
FRAZEMI

 BESEDE povezujemo v BESEDNE ZVEZE

 proste besedne
zveze

(sončen dan-vsaka beseda
zase ima nek pomen)

 stalne besedne zveze
(avtomatske zapornice, fant od

fare- besede, ki spadajo
skupaj)

FRAZEMI

 FRAZEM = stalna besedna zveza s pomenom, ki je sestavljena iz besed, 
ki same zase nimajo napovedljiv pomen

 Lastnosti:
 Stalnost:

 stalnost pomena  : pomena ne moremo primerjati z pomenom 
posameznih besed v frazemu (gledati se kot pes in 
mačka=sobražiti se)

 stalnost oblike  : ne moremo jih poljubno spreminjati (govoriti, 
kakor bi iz rokava stresal ‡ govoriti, kakor bi iz rokavov stresel)

 Spremembe:
 sprem.pri spreganju  :(Hodim/Hodiš/Hodi…kot maček okrog vrele 

kaše)
 pri časovnih oblikah  : (On je/bo hodil,kot maček okrog vrele…)
 pri naklonskih oblikah  : (Ne hodi  kot maček okrog vrele kaše)

 raba frazemov je SLOGOVNO ZAZNAMOVANA – pomen besed ni 
dobeseden, je prenesen

 uporabljamo v neuradnih okoliščinah-praktično sporazumevalna 
besedila, včasih pa tudi v publicističnih besedilih in reklamah

 prenovitve frazemov: velikokrat so v publicističnih besedilih 
pomeni frazemov preoblikovani – dobijo nov pomen

 frazemi se ne prevajajo dobesedno ("Lije kot iz škafa."  "It rains 
cats and dogs.")

 frazemi so po OBLIKI:

 stavčni oz.
rečenice/pregovori:

 nastopajo kot samostojne 
povedi

 (Ko mačke ni doma, miši 
plešejo.)

 nestavčni oz. rekla:
 (… rdeč kot kuhan rak…)
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VEDE, ki preučujejo BESEDE:

Veda,ki se ukvarja z besedami v vseh ozirih 
BESEDOSLOVJE/LEKSIKOLOGIJA.

Druge vede, ki se ukvarjajo s posameznimi lastnostmi besed:
 pomenoslovje/semantika: pomen besed, pomenska razmerja med 

besedami
 stilistika: slogovna vrednost besed, uporaba besed (zaznamovane, 

žargonske, pogovorne, …)
 etimologija: izvor besed
 besedotvorje: veda o tvorjenu besed
 pravorečje/ortoepija: izgovorjava in naglaševanje besed
 pravopisje/ortografija: zapisovanje besed
 oblikoslovje/morfologija: oblikovne lastnosti besed, besedil, …
 frazeologija: proučevanje stalnih besednih zvez oz. frazemov
 terminologija: strokovni izrazi
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