
 

 

naj1 člen. I. s povednim naklonom 1. 3. os. a) spodbuj. ~ nas ne čaka; Priče ~ se zglasijo na sodišču; ~ mu bo lahka domača 

zemlja; Vrag ~ ga vzame b) zadržk. Pa ~ bo po tvojem; ~ gre, če že hoče; Grdo nas gledajo. ~ nas c) v vprašalnih 

stavkih Kaj ~ naredimo; ~ to res verjamem; Kje ~ vzamem denar; Ali ~ grem ali ne; Kako ~ vem, kaj 

nameravajo 2. 1. os. To je potrebno, če ~ se izognemo posledicam; ~ ti povem, kako se je to zgodilo; publ. 

Predvsem ~ poudarim njeno požrtvovalnost; publ. Komaj je zdržal do cilja. A ~ povem, da je komaj okreval po 

bolezni II. s pogojnim naklonom, domnev. Kupil je parcelo, na kateri ~ bi gradil hišo; Denar ~ bi zbrali s 

samoprispevkom; Proizvodnja ~ bi se začela še letos; Ustanovili so odbor, ki ~ bi raziskal zadevo; Ta šola ~ 

bi usposabljala za življenje; To izjavo ~ bi (bil) izrekel na skrivni seji; To bolezen ~ bi povzročile neke glivice 

náj -- m (*) Nad vsakim prizadevanjem visi neki ~ 

naj2 vez. 1. v predmetnih odvisnikih Nagovarjajo me, ~ se umaknem; Pusti ga, ~ gre; Mama mu naroča, (da) ~ spotoma 

obišče teto 2. v prilastkovih odvisnikih Mnenja smo, ~ odstopi; Dala mi je znamenje, ~ jo počakam 3. v namernih 

odvisnikih da: Fanta skrij, ~ ga nihče ne vidi; Pojdi domov, ~ ti dajo jesti 4. čustv., v dopustnih odvisnikih čeprav: 

Kupil bom, ~ stane, kolikor hoče; Stori svojo dolžnost, pa ~ se svet podre; ~ bo tako ali drugače, naprej 

moramo 5. čustv., v pogojnih odvisnikih če: ~ le ona odide, brž bo vse drugače; ~ te kdo sliši, pa bo zamera; ~ bi 

meni to rekel, jaz bi mu že pokazal 6. v ločnem priredju ~ bo dobro ali slabo, kupil ga bom 

narekováj -a m z -em (*) jezikosl. |ločilo �“ ”�, �» «�| 

neologízem -zma m (í) jezikosl. �nova beseda, novota� 

 


