. Primeri: Avtoklub 
V-Racing, Golfklub Velenje, Karateklub Tiger, Karateklub 
Velenje, Šaleški golfklub.

 Koroško-šaleški jamarski klub Speleos - Siga Velenje

Koroško-šaleški jamarski klub Speleos - Siga Velenje je 
jamarski klub iz Velenja, ki je nastal z združitvijo dveh klubov: 
koroškega, imenovanega Speleos, in šaleškega, imenovanega 
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Siga. Pri zapisu omenjenega kluba je problematična 
raba vezajev z vidika (ne)stičnosti. V priredni zloženki  
koroško-šaleški stični vezaj nadomešča veznik in, povezuje 
pridevnika v enakovrednem razmerju, pomeni koroški 
in šaleški. Priredna pridevniška tvorjenka je na začetku 
večbesednega stvarnega imena, zato se piše z veliko začetnico.

koroški in šaleški → koroško-šaleški

Drugi, nestični vezaj pa je uporabljen na mestu, ko sta 
lastnoimenski priredno povezani sestavini rabljeni na mestu 
desnega določila ob občnoimenskem jedru v stvarnem imenu, 
zato se piše nestično.

 Namizno teniški klub Tempo Velenje ali Namiznoteniški 
klub Tempo Velenje?

Pridevnik namiznoteniški je zloženka, natančneje, 
medponsko-priponska tvorjenka, katere medpona je -o- in 
pripona -ški, nastane pa iz besedne zveze namizni tenis. 
Podredne zloženke pišemo skupaj, zato je pravilen zapis: 
Namiznoteniški klub Tempo Velenje. 

tisti, ki se nanaša na namizni tenis → namiznoteniški

 Sabljaški klub Rudolf Cvetko Velenje ali Sabljaški 
klub Rudolfa Cvetka Velenje?

Ime kluba ima v desnem neujemalnem prilastku ime in priimek 
osebe, v tovrstnih primerih je najustreznejša rodilniška oblika 
desnega prilastka, ne imenovalniška. Torej: Sabljaški klub 
Rudolfa Cvetka Velenje.

 Smučarskoskakalni klub Velenje ali Smučarsko-
-skakalni klub Velenje?

Za odgovor na vprašanje, kateri zapis kluba je pravilen, 
moramo upoštevati pomensko razliko obeh zapisov. 
Smučarskoskakalni klub poimenuje klub smučarskih 
skakalcev, smučarsko-skakalni klub pa poimenuje klub 
smučarjev in skakalcev. Pravopisno sta ustrezna oba zapisa, 
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razlika pa je v pomenu obeh zapisov.

 Težkoatletski klub Rudar ali Težko atletski klub 
Rudar?

Tudi pridevnik težkoatletski je podredna zloženka, nastala 
iz besedne zveze težka atletika, pri kateri je težko prvi del 
podredne pridevniške tvorjenke, kot podredna zloženka se 
piše skupaj. Torej: Težkoatletski klub Rudar.

tisti, ki se nanaša na težko atletiko → težkoatletski

Športno društvo Škale - Hrastovec

Pri zapisu navedenega športnega društva je problematičen 
zapis vezaja, ki mora biti zapisan nestično. Priredno povezani 
zemljepisni imeni sta zapisani na mestu desnega določila 
ob občnoimenskem jedru v stvarnem imenu, zato je med 
njima nestični vezaj. V stavčnih in povednih kontekstih, ko 
se lastno ime društva pojavi v različnih sklonskih oblikah, 
se zemljepisni lastni imeni oblikovno ne spreminjata, saj gre 
za neujemalni prilastek, npr. (pri) Športnem društvu Škale - 
Hrastovec.

(JČV44) 
Kratična poimenovanja lastnoimenskih 
danosti

Pričujoči jezikovni članek obravnava s kraticami zapisana 
lastna imena: kratice, ki se končajo na samoglasnik (KSSENA, 
PCERO, DVI), in posebnosti kratic, pri katerih obstajata dva 
načina sklanjanja z glasovnimi končnicami, kot tudi sklanjanje 
z neglasovnimi končnicami (APS).

Kratice, ki se končajo na samoglasnik kot imenovalniško 
končnico, ki ni naglašena, sklanjamo tako, da končniški 
samoglasnik, ki ga ima kratica v imenovalniku, zamenjamo z 
ustrezno končnico, pisano z verzalko.
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Primer: kratica KSSENA (Zavod Energetska agencija za 
Savinjsko, Šaleško in Koroško).
Zapis sklonskih oblik: KSSENA, KSSENE, KSSENI, KSSENO, 
o KSSENI, s KSSENO.

Podoben primer je tudi kratica PCERO Velenje (Področni 
center za ravnanje z odpadki Velenje).
Pri zapisu sklonskih oblik kratice imenovalniško končnico 
nadomestimo z ustreznim samoglasnikom, ki ga zapišemo z 
verzalko.
Zapis sklonskih oblik: PCERO, PCERA, PCERU, PCERO, o 
PCERU, s PCEROM.

Z verzalkami zapisane kratice pogosto prehajajo med običajno 
pisane besede, ne z verzalkami, ob tako zapisani besedi tudi 
ni več težav pri zapisu različnih sklonskih oblik. Če kratica, 
sprva pisana z verzalkami, nato pa kot običajna beseda, 
označuje lastno ime, se piše z veliko začetnico.

Primer: Kssena, Kssene, Ksseni, Ksseno, o Ksseni, s Ksseno; 
svojilni pridevnik: Kssenin.

Tudi kratico PCERO bi bilo po zgledu kratic NATO/Nato ali 
UNESCO/Unesco ustrezno pisati kot običajno besedo, torej 
Pcero; zapis sklonskih oblik: Pcero, Pcera, Pceru, Pcero, o 
Pceru, s Pcerom; svojilni pridevnik: Pcerov.

Kako pa sklanjamo kratico DVI Velenje (Društvo varnostnih 
inženirjev Velenje)?
Kratica DVI se podobno kot omenjeni KSSENA in PCERO 
konča na samoglasnik, in če sledimo zgoraj zapisanemu glede 
sklanjanja kratic, ki se končajo na vokal, zavede sklanjanje 
kratice DVI na način DVI, DVA itn. Upoštevajoč dejstvo, da 
se kratica DVI slovnično vendarle razlikuje od kratic KSSENA 
in PCERO, namreč končni samoglasnik v imenovalniku je 
naglašen, zato se kratica z glasovnimi končnicami sklanja 
tako, da se osnova podaljša z -j-, sklonske končnice pišemo 
z malimi črkami, med kratičnim imenom in končnico pa je 
stični vezaj: DVI, DVI-ja, DVI-ju, DVI, o DVI-ju, z DVI-jem. 
Kratico DVI sklanjamo tudi z neglasovnimi končnicami: DVI, 
DVI, DVI, DVI, o DVI, z DVI. Iz kratice DVI lahko tvorimo 
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tako pridevniške kot tudi samostalniške izpeljanke, npr. 
svojilni pridevnik DVI-jev in samostalnik DVI-jevec/-ka.

Kratico APS (Akademija Poetična Slovenija; Avtoprevozništvo 
in servisi, d. d.) sklanjamo – po prvi moški sklanjatvi – na 
dva načina, odvisno od načina izgovora, tj. [apəsə] in [apees]. 
Zapis sklonskih oblik kratice APS, izgovorjene na prvi način 
[apəsə]: APS, APS-ja, APS-ju, APS, o APS-ju, z APS-jem; če 
pa kratico izgovorimo na drugi način, tj. [apees], sklonske 
oblike zapisujemo takole: APS, APS-a, APS-u, APS, o APS-u, 
z APS-om. Obstajata tudi dve različici svojilnega pridevnika, 
izpeljani iz kratice APS: APS-jev oziroma APS-ov. Kratice 
APS ne sklanjamo samo z glasovnimi končnicami, ampak 
tudi z neglasovnimi končnicami: APS, APS, APS, APS, o APS, 
z APS.

(JČV45) 
Zapis polglasnika pred r, l in m ter premene 
po zvenečnosti pri nezvočnikih

Kateri zapis pridevnikov v spodnjih primerih je pravilen in 
zakaj?

silvesterski/silvestrski večer na Titovem trgu
decemberske/decembrske prireditve v Velenju
razgled z Veterskega/Vetrskega vrha
ministerski/ministrski obisk v Velenju
orkesterski/orkestrski nastop Glasbene šole Velenje

Navedeni zapisi pridevnikov se razlikujejo glede zapisa 
polglasnika: pri vsakem zgledu je pridevnik prvič zapisan 
s črko e pred r, ki zaznamuje polglasnik (npr. silvesterski), 
sledi zapis, pri katerem polglasnik pred r ni zapisan (npr. 
silvestrski). Dilemo razrešuje pravilo, ki pravi, da polglasnika 
pred r, ki mu sledi soglasnik, ne zapisujemo s posebno 
črko. Torej so pravilni zapisi: silvestrski večer, decembrske 
prireditve, Vetrski vrh, ministrski obisk in orkestrski nastop. 
Podobno pišemo tudi: septembrski, oktobrski, novembrski, 
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ministrstvo ...

Poznamo tudi lastna imena – eno- ali večbesedna – v katerih 
se pojavljata l ali m, pred katerima polglasnika ne pišemo, 
gre za tako imenovana zlogotvorna l in m, ki tvorita zlog, 
čeprav je le-ta brez zapisanega samoglasnika. Primeri: Kmecl, 
Kristl, Lidl, Nestl, Plazl, Valcl, Paka film. Navedene besede z 
označenim zlogotvornim l oz. m so torej dvozložne, čeprav 
imajo zapisan samo en vokal, zlogotvorna l in m sta nosilca 
zloga. Pri tem velja opozoriti, da zloga, katerega nosilec je 
zlogotvorni l ali m, pred katerim polglasnik ni zapisan, po 
pravilih za deljenje besed ne prenašamo v naslednjo vrstico. 
Ne delimo torej: Kme-cl, Kri-stl, Li-dl, Ne-stl, Pla-zl, Val-cl, 
fi-lm.

Čujež ali Čuješ, Šentjanž ali Šentjanš in velenjska Glasbena 
pot ali velenjska Glazbena pot?

Razlog, zakaj se lahko pojavi drugo, napačno zapisovanje 
lastnih imen, so premene po zvenečnosti pri nezvočnikih, ki 
se pojavljajo v izgovoru. Nezvočniki – zveneči in nezveneči 
– nastopajo v parih (b – p, d – t, z – s, ž – š, dž – č, g – k, 
nezveneči f, h in c so brez parnega glasnika), za konkretne 
primere sta aktualna para ž – š in z – s.

Poglejmo premene po zvenečnosti na primerih Čujež in 
Šentjanž.
Pri izgovoru besede z zvenečim nezvočnikom na koncu 
besede se zveneči glas zamenja z nezvenečim. V konkretnih 
primerih, tj. pri priimku Čujež in krajevnem imenu Šentjanž, 
se zveneči nezvočnik ž v izgovoru zamenja z nezvenečim 
nezvočnikom š. Torej pri priimku Čujež končni ž izgovorimo 
s š, ki ga pišemo z ž; podobno tudi pri krajevnem imenu 
Šentjanž končni ž zaradi premene po zvenečnosti izgovorimo 
s š.

V tretjem primeru, tj. pri zapisu zemljepisnega imena Glasbena 
pot, je vprašanje glede zapisa pridevnika glasbeni oz. glazbeni, 
ki se prav tako nanaša na premene po zvenečnosti. Premene 
nezvočnikov po zvenečnosti imajo retroaktiven učinek, 
torej nezvočnik vpliva na izgovor nezvočnika pred njim. 
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Pri pridevniku glasbeni zveneči b povzroči, da se nezveneči 
nezvočnik s, zapisan pred njim, v izgovoru zamenja s svojim 
parnim zvenečim nezvočnikom – z; pravilen izgovor je torej 
[glázbena pót], medtem ko ime velenjske poti pišemo s s – 
Glasbena pot po Kožlju.

(JČV46) 
Besedni zvezi novo Velenje in Staro Velenje 
ter skrajšana lastna imena

 Velika oz. mala začetnica v besednih zvezah novo 
Velenje in Staro Velenje

Besedna zveza novo Velenje sestoji iz pridevniškega prilastka 
in samostalniškega jedra, ki je zemljepisno lastno ime. Levi 
ujemalni prilastek opredeljuje samostalnik v jedru, poimenuje 
prenovljeno, arhitekturno preurejeno, posodobljeno Velenje, 
katerega začetki segajo v 50. leta 20. stoletja in se je razvilo na 
osnovi urbanističnega načrta, pri katerem je imel pomembno 
vlogo arh. Janez Trenz, spremembe pa je narekoval razvoj 
velenjskega premogovništva. Zveza pridevnika nov in 
zemljepisnega lastnega imena Velenje se sicer pogosto 
uporablja, ker pa omenjena zveza dveh polnopomenskih 
besed kot celota ni lastno ime, pridevniški prilastek nov v 
tej zvezi pišemo z malo začetnico – novo Velenje. Sinonimne 
besedne zveze so prenovljeno Velenje, sodobno Velenje, 
mlado Velenje …

Besedna zveza Staro Velenje je večbesedno stvarno lastno 
ime, kot ime krajevne skupnosti spada v kategorijo upravnih 
organizacijskih enot. Po pravilih rabe velike začetnice pri 
zapisovanju večbesednih stvarnih imen pišemo z veliko 
začetnico prvo besedo, neprvo pa samo, če je lastno ime. 
Zato pridevnik kot prvo besedo poimenovanja ene izmed  
16-ih krajevnih skupnosti v MOV upravičeno pišemo z 
veliko začetnico, torej Staro Velenje (Krajevna skupnost Staro 
Velenje oz. KS Staro Velenje).
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Tudi besedni zvezi Stari trg in Stara vas sta lastni imeni, 
natančneje, sodita v skupino večbesednih zemljepisnih lastnih 
imen, zato pridevnik star v omenjenih lastnoimenskih zvezah 
pišemo z veliko začetnico.

 O skrajšanih lastnih imenih: Šaleška dolina – Dolina, 
Premogovnik Velenje – Premogovnik

Poznamo več različnih načinov krajšega zapisovanja lastnih 
imen: zapis s kratico ali okrajšavo, lastnoimenske danosti pa 
lahko krajše zapišemo tudi tako, da večbesedno lastno ime 
zapišemo z eno polnopomensko besedo iz lastnoimenske 
zveze, govorimo o tako imenovanih skrajšanih imenih. 
Skrajšana lastna imena se uveljavljajo zaradi načela 
gospodarnosti v jeziku in lažje berljivosti besedila; splošno 
uveljavljena ali v besedilu uvedena skrajšana imena pišemo 
z veliko začetnico.

Poglejmo rabo skrajšanih lastnih imen, nastalih iz večbesednih 
zemljepisnih in stvarnih lastnih imen v velenjskem okolju. Za 
nenaselbinsko zemljepisno ime Šaleška dolina se uporablja 
skrajšano ime Dolina.

Primer: Šaleška dolina je bila kolonizirana zgodaj. Središče 
zgodnje srednjeveške kolonizacije v Dolini so bile Škale.

Podobno kot skrajšana imena večbesednih zemljepisnih 
lastnih imen uporabljamo tudi skrajšana imena večbesednih 
stvarnih lastnih imen. Skrajšano ime družbe Premogovnik 
Velenje, d. d., je Premogovnik. V tem primeru je smiselno 
opozoriti na razliko med splošno znanimi skrajšanimi imeni in 
priložnostno uporabljenimi skrajšanimi imeni, to je tistimi, ki 
splošno niso zelo znane. Primer splošno znanega skrajšanega 
lastnega imena je Unija, saj vemo, da gre za Evropsko unijo, 
zato razlaga v besedilu ni potrebna. Priložnostno uporabljena 
skrajšana lastna imena, za katera predvidevamo, da niso 
splošno znana, pa moramo v besedilu uvesti. Vpeljemo jih 
ob prvi omembi lastnega imena, in sicer tako, da najprej 
zapišemo večbesedno lastno ime v celoti, takoj za tem pa še 
skrajšano lastno ime.
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Primer: Eno izmed osrednjih podjetij v Šaleški dolini je 
Premogovnik Velenje, d. d. (v nadaljevanju Premogovnik). 
Osrednja dejavnost Premogovnika je …

Kot način krajšega zapisovanja stvarnega lastnega imena 
Premogovnik Velenje, d. d., se uporablja tudi kratica PV.

Pri tem je treba poudariti, da moramo v enem besedilu 
dosledno uporabljati en način zapisa. Torej, pri prvi omembi 
večbesednega lastnega imena le-tega zapišemo v celoti, 
takoj zatem uvedemo krajši način zapisa, ki ga dosledno 
uporabljamo skozi celotno besedilo.

(JČV47) 
Služba za odnose z javnostmi MO Velenje ali 
Služba za odnose z javnostjo MO Velenje?

Pričujoči jezikovni članek obravnava vprašanje ustrezne rabe 
besedne zveze odnosi z javnostjo/javnostmi v večbesednem 
stvarnem lastnem imenu, zapisanem v naslovu.

Besedna zveza odnosi z javnostmi je nastala iz angleškega 
termina public relations. Dobesedni prevod omenjene 
tujejezične besedne zveze se glasi javnostni odnosi. Navedeni 
kalk je v slovenščini skladenjsko preoblikovan v zvezo 
jedrnega samostalnika in desnega predložnega prilastka, tako 
nastane samostalniška besedna zveza odnosi z javnostmi.

V slovenščino preveden termin odnosi z javnostjo/javnostmi 
je problematičen z vidika edninske oziroma množinske oblike 
samostalnika javnost v desnem predložnem samostalniškem 
dopolnilu ob jedrnem samostalniku. Samostalnik javnost 
spada med neštevne samostalnike, ki se uporabljajo v ednini, 
zato so dileme glede množinske oblike omenjene besede. 
Upoštevajoč neštevnost abstraktnega samostalnika javnost, 
bi bila smiselna besedna zveza odnosi z javnostjo. Ker pa 
javnost ni enotna, temveč diferencirana, namreč sestavljajo 
jo različne skupine ljudi (javnosti), ki se razlikujejo po 
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interesnih, ozemeljskih ali drugih lastnostih, govorimo o 
več vrstah javnosti, kar se odraža v rabi množinske oblike 
samostalnika v terminološki zvezi, zato je pravilna besedna 
zveza z množinsko obliko samostalnika javnost – odnosi z 
javnostmi.

Pravilnost omenjene samostalniške besedne zveze s 
samostalnikom javnost v množini potrjuje druga, dopolnjena 
in deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega 
jezika iz leta 2014, v kateri je terminološka zveza odnosi z 
javnostmi – z množinsko obliko samostalnika v predložni 
zvezi na mestu desnega neujemalnega prilastka – navedena 
prednostno, v nadaljevanju so navedeni samo zgledi z 
množinsko obliko samostalnika javnost, torej: odnosi z 
javnostmi.

Primeri rabe besedne zveze odnosi z javnostmi: 
Odnosi z javnostmi so del poslovne strategije podjetij; 
svetovalec za odnose z javnostmi; agencija za oglaševanje in 
odnose z javnostmi. (SSKJ 2014)

Jezikovna dilema, izpostavljena v naslovu, je tako razrešena, 
pravilen je prvi zapis večbesednega stvarnega lastnega imena 
– Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje.

(JČV48) 
Vpliv podspola živosti na tožilniško obliko 
samostalnikov

 Šel je v Sivi žerjav. Videl je sivega žerjava.

V obeh navedenih stavkih se pojavlja besedna zveza Sivi 
žerjav oz. sivi žerjav, v prvem samostalniška besedna zveza 
zaznamuje lastno ime športnega centra v Velenju, v drugem 
pa živalsko vrsto, kar se odraža tudi v rabi velike oz. male 
začetnice.

V obeh stavkih je besedna zveza sicer zapisana v tožilniku, 
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vendar so oblikovne razlike med polnopomenskimi besedami 
obeh besednih zvez očitne: v prvem stavku je končnica 
pridevnika -i, samostalnik ima ničto končnico; v drugem 
stavku je pridevniška končnica -ega, samostalnik pa ima 
končnico -a. Ali sta besedni zvezi sklanjani napačno? Bi bilo 
treba besedno zvezo v katerem od stavkov sklanjati drugače, 
da bi bili tožilniški končnici zveze s/Sivi žerjav v obeh stavkih 
enaki? Je pravilna katera od naslednjih tožilniških oblik: iti v 
Sivega žerjava in videti sivi žerjav?

Navedeno dilemo razrešuje dejstvo, da slovenščina pozna 
podspol živosti. Kategorija živosti oz. neživosti je pomembna 
pri samostalnikih moškega spola, zlasti za tožilnik ednine. 
Samostalniki moškega spola s kategorijo živosti imajo 
tožilnik ednine enak kot rodilnik, npr. človek (im.) – človeka 
(rod. in tož.), samostalniki moškega spola s kategorijo 
neživosti pa imajo tožilnik ednine enak imenovalniku, npr. 
korak (im.) – korak (tož.). Besedni zvezi v uvodnih stavkih 
poimenujeta različno stvarnost: v prvem primeru zvezi Sivi 
žerjav kot športnemu centru pripada kategorija neživosti; v 
drugem primeru, ko gre za ptičjo vrsto, imenovano sivi žerjav, 
pa zvezi pripada kategorija živosti; kar vpliva na sklonsko 
obliko besednih zvez v tožilniku. V prvem primeru je zaradi 
kategorije neživosti tožilnik enak imenovalniku, torej: iti v 
Sivi žerjav; v drugem primeru pa je zaradi kategorije živosti 
tožilnik enak rodilniku: videti sivega žerjava.

 Navijate za Rudarja ali za Rudar?

Kategorijo živosti pripisujemo samostalnikom, ki poimenujejo 
ljudi in živali, poznajo pa jo celo nekateri samostalniki, ki sicer 
poimenujejo neživo predmetnost, a so enaki poimenovanjem 
živih bitij. Skupina tovrstnih izjem so z bitji enakoglasna 
poimenovanja društev. Primer iz velenjskega okolja je 
športni klub Rudar, katerega ime je enako občni besedi 
rudar (‘delavec, ki koplje rudo‘), ki se nanaša na človeka 
in ji pripišemo kategorijo živosti. Imenu športnega kluba 
zaradi dejstva, da je enako poimenovanju živega bitja, tudi 
pripišemo kategorijo živosti, kar vpliva na sklanjanje imena 
nogometnega kluba, odraža se v tožilniku ednine – Rudarja. 
Torej: navijati za Rudarja.
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 Boste naročili velenjčana?

Podobno kot ime športnega kluba Rudar sklanjamo tudi 
besedo velenjčan, ki zaznamuje velenjski premog. Glede na 
to, da gre za živemu bitju – Velenjčan kot prebivalec Velenja 
– enakoglasno poimenovanje sicer nežive predmetnosti, 
samostalniku moškega spola pripada kategorija živosti, kar 
vpliva na tožilniško obliko, ki je enaka rodilniški, torej: 
naročiti velenjčana.

(JČV49) 
Zapisovanje industrijskih izdelkov in 
blagovnih znamk

 koš za ločevanje bioloških odpadkov Organko – 
Organko – organko

Industrijske izdelke poimenujemo z občnoimenskim jedrom, 
ki opredeljuje vrsto izdelka, in imenovalnim prilastkom, ki je 
lastno ime izdelka oz. blagovne znamke.

Primer: koš za ločevanje bioloških odpadkov Organko ali koš 
Organko
Koš za ločevanje bioloških odpadkov Organko je narejen iz 
reciklirane plastike.

Zaradi težnje po gospodarnosti v jeziku, ki se kaže v krajšem 
načinu zapisovanja različnih poimenovanj, se za poimenovanje 
izdelka, prvotno zapisanega kot zveza občnoimenskega 
jedra in imenovalnega prilastka, uporablja samo imenovalni 
prilastek, občnoimenski jedrni del se izpusti, njegovo 
funkcijo prevzame stvarno lastno ime. Omenjena sprememba 
skladenjskega položaja prinaša tudi oblikoslovne posledice, 
namreč ime izdelka oz. blagovne znamke ni več nepregibni 
prilastek besedne zveze, ampak postane pregiben, se sklanja.

Sklonske oblike za koš Organko: Organko, Organka, 
Organku, Organka, o Organku, z Organkom.
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Pri tem se pojavi dilema, ali omenjene skladenjske in 
oblikoslovne spremembe vplivajo na pravopisne značilnosti 
zapisane besede, natančneje, na rabo velike oz. male 
začetnice. Trenutno veljavni Slovenski pravopis 2001 določa, 
da kadar so poimenovanja industrijskih izdelkov, nastala iz 
imen podjetij ali blagovnih znamk, rabljena samostojno, ne 
kot imenovalni prilastki, jih pišemo z malo začetnico, torej: 
organko. SP 2001 razlikuje dve možnosti zapisa industrijskih 
izdelkov: prvi, daljši način je koš za ločevanje bioloških 
odpadkov Organko, drugi, krajši način pa je organko. Pri 
zapisu izdelka z malo začetnico – ko je jedrna beseda oz. 
besedna zveza izpuščena, prvotni imenovalni prilastek zveze 
pa se rabi samostojno in postane pregiben – je treba opozoriti, 
da ta zapis izraža vrsto izdelka.

Pri poimenovanju izdelka na način, da je občnoimensko 
jedro izpuščeno, je treba razlikovati primere, pri katerih se 
lastnoimenskost ohranja, in tiste, pri katerih pride do prehoda 
k občnoimenskemu, vrstnemu poimenovanju.

Imena industrijskih izdelkov in blagovnih znamk ohranjajo 
lastnoimenskost tudi v položajih, ko niso zapisana kot 
imenovalni prilastek ob občnoimenskem jedru. Imena 
izdelkov oziroma blagovnih znamk so stvarna lastna imena, 
zato jih pišemo z veliko začetnico.

Primera: predstavitev Organka na sejmu v Frankfurtu; prodor 
Organka na svetovni trg

Lastno ime izdelka se lahko tudi poobčnoimeni, stvarno lastno 
ime postane občno poimenovanje, ki izraža vrsto izdelka. 
Prehod z lastnoimenskega k občnoimenskemu poimenovanju 
se odraža v zapisu, namreč vrstno poimenovanje izdelkov je 
razvidno iz rabe male začetnice. Vloga lastnega imena se tako 
spremeni, z malo zapisana beseda ni sredstvo za označevanje 
individualnega, temveč vrstnega. 

Prehod z lastnoimenskega k občnoimenskemu poimenovanju 
je odvisen od več dejavnikov: pomembno je, kako jezikovni 
uporabniki sprejmejo določen izdelek ali blagovno znamko 
in kako dolgo je blagovna znamka ali izdelek prisoten na 
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trgu. Glede na to, da je koš za ločevanje bioloških odpadkov 
Organko svetovno znan in se uporablja tako v Sloveniji kot 
tudi v tujini, je prehod z lastnoimenskega k občnoimenskemu 
smiseln; torej zapis organko kot vrstno poimenovaje za koš, 
namenjen ločevanju bioloških odpadkov.

organko ‘koš za ločevanje bioloških odpadkov‘ (< Organko)

Primer:
Gospodinjstva uporabljajo organka zaradi preprostega 
načina ločevanja bioloških odpadkov.

(JČV50) 
Oblikoslovni vidik izbranih lastnoimenskih 
poimenovanj v velenjskem okolju

Pričujoči članek obravnava oblikoslovne posebnosti izbranih 
lastnoimenskih poimenovanj: od osebnih (npr. Beli), 
zemljepisnih (npr. Trebeliško, Foitova) do stvarnih (npr. 
Štirinajsta) lastnih imen.

Izpridevniški psevdonim Beli, nastal iz pridevnika bel v 
določni obliki, ki se uporablja samostojno, sklanjamo kot 
pridevnik: Beli, Belega, Belemu, Belega, o Belem, z Belim. 
Izpostaviti velja mestniško obliko: ne o Belemu, temveč o 
Belem.
Primer: pogovor z Belim
Podobno sklanjamo tudi fiktivne psevdonime, kot so Rdeči 
(rod. Rdečega …), Zeleni (rod. Zelenega …), Modri (rod. 
Modrega …), Črni (rod. Črnega …) ipd.
Primer: Kdo si upa pomeriti se z Modrim?

Pridevnika bel in rdeč v samostalniški vlogi se pogosto 
uporabljata tudi kot občni besedi: belo (< belo vino) in rdeče 
(< rdeče vino). Gre za posamostaljena pridevnika, ki ju 
uporabljamo samostojno, a sklanjamo kot pridevnika. 
Primer: Nazdraviti z belim/rdečim.
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Iz pridevnikov nastali samostalniki oziroma posamostaljeni 
pridevniki se pojavljajo v vseh kategorijah lastnoimenskih 
poimenovanj v velenjskem okolju: tudi pri zemljepisnih in 
stvarnih lastnih imenih. Sklanjamo jih kot pridevnike, sicer 
pa imajo samostalniško vlogo, stojijo sami.

Primeri zemljepisnih imen: Brezovo, Konovo, Trebeliško ipd.

Brezovo
Brezovega
Brezovemu
Brezovo
(pri) Brezovem
(z) Brezovim

Konovo
Konovega
Konovemu
Konovo
(pri) Konovem
(s) Konovim

Trebeliško
Trebeliškega
Trebeliškemu
Trebeliško
(pri) Trebeliškem
(s) Trebeliškim

Pri sklanjanju navedenih posamostaljenih pridevnikov se 
zdi smiselno opozoriti na mestniško obliko. Pravilno: pri 
Brezovem, pri Konovem, pri Trebeliškem; napačno: pri 
Brezovemu, pri Konovemu, pri Trebeliškemu.
toda …
Pravilno: proti Brezovemu, proti Konovemu, proti 
Trebeliškemu; napačno: proti Brezovem, proti Konovem, proti 
Trebeliškem.
Namreč: predlog pri se veže z mestnikom, proti pa z dajalnikom.

Ne samo pri naselbinskih, ampak tudi pri nenaselbinskih 
zemljepisnih poimenovanjih se pojavljajo posamostaljeni 
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pridevniki: Aškerčeva, Čufarjeva, Erjavčeva, Foitova, Parti-
zanska, Prešernova, Žarova …
Primera: podhod pod Foitovo; spreminjajoča se omejitev 
hitrosti vožnje vzdolž Partizanske
Foitova (< Foitova cesta); Partizanska (< Partizanska cesta)

Primeri posamostaljenih pridevnikov se pojavljajo tudi pri 
stvarnih lastnih imenih: Štirinajsta (< Štirinajsta divizija); 
Kolodvorska (< Kolodvorska restavracija).
Primer: V Šaleški dolini so s številnimi slovesnostmi in 
dogodki zaznamovali prihod Štirinajste na Štajersko.

Pogost primer samostalniško rabljenega prvotnega pridevnika 
je tudi v predložni zvezi na Šaleškem, pridevnik šaleški 
se je posamostalil, levi pridevniški prilastek je prevzel 
samostalniško vlogo, a se sklanja kot prvotni pridevnik.

(JČV51) 
Tvorjenke, ki vsebujejo besedo elektro: 
elektrotehniški, elektrotehničen,  
elektro-strojen, elektrostrojen in  
elektro-računalniški

 Pridevnika elektrotehniški in elektrotehničen – kako 
nastaneta, kako ju pravilno zapišemo, kaj pomenita in kako se 
uporabljata?

Besedi elektrotehnik in elektrotehnika sta podredni 
samostalniški zloženki, pri katerih je prvi del beseda elektro, 
ki pomeni, kar se nanaša na elektriko. Pri samostalnikih 
elektrotehnik in elektrotehnika gre za eno besedo, tvorjeno 
iz dveh polnopomenskih besed, zato podredni zloženki 
elektrotehnik in elektrotehnika pišemo skupaj.

Beseda elektrotehniški je izpeljanka iz besede elektrotehnik, 
zato se piše skupaj, pomensko pa opredeljuje, kar se nanaša 
na elektrotehnike. 
ta, ki se nanaša na elektrotehnike > elektrotehniški
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Primeri rabe pridevniške izpeljanke elektrotehniški v 
besednih zvezah: elektrotehniška šola, elektrotehniški 
slovar, elektrotehniški inštitut, elektrotehniška fakulteta, 
elektrotehniško izobraževanje …

Tvorjenka elektrotehničen pa je izpeljana iz zloženke 
elektrotehnika, tudi ta pridevniška izpeljanka se piše skupaj, 
pomensko pa zaznamuje, kar se nanaša na elektrotehniko.
ta, ki se nanaša na elektrotehniko > elektrotehničen
Primeri rabe pridevniške izpeljanke elektrotehničen v 
besednih zvezah: elektrotehnični izdelki, elektrotehnični 
pripomoček, elektrotehnična trgovina, elektrotehnični ma-
terial, elektrotehnična naprava, elektrotehnični porcelan, 
elektrotehnični baker, elektrotehnični bron …

 Pomen, zapis in raba pridevnikov elektro-strojen in 
elektrostrojen ter elektro-računalniški

Pridevnik elektro-strojen, ki se uporablja v besedni zvezi 
elektro-strojne storitve, je priredna zloženka, pri kateri sta 
pridevnika v enakovrednem razmerju, polnopomenski besedi 
elektro in strojen sta v priredni zloženki povezani s stičnim 
vezajem, ki prevzame pomen veznika in.
elektrostoritve/elektro storitve in strojne storitve > elektro in 
strojne storitve > elektro-strojne storitve

Poleg priredne zloženke elektro-strojen se uporablja tudi 
pridevniška tvorjenka elektrostrojen, zapisana skupaj, ki se 
pomensko nanaša na električni stoj.
ta, ki se nanaša na električni stroj > elektrostrojen
Primer: elektrostrojno podjetje (podjetje z električnimi stroji)

Z besedotvornega vidika je priredni zloženki elektro-strojen 
podobna tudi pridevniška tvorjenka elektro-računalniški, 
ki nastane iz polnopomenskih besed elektro in računalniški 
v enakovrednem razmerju, pri čemer pomen veznika in 
prevzame stični vezaj.
elektro in računalniški > elektro-računalniški
Primer: Elektro in računalniška šola ŠC Velenje > Elektro- 
-računalniška šola ŠC Velenje
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(JČV52) 
Lastnoimenske e-tvorjenke

E-tvorjenke so podredne zloženke, pri katerih je prva sestavina 
črka e, ki nastane s krnitvijo vrstnega pridevnika elektronski. 
Poznamo veliko skupino občnoimenskih zloženk, pri katerih 
je prva sestavina črka e, ki je s preostalim delom zloženke 
povezana s stičnim vezajem, npr. e-časopis, e-račun in 
e-knjiga.

E-tvorjenke se pojavljajo tudi pri lastnoimenskih 
poimenovanjih, tudi v teh primerih – kot že rečeno – e pomeni 
elektronski. V velenjskem prostoru se pojavljajo naslednje 
lastnoimenske e-tvorjenke: eAliansa, e-Skovik (tudi eSkovik), 
eKomunikacija (tudi e-Komunikacija) …
Iz navedenih primerov sta razvidna dva načina zapisa 
lastnoimenskih e-tvorjenk: črka e je s preostalim delom 
zloženke povezana s stičnim vezajem, npr. e-Skovik, ali brez 
njega, to je po zgledu angleščine, npr. eAliansa.

Primeri: 
Grozd informacijskih tehnologij eAliansa se je predstavil na 
sejmu v Dubaju.
Šaleški študentski klub izdaja spletni mesečnik e-Skovik.
Spletne strani je izdelalo velenjsko računalniško podjetje 
eKomunikacija.

Zanimiv primer lastnoimenske e-tvorjenke je poimenovanje 
portala e-VEM (tudi e-Vem), pri omenjeni tvorjenki je e 
s stičnim vezajem povezan s kratico VEM (VEM je kratica 
portala Vse na enem mestu). Uporabljata se tudi zapisa eVEM 
in eVem.
Primer: 
Na velenjski točki VEM lahko oddate vlogo za registracijo 
podjetja, ki je posredovana v sistem e-VEM.

Problematičen je zapis lastnoimenskih e-tvorjenk, ko se te 
pojavijo na začetku stavka ali povedi. Ali e lastnoimenske 
tvorjenke zapišemo z veliko začetnico? E-Skovik … E-skovik 
… Ealiansa …? Črko e v lastnoimenskih e-tvorjenkah 
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zapisujemo z malo začetnico, tudi kadar je beseda na začetku 
povedi ali stavka.

Primeri: 
eAliansa želi postati nacionalni grozd.
e-Skovik je mesečni časopis Šaleškega študentskega kluba.
eKomunikacija je velenjsko podjetje s področja računalništva.

Drugače pa je pri zapisu občnoimenskih e-tvorjenk v položaju 
na začetku stavka ali povedi, v teh primerih prvo sestavino – 
to je črko e – zapisujemo z veliko začetnico. 
Primer:
E-računi se pošiljajo po elektronski poti.

Lastnoimenske e-tvorjenke so zanimive pri poimenovanju 
podjetij, saj kažejo na elektronski način poslovanja ter 
na možnosti spletnega posredovanja izdelkov in storitev. 
Potencialni naročnik storitve ali izdelka morebiti želi kupovati 
iz naslanjača, prihraniti čas in se bo odločil za ponudnika, ki že 
v imenu sporoča, da storitve in izdelke posreduje elektronsko, 
prek spleta.

(JČV53) 
Fotomeseca MO Velenje ali Foto meseca MO 
Velenje ali Fotografija meseca MO Velenje?

Pričujoči članek tematizira vprašanje zapisa besednih zvez 
in tvorjenk, ki vsebujejo besedo foto, vprašanje (ne)stičnosti 
zapisovanja je pojasnjeno s skladenjsko in besedotvorno 
analizo posamezne besedne zveze in tvorjenke.

Fotografija meseca (tudi foto meseca) je besedna zveza dveh 
samostalnikov v podrednem razmerju, jedro samostalniške 
besedne zveze je samostalnik fotografija (tudi foto), 
samostalnik mesec v rodilniku pa je desni neujemalni prilastek. 
Samostalnika podredne besedne zveze se pišeta narazen, 
torej fotografija meseca (tudi foto meseca); pri sklanjanju 
samostalniške besedne zveze se pregiba samo jedro, desni 
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neujemalni prilastek pa ima v vseh sklonskih oblikah besedne 
zveze rodilniško končnico.

1. sklon: fotografija meseca
2. sklon: fotografije meseca
3. sklon: fotografiji meseca
4. sklon: fotografijo meseca
5. sklon: fotografiji meseca
6. sklon: (s) fotografijo meseca

Beseda foto s pomenom fotografija je pogovorna, in če 
jo uporabimo v samostalniški besedni zvezi foto meseca, 
polnopomenski besedi zapisujemo narazen, torej foto meseca. 
Jedro besedne zveze je samostalnik foto, ki se sklanja z 
neglasovnimi končnicami ali s končnicami po prvi moški 
sklanjatvi (SSKJ iz leta 2014 dopušča oba načina sklanjanja, 
prednost daje sklanjanju z neglasovnimi končnicami, SP iz 
leta 2001 navaja samo sklanjanje po prvi moški sklanjatvi), 
neujemalni prilastek je v vseh sklonskih položajih besedne 
zveze v rodilniku.

1. sklon: foto meseca
2. sklon: foto meseca (fota meseca)
3. sklon: foto meseca (fotu meseca)
4. sklon: foto meseca 
5. sklon: foto meseca (fotu meseca)
6. sklon: (s) foto meseca (fotom meseca)

Primer: natečaj Fotografija meseca Mestne občine Velenje 
ali Foto meseca Mestne občine Velenje

Podoben primer samostalniške besedne zveze z neujemalnim 
rodilniškim prilastkom je besedna zveza športnik leta (kot 
naziv).

Za razliko od besedne zveze fotografija meseca (tudi foto 
meseca) pa podredne zloženke, katerih prvi del je foto, pišemo 
skupaj, na primer fotogalerija in fotoreportaža. Za razliko 
od podredne besedne zveze fotografija/foto meseca, pri 
kateri je fotografija/foto jedro besedne zveze, je v zloženkah 
fotoreportaža ali fotogalerija foto podredna sestavina, jedro 
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oziroma težišče pomena je v drugem delu zloženke, to je 
reportaža ali galerija.
galerija s fotografijami > fotogalerija
reportaža s fotografijami > fotoreportaža

(JČV54) 
Datumski zapisi

Članek obravnava različne možnosti datumskih zapisov in 
drugih informacij o času.

Primer:
Vabljeni na osrednjo slovesnost ob prazniku Mestne občine 
Velenje, ki bo v petek, 18. septembra 2015, ob 17. uri v Domu 
kulture Velenje. 

Med podatkom o dnevu in datumom zapisujemo vejico, ker je 
razmerje med njima sorodno pojasnjevanju (v petek, in sicer 
18. septembra 2015). Podatek o datumu je vrinjena, dodatna 
informacija, gre za pristavčni del, zato ga obojestransko 
zamejimo z vejicama. V navedenem primeru je treba 
pristavčno pojasnilo v skladenjski zgradbi ločiti z vejicama, 
na kar opozarja tudi Slovenski pravopis iz leta 2001, čeprav 
kot redkejšo možnost omenja tudi zapis brez vejic (SP 2001, 
člen 299). V navedenem primeru med podatkoma o času in 
kraju vejice ne pišemo.

Primer: 
Vabljeni na osrednjo slovesnost ob prazniku Mestne občine 
Velenje, ki bo 18. septembra 2015 ob 17. uri v Domu kulture 
Velenje.

Drugi primer se od predhodnega razlikuje po tem, da vsebuje 
samo datum, dan ni posebej poimenovan, torej pristavčno 
pojasnilo ni prisotno, zato tudi ni vejic v drugem, odvisnem 
stavku navedene povedi. Drugi primer je pomensko in 
pravopisno ustrezen.
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Primer:
Vabljeni na osrednjo slovesnost ob prazniku Mestne občine 
Velenje, ki bo v petek ob 17. uri v Domu kulture Velenje.

Tretji primer je pravopisno ustrezen, a je pomensko nepopoln.

Primeri datumskih zapisov in podatkov o času:

Vabljeni na 26. Pikin festival, ki bo potekal od nedelje, 20. 
septembra, do sobote, 26. septembra 2015.

Jutri, v sredo, 16. septembra 2015, ob 16. uri bo uradno 
odprtje prenovljene Jenkove ceste v Velenju. 

dvodnevni pohod po poteh XIV. divizije v petek, 20. 2., in 
soboto, 21. 2. 2015

v petek, 21. novembra 2014, ob 17. uri/17.00/17h v Modri 
dvorani Glasbene šole Velenje

v četrtek, 23. oktobra 2014, ob 19.30/1930 v Glasbeni šoli 
Velenje

v četrtek, 10. septembra 2015, ob 19.19/1919 v Mestni knjižnici 
Velenje

Uradne ure Upravne enote Velenje ob sredah so od 8. do 18. 
ure/od 8.00 do 18.00/8.00–18.00/8.–18. ure.

Iz datumov tvorimo tudi pridevniške zloženke, npr. 
osmofebruarski in tretjejulijski, gre za podredni zloženki z 
medpono -o- ali -e- in pripono -ski. Omenjeni pridevniški 
tvorjenki tako kot ostale podredne zloženke pišemo skupaj. 
ta, ki se nanaša na osmi februar > osmofebruarski
ta, ki se nanaša na tretji julij > tretjejulijski 
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(JČV55) 
Rudnik in premogovnik

Besede mineral, rudnina in premog pojasnjuje Anton Seher v 
knjigi Zgodovina Premogovnika Velenje. 
Beseda mineral izvira iz latinske besede mineralis. Italijanščina 
ima besedo il minerale, francoščina le mineral, španščina el 
mineral, angleščina mineral, nemščina das Mineral, v tujih 
jezikih navedenim izrazom ustreza slovenski prevod rudnina. 
V slovenskem jeziku se kot sopomenka besede mineral 
uporablja izraz rudnina. 

A. Seher opozarja, da je mineral anorganska snov, in zavrača 
možnost obstoja organskih mineralov. Premog, ki nastane 
s pooglenitvijo rastlin in rastlinskih ostankov, je organska 
snov. Seher zavrača poimenovanje premoga kot organskega 
minerala, ker poudarja, da je mineral neorganska snov. Besedo 
rudnina pomensko enači z izrazom mineral, zato nasprotuje 
uvrščanju premoga k rudninam, kar je v skladu z njegovim 
vodilom, da so minerali (rudnine) neorganski, premog pa je 
organska snov. (Seher 1995: 88)

Seherjeva razlaga besed mineral, rudnina in premog se 
razlikuje od rabe pojmov v Zakonu o rudarstvu iz leta 2014. 
V 4. členu ZRud-1 je definirana besedna zveza mineralne 
surovine. V prvem odstavku 4. člena je navedeno, da so 
mineralne surovine rudno bogastvo, v nadaljevanju so 
razvrščene v štiri skupine: energetske, kovinske, nekovinske 
in ostale mineralne surovine. V drugem odstavku 4. člena je 
premog – črni, rjavi premog in lignit – uvrščen med energetske 
mineralne surovine. Po Zakonu o rudarstvu je torej premog 
mineralna surovina oz. rudno bogastvo. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) besedi mineral 
in rudnina opredeljuje kot sopomenki, razlaga, mineral oz. 
rudnina je »plinasta, tekoča ali trdna snov, nastala v naravi«. 
Po SSKJ je premog »trda gorljiva snov, nastala s pooglenitvijo 
navadno rastlin, rastlinskih ostankov«.

Samostalniški tvorjenki rudar in premogar sta izpeljani iz 
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samostalnikov ruda in premog. 
tisti, ki koplje rudo > rudar
tisti, ki koplje premog > premogar

Samostalniški tvorjenki rudnik in premogovnik sta izpeljani 
iz pridevnikov ruden in premogoven.
to, kjer je rudno (bogastvo) > rudnik
to, kjer je premogovno (bogastvo) > premogovnik

In kako besede premogar, premogovnik, rudar, rudnik razlaga 
SSKJ 2014?
premogar – 1. kdor razvaža, raznaša premog; 2. rudar (v 
premogovniku)
premogovnik – prostor, navadno pod zemeljskim površjem, 
kjer se koplje, pridobiva premog
rudar – delavec, ki koplje rudo, premog
rudnik – prostor, navadno pod zemeljskim površjem, kjer se 
koplje, pridobiva ruda, premog 

V zvezi z rabo samostalnikov rudnik in premogovnik velja 
omeniti, da se je velenjsko podjetje Rudnik lignita Velenje leta 
1995 preimenovalo v Premogovnik Velenje, kar je usklajeno s 
Seherjevim opozorilom, da premog ni ruda.

Literatura

Seher, A., 1995: Zgodovina Premogovnika Velenje. 1. knjiga. Velenje: 
Premogovnik Velenje.
Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014.
Zakon o rudarstvu. Ur. l. RS, št. 14/2014 – uradno prečiščeno besedilo.
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(JČV56) 
Sklanjanje priimkov tipa Škarja in Škoberne

Priimek z imenovalniško končnico -a ob moškem imenu 
sklanjamo na dva načina: po drugi ali po prvi moški sklanjatvi.
Primer: sklanjanje priimka Škarja ob moškem imenu
1. sklon: Rok Škarja  1. sklon: Rok Škarja
2. sklon: Roka Škarje  2. sklon: Roka Škarja
3. sklon: Roku Škarji  3. sklon: Roku Škarju
4. sklon: Roka Škarjo  4. sklon: Roka Škarja
5. sklon: Roku Škarji  5. sklon: Roku Škarju
6. sklon: (z) Rokom Škarjo 6. sklon: (z) Rokom Škarjem

Moške svojilne pridevnike iz tovrstnih priimkov tvorimo s 
priponskim obrazilom -ov ali – kadar pride do preglasa – s 
pripono -ev. 
Primer: Škarjev (ne Škarjin); podobni primeri: Bajda – 
Bajdov, Čampa – Čampov, Fajdiga – Fajdigov, Ferenčina 
– Ferenčinov, Kajtna – Kajtnov, Munda – Mundov, Rakita 
– Rakitov, Škoda – Škodov, Zeba – Zebov; Abdija – Abdijev, 
Avdija – Avdijev, Colja – Coljev, Ivanuša – Ivanušev, Mikša 
– Mikšev, Soleša – Solešev, Trkulja – Trkuljev, Žuža – Žužev 
ipd. 

Pri sklanjanju priimka na -a ob ženskem imenu imamo dve 
možnosti: lahko ga sklanjamo po tretji ženski sklanjatvi, to je 
z neglasovnimi končnicami, ali z glasovnimi končnicami prve 
ženske sklanjatve.
Primer: sklanjanje priimka Škarja ob ženskem imenu
1. sklon: Ana Škarja  1. sklon: Ana Škarja
2. sklon: Ane Škarja  2. sklon: Ane Škarje
3. sklon: Ani Škarja  3. sklon: Ani Škarji
4. sklon: Ano Škarja  4. sklon: Ano Škarjo
5. sklon: Ani Škarja  5. sklon: Ani Škarji
6. sklon: (z) Ano Škarja  6. sklon: (z) Ano Škarjo

Kako sklanjamo priimke, katerih osnova se konča na 
samoglasnik -e? Primeri: Kovše, Perše, Povše, Škoberne, 
Tamše, Terče, Zore, Žove.
V navedenih primerih je končni vokal e del osnove, zapisani 
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priimki imajo v imenovalniku ničto končnico. Pri sklanjanju 
se osnova, ki se končna na samoglasnik, to je naglašeni e, 
podaljša s -t-. V imenovalniku je naglašeni e na koncu osnove 
kratek in širok, pri sklanjanju se mesto naglasa ohrani, 
spremenita pa se kvantiteta in kakovost naglašenega vokala. 
V imenovalniku je naglašeni e na koncu osnove kratek in 
širok, v neimenovalniških sklonih pa je dolg in ozek (npr. 
Povšè – Povšéta, Škobernè – Škobernéta, Tamšè – Tamšéta). 

Primer: sklanjanje priimka Škoberne ob moškem imenu
1. sklon: Škoberne
2. sklon: Škoberneta
3. sklon: Škobernetu
4. sklon: Škoberneta
5. sklon: Škobernetu
6. sklon: (s) Škobernetom
svojilni pridevnik: Škobernetov

Pri tovrstnih primerih je smiselno opozoriti na zavajajoč način 
sklanjanja, tako da se osnova v neimenovalniških sklonih 
podaljša z -j-, kar je značilno za sklanjanje tujih priimkov, 
katerih osnova se končna na naglašeni ali nenaglašeni -e.

(JČV57) 
Velika oz. mala začetnica pri zapisu 
domišljijskih in mitoloških bitij

Številna domišljijska in mitološka bitja so poimenovana 
večbesedno, tako da je ob občnoimenskem jedru lastnoimenski 
prilastek, v teh primerih prvo sestavino pišemo z malo 
začetnico, lastno ime pa z veliko. 
Primeri: jezernik Velenjč, vilenjak Šalček, škrat Biser, 
čarovnica Kunigunda, pust Pepi, tetka Jesen

Imena domišljijskih bitij pogosto prehajajo med stvarna 
lastna imena, saj zaznamujejo naslove literarnih del ali imena 
kulturnih društev ipd. V teh položajih se prva sestavina 
večbesednega poimenovanja piše z veliko začetnico, saj 
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zaznamuje začetek stvarnega lastnega imena. 
Primera: literarno besedilo Jezernik Velenjč, Kulturno, 
izobraževalno in turistično društvo Jezernik Velenjč

Pri zapisu večbesedno poimenovanih mitoloških bitij 
Slovenski pravopis (2001) dopušča dvojnice, npr. dedek 
Mraz tudi Dedek Mraz. Kot prednostno možnost navaja zapis 
mitološkega bitja na način, da je občnoimenska sestavina 
v jedru besedne zveze zapisana z malo začetnico. V zvezi 
z omenjenim pravilom v SP-ju 2001 (člen 48) pa Sodobni 
pravopisni priročnik med normo in predpisom (2012) opozarja, 
da je dvojnica nepotrebna, in usmerja k prvemu zapisu, tj. 
dedek Mraz, ki je tudi v SP-ju 2001 naveden prednostno.

Upoštevaje navedeno, pišemo tudi otroški lik ribič Pepe kot 
ime bitja na način, da je občnoimensko jedro zapisano z malo 
začetnico, lastno ime ob njem pa z veliko. V položaju, ko ime 
otroškega lika postane stvarno lastno ime, pa se občnoimensko 
jedro kot prva beseda večbesednega stvarnega lastnega imena 
piše z veliko začetnico, torej oddaja Ribič Pepe. 

Številna domišljijska bitja so poimenovana dvobesedno, 
pri čemer sta obe besedi lastno ime, govorimo o dvodelnih 
imenih, npr. Pika Nogavička, Peter Pan. 

Poznamo tudi večbesedno poimenovana domišljijska bitja, 
pri katerih je neprva sestavina občna beseda, zato pišemo 
z veliko samo prvo sestavino, gre za enodelna večbesedna 
imena, npr. Rdeča kapica.

Enodelna enobesedna poimenovanja domišljijskih bitij 
so z vidika rabe velike začetnice manj problematična. 
Primer enobesedno poimenovanega domišljijskega lika 
Hudolukenjček je zanimiv z besedotvornega vidika, gre za 
medponsko-priponsko samostalniško zloženko, ki se po 
pravilih pisanja podrednih zloženk piše skupaj, kot lastno ime 
domišljijskega lika se piše z veliko začetnico. 
tisti, ki prebiva v Hudi luknji > Hudolukenjček



549Verica Jurak | Jezikovni članki o velenjščini | kažipot k boljši velenjščini

(JČV58) 
Grafoderivati v velenjskem prostoru

Grafoderivati so besede, ki nastanejo z uporabo različnih 
grafičnih možnosti. 

Pogosti so grafoderivati, ki nastanejo z vnosom števil v zapis 
besede. Pisanje besed s kombiniranjem črk in števk je značilno 
za sporazumevanje s SMS-ji in v spletnih klepetalnicah. Med 
lastnoimenskimi poimenovanji v velenjskem prostoru se 
pojavljajo zapisi, ki vsebujejo števke in jih uvrščamo med 
grafoderivate.
Primeri: Park s5 dogaja (festival), Društvo ljubiteljev plesa 
Move 2 the Beath, YOUth 4 EU (projekt), M2RES (projekt)

Med zapisanimi lastnoimenskimi poimenovanji v velenjskem 
prostoru se pojavljajo primeri, pri katerih je del besede zapisan 
z verzalkami, zaradi omenjenega tipografskega elementa 
tovrstni zapisi spadajo h grafoderivatom. 
Primeri: ModART (podjetje), UMstvarjalnica (podjetje)

Pri oblikovanju besed z grafičnimi sredstvi je pogost pojav 
vključevanje ločil v zapis. Primer je podjetje Si.mobil, ki ima 
v imenu piko. V velenjskem prostoru se pojavljajo podjetja, 
ki imajo v imenu spletno domeno, te zapisujemo s piko (na 
primer .si, .net, .com), zato imajo tudi imena podjetij, katerih 
sestavni del je spletna domena, v zapisu piko.
Primeri: Mandi.si (podjetje), Klimatiziran.si (podjetje), 
Modri.net (podjetje), Sladkarije.net (podjetje)
Zanimiv način oblikovanja grafoderivatov z vnosom ločil 
je vključevanje oklepaja v zapisano besedo, ki omogoča 
dvopomensko razumevanje besede. Besedno zvezo 
Lirikon(fest)ove degustacije razumemo kot Lirikonove in 
hkrati Lirikonfestove degustacije, torej prireditve, ki so 
povezane tako z antologijo Lirikon kot tudi s festivalom 
Lirikonfest. 

V velenjskem prostoru najdemo tudi grafoderivate, ki 
nastanejo s ponavljanjem črkovnih elementov. Primer je zapis 
osebnega lastnega imena TrIIIple (velenjski raper).
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Poznamo tudi grafoderivate s pisnim znamenjem &, ki 
pomeni in ali et. 
Primeri: C&A (trgovina), Frizerski salon A&T, H&M 
(trgovina), N&N (podjetje), P&A (podjetje), P&C (podjetje)

Pri zapisovanju lastnoimenskih poimenovanj se pojavljajo 
tudi primeri grafoderivatov, ki vsebujejo matematična 
znamenja, npr. plus (+) ali minus (–).
Primer: Gorenje+ (blagovna znamka)

Grafoderivati vizualno učinkujejo na bralca, sporočevalci z 
različnimi grafičnimi možnostmi v zapisu poskušajo pritegniti 
naslovnike in vzbuditi zanimanje za izdelek, storitev, 
ponudnika ipd. Sporočevalci pri oblikovanju grafoderivatov 
poskušajo biti čim bolj izvirni, inovativni in v jezik vnašajo 
nove ustvarjalne možnosti.

(JČV59) 
Velenjka kartica ali kartica Velenjka ali 
Velenjkina kartica                     

Samostalniško besedno zvezo z levim samostalniškim 
prilastkom, ki je lastno ime, in samostalniškim jedrom, ki 
je občna beseda, je smiselno preoblikovati v samostalniško 
besedno zvezo s pridevniškim prilastkom ali v samostalniško 
besedno zvezo z desnim samostalniškim prilastkom. 

Primeri: 
Asko kuhinjski aparat, bolje: kuhinjski aparat Asko
Classico kolekcija, bolje: kolekcija Classico
Comshop e-katalog, bolje: e-katalog Comshop, Comshopov 
e-katalog
Müller kozmetika, bolje: Müllerjeva kozmetika, kozmetika 
Müller
Petrol klub kartica, bolje: Petrolova klubska kartica
s.Oliver parka, bolje: s.Oliverjeva parka, parka s.Oliver
Spar izdelki, bolje: Sparovi izdelki, izdelki Spar
Spar plus kartica, bolje: kartica Spar plus
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Velenjka kartica, bolje: kartica Velenjka, Velenjkina kartica

Pravilo preoblikovanja samostalniških besednih zvez z levim 
samostalniškim prilastkom, ki ga navaja Slovenski pravopis 
(2001) v členu 500, bi bilo smiselno upoštevati tudi pri 
poimenovanju posameznih velenjskih podjetij, gostinskih 
lokalov, prodajaln ipd.
Primeri: 
Breza računalniški sistemi, bolje: Računalniški sistemi Breza
Fidel zaključna dela, bolje: Zaključna dela Fidel
Grazia butik, bolje: Butik Grazia
Narti gradbeništvo, bolje: Gradbeništvo Narti
Pirt inženiring, bolje: Inženiring Pirt
Plantas nepremičnine, bolje: Nepremičnine Plantas
Renome parketarstvo, bolje: Parketarstvo Renome
Roteks skupina, bolje: Skupina Roteks
 
Glede stvarnih lastnih imen je smiselno izpostaviti dilemo, 
kako v besedilu zapisati stvarna lastna imena, predvsem 
poimenovanja podjetij, ki so v logotipu zapisana z malo 
začetnico zaradi vizualnega učinka ali drugih razlogov. Ko ta 
imena omenjamo v besedilu, jih zapišemo z veliko začetnico, 
saj gre za stvarna lastna imena, ki se pišejo z veliko začetnico. 
Primeri: Tušmobil, Mömax, Slowatch, Ekomobil, Kik, Velenjka 
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Verica Jurak
Jezikovni komentarji o velenjščini (JKV)

JKV 1–3 

(JKV1) Raba male oz. velike začetnice pri poimenovanju 
priznanj (Lirikonov zlát in Lirikonfestov zlát)

(JKV2) Postaja in postajališče

(JKV3) Cesta in ulica 
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(JKV1) 
Raba male oz. velike začetnice  
pri poimenovanju priznanj  
(Lirikonov zlát in Lirikonfestov zlát)

Poimenovanja priznanj in nagrad v slovenskem jeziku 
praviloma zapisujemo z malo začetnico, npr. velenjica, 
kresnik; če pa gre za besednozvezna poimenovanja priznanj 
in nagrad, pri katerih je na prvem mestu svojilni pridevnik 
iz lastnega imena, se pridevniška izpeljanka iz lastnega 
imena zapisuje z veliko začetnico, npr. Pretnarjeva nagrada, 
Prešernova nagrada (SP 2001, člen 152).

Pri književnih priznanjih Lirikonov zlat in Lirikonfestov 
zlat je svojilni pridevnik izpeljan iz lastnega imena, pri 
Lirikonovem zlatu iz lastnega imena antologije Lirikon in pri 
Lirikonfestovem zlatu iz lastnega imena festivala Lirikonfest. 
Ker je pridevniški prilastek izpeljan iz lastnega imena, se piše 
z veliko začetnico, torej Lirikonov zlat ali Lirikonfestov zlat.

Zapis priznanj Lirikonov zlat in Lirikonfestov zlat z veliko 
začetnico kaže tudi raba, ki jo izkazujeta korpusa Gigafida in 
Nova beseda.

Zapis omenjenih priznanj z malo začetnico je primerljiv 
zgledom, kot so alzheimerjeva bolezen/Alzheimerjeva 
bolezen, parkinsonova bolezen/Parkinsonova bolezen, zoiso-
va zvončnica/Zoisova zvončnica, pri katerih se je zaradi 
prehoda k vrstnemu poimenovanju uveljavil zapis z malo 
začetnico, čeprav gre za besednozvezna poimenovanja, pri 
katerih je svojilni pridevnik izpeljan iz lastnega imena. 
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(JKV2) 
Postaja in postajališče

Postaja – osrednja stavba s pripadajočimi objekti, namenjeni-
mi nemotenemu delovanju avtobusnega prometa, ob njih se 
ustavljajo, stojijo avtobusi. Postajališče – kraj, prostor, na ka-
terem javna prevozna sredstva postanejo z namenom vstopa 
ali izstopa potnikov.

(JKV3) 
Cesta in ulica 

Cesta je načrtno speljana pot, ki povezuje bolj ali manj 
oddaljene geografske lokacije: naselja in dele naselij v občini, 
naselja v občini z naselji v sosednjih občinah, naselja znotraj 
regije, regije znotraj države in regije v državi z regijami v 
sosednjih državah. 

Ulica je načrtno speljana pot znotraj naselja, je manjša cesta.

Ceste so praviloma širše kot ulice, ceste imajo pogosto tudi 
več pasov kot ulice (več pasov v eno smer, več vrst pasov), 
zato je lahko hkrati na cestišču več prevoznih sredstev.

Vozila se po cestah premikajo hitreje kot po ulicah, zlasti ko 
gre za vožnjo po hitri cesti ali po avtocesti. 

Ulice imajo običajno pločnike, cestni objekti, npr. predori, 
viadukti, so značilni za ceste, ob njih se pojavljajo tudi 
protihrupni zidovi.
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Kažipot k boljši velenjščini 
(KBV)

Iz zakladnice velenjskih jezikovnih 
barbarizmov, kalkiranj, imenovalniških 
vztrajnosti idr. pravopisnih spodrsljajev
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(imenovalniška vztrajnost)
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Da bo mati Slovenščina vesela  
in oče Jezik besedam lepše dvoril!

JEZIKOVNI PREGLEDI  
SLOVENSKIH BESEDIL

Lektorska pisarna  
Ustanove Velenjska knjižna fundacija 

(LP UVKF)

zlpp.uvkf@gmail.com |  velenika@siol.net  
03 5870 920 |  031 848 578 

Z jezikovnimi pregledi slovenskih besedil  
pri Lektorski pisarni UVKF podpirate in soustvarjate 

večletno raziskovalno redakcijo zbirnega korpusa 
in rastočega slovarja pravopisno problematičnega 

lastnoimenskega besedja 21. st. v velenjskem prostoru  
(s pregledom pisnega gradiva od leta 2000 do 2020). 

Prvo redakcijo in izdajo priročnika  
Kažipot k boljši velenjščini (2015)  

je omogočila Mestna občina Velenje.

Spletna jezikovna svetovalnica KBV na www.uvkf.si.


