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POVZETEK 

 

Diplomsko delo z naslovom Ţivalska frazeologija v govoru Lovrenca na Pohorju 

prikazuje narečno podobo govora Lovrenca na Pohorju. Lovrenški govor se 

uvršča v severnopohorsko podnarečje, natančneje v koroško narečno skupino. 

Namen diplomskega dela je bil predstaviti Občino Lovrenc na Pohorju, podati 

glasoslovne, oblikoslovne in skladenjske značilnosti lovrenškega govora, zbrati 

ţivalske frazeme, ki se pojavljajo, in jih zapisati v narečju. Na podlagi vprašalnice 

za Slovenski lingvistični atlas sem zbrala še besedje za sklop Ţivali. Pri 

opisovanju značilnosti govora Lovrenca na Pohorju sem se oprla na monografijo 

Narečna podoba Dravske doline avtorice Zinke Zorko. Narečno gradivo je bilo 

posneto pri pogovorih z informatorji, kasneje pa zapisano v narečni fonetični 

transkripciji. Posneto je bilo tudi prosto pripovedovanje enega izmed 

informatorjev. Izdelala sem kratek slovar nekaterih manj znanih besed, ki so se 

pojavile v vprašalnici in v prostem pripovedovanju informatorja. Raziskava je 

pokazala, da so ţivalski frazemi še vedno zelo poznani in pri prebivalcih Lovrenca 

na Pohorju dokaj pogosto v rabi. Zbrala sem več kot 250 ţivalskih frazemov. 

Občanom so najbolj znani frazemi, v katerih nastopajo ţivali iz domačega okolja, 

medtem ko se frazemi z ţivalmi iz tujega okolja le redko pojavljajo. Opisala sem 

situacije, v katerih bi se zbrani frazemi pojavili. Precejšen deleţ ţivalskih 

frazemov predstavljajo primerjalni frazemi.  

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: dialektologija, koroška narečna skupina, severnopohorsko 

podnarečje, govor Lovrenca na Pohorju, ţivalski frazemi, ţivalsko izrazje 

 



ABSTRACT 

 

Graduation thesis entitled Animal phraseology in the subdialect of Lovrenc na 

Pohorju shows dialect image of the subdialect of Lovrenc na Pohorju. Lovrenc 

speech belongs to Northern Pohorje subdialect, precisely to Carinthian dialect 

group. The aim of the graduation thesis was: to introduce Municipality of Lovrenc 

na Pohorju; to define phonological, morphological and syntactic characteristics of 

Lovrenc speech; to collect animal idioms which are known in our local area and 

write them down in dialect. I collected animal lexis with the help of the 

questionnaire on animal vocabulary items, included in Slovenian Linguistic Atlas. 

The characteristics of the subdialect of Lovrenc na Pohorju are taken from 

Narečna podoba Dravske doline by Zinka Zorko. Dialect material was recorded 

during several conversations with different informants and later on written in 

dialect phonetic transcription. Moreover, I wrote a short dictionary of less-known 

words which appeared in the questionnaire and in informant's narration. The 

research told us that animal idioms are still well known and quite frequently used 

among local people. I collected more than 250 animal idioms. People are most 

acquainted with idioms related to the animals from the local areas, while idioms 

with animals from foreign places are used rarely. I described the situations in 

which the collected idioms would appear. Comparative idioms represent a 

significant part of animal idioms. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: dialectology, Carinthian dialect group, Northern Pohorje 
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1 UVOD 

 

Štajerska pokrajina na eni strani, koroško narečje na drugi – vse to je Lovrenc na 

Pohorju s svojimi zaselki. Prebivalci smo torej Štajerci s koroškim narečjem, 

natančneje severnopohorskim podnarečjem. Vse to se marsikomu zdi verjetno 

nekoliko nenavadno, a zgodovina je tista, ki je poskrbela za vso to pestrost in 

raznolikost na enem mestu.  

 

Lovrenc na Pohorju je kraj, v katerem ţivim. Lovrenški govor, narava, ţivali, 

frazemi – vse to je bilo izhodišče mojega raziskovanja. Frazemi so del našega 

vsakdana, pa se jih včasih sploh ne zavedamo. V preteklosti so ljudje bili še bolj 

tesno povezani z naravo in ţivalmi. Ravno zaradi tega se je oblikovalo mnogo 

ţivalskih frazemov. Zanima me, kakšno je poznavanje ţivalske frazeologije v 

lovrenškem govoru danes in če taka frazeologija še vedno bogati naš govor. 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz desetih poglavij. Uvodu sledi teoretični del, v 

katerem so predstavljeni namen, metodologija dela, zapis besed in osebni podatki 

informatorjev. Sledijo geografske, kulturne in zgodovinske značilnosti Lovrenca 

na Pohorju z zaselki. Peto poglavje obsega predstavitev koroškega 

severnopohorskega govora, natančneje govora Lovrenca na Pohorju. Obdelane so 

glasoslovne, oblikoslovne in skladenjske značilnosti. Glasoslovje in oblikoslovje 

lovrenškega govora sta povzeta po znanstveni monografiji Narečna podoba 

Dravske doline avtorice Zinke Zorko. Sledita zbrano besedje lovrenškega govora 

za sklop Ţivali in predstavitev glavnih značilnosti frazeologije. V sedmem 

poglavju smo osredotočeni na ţivalske frazeme v lovrenškem govoru. Zbrani so 

bili s pomočjo informatorjev. Sledijo še analiza in interpretacija teh frazemov ter 

ugotovitve raziskave. Na koncu je priloţeno besedilo v govoru Lovrenca na 

Pohorju, zapisano po pripovedovanju enega izmed informatorjev. Vse narečno 

gradivo je posneto na eni zgoščenki. 
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2 NAMEN, METODOLOGIJA DELA IN RAZISKOVALNE 

HIPOTEZE 

 

Namen mojega diplomskega dela je predstaviti Občino Lovrenc na Pohorju, 

prikazati glasoslovni, oblikoslovni in skladenjski oris lovrenškega govora; zbrati 

ţivalske frazeme, ki so prebivalcem znani; te frazeme zapisati v narečju ter jih 

razloţiti oziroma povedati, v kakih situacijah bi jih kdo uporabil. Prav tako je 

namen zbrati besedje za slovar narečnih izrazov za ţivali in ugotoviti, kateri 

ţivalski frazemi prevladujejo ter kako ţivo je še izraţanje s frazemi, v katerih 

nastopajo ţivali. 

 

V svojem diplomskem delu bom uporabila teoretične in empirične metode. V 

teoretičnem delu bo uporabljena deskriptivna metoda, saj gre za predstavitev 

značilnosti Lovrenca na Pohorju in oris lovrenškega govora. Empirični del pa 

zajema metodo snemanja na terenu. Ţivalske frazeme sem zbirala meseca aprila 

2012 pri petih informatorjih. Vse pogovore z njimi sem posnela na digitalni 

diktafon. Pri zbiranju ţivalskih frazemov so mi bila v veliko pomoč Kebrova dela; 

in sicer Ţivali v prispodobah 1, Ţivali v prispodobah 2 in Slovar slovenskih 

frazemov. Pregledala sem frazeme, zapisane v knjiţnem jeziku, in se odločila za 

strategijo zbiranja frazemov. Od informatorjev sem frazeme pridobivala na več 

načinov. Prvi način je bil spraševanje po kakem frazemu ob poimenovanju 

določene ţivali na fotografiji. Drugi način je bil prepoznavanje frazema iz 

situacije, ki sem jo opisala. Če ta dva načina nista zadostovala za pridobitev 

kakega frazema, pa sem uporabila tretji način, kjer sem ţivalski frazem navedla, 

informator pa je moral povedati, ali ga pozna ali ne, v kaki obliki se pojavlja v 

našem narečju, v katerih situacijah bi ga sam uporabil in kako bi ga razloţil. 

Načine izvabljanja frazemov sem prilagajala glede na informatorje in situacijo.   

 

Prav tako sem zbrala besedje po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, ki jo 

vsebuje Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas 
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avtorice Francke Benedik, in sicer za sklop Ţivali. Vprašalnica sicer vsebuje 16 

tematsko zaokroţenih poglavij. Ramovš
1
 je vprašalnico začel pripravljati ţe leta 

1934. Rigler jo je leta 1961 poskušal izboljšati, predvsem z gramatičnimi 

vprašanji. Vprašalnica danes vsebuje 870 oštevilčenih vprašanj, razdeljenih v 

naslednjih 16 razdelkov: I. Telo, II. Obleka, III. Hiša, IV. Vas, V. Prazniki, VI. 

Orodje, VII. Ţivali, VIII. Rastline, IX. Planina, X. Bolezni, XI. Čas, XII. 

Pokrajina, XIII. Druţina, XIV. Štetja, XV. Razno, XVI. Gramatična vprašanja. 

Vprašanja niso podana v stavčni obliki, temveč je podan knjiţni izraz, za katerega 

se skuša dobiti narečna ustreznica. Zame je bil relevanten del o ţivalih. 

 

Posnela sem tudi prosto pripovedovanje enega izmed informatorjev. Po delu na 

terenu sem vse zbrano gradivo poslušala in zapisala v narečni fonetični 

transkripciji. Besedilo je bilo pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola, ki ga je 

na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani razvil Peter Weiss.  

 

 

Glede na to, da je v Lovrencu na Pohorju dosti starejših ljudi, ki so včasih ţiveli 

na kmetijah in imeli veliko stikov z ţivalmi ali pa jih še vedno imajo, navsezadnje 

ţivimo v kraju, kjer smo še vedno močno povezani z naravo in ţivalmi, 

predvidevam, da se je ohranilo kar dosti ţivalskih frazemov. Predvidevam tudi 

večje poznavanje takih frazemov, v katerih nastopajo ţivali iz domačega okolja, in 

manjšo rabo frazemov z ţivalmi iz tujega okolja. Prav tako predvidevam, da bodo 

zaradi načina govora informatorjem najbolj blizu primerjalni frazemi. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Povzeto po zapiskih s predavanj pregleda slovenske dialektologije pri dr. Mihaeli Koletnik v 

študijskem letu 2009/2010. 
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3 INFORMATORJI 

 

Potrebno je poimensko navesti in predstaviti informatorje, ki mi zelo veliko 

pomenijo, saj brez njih to diplomsko delo ne bi moglo nastati. Narečno gradivo 

sem zbirala pri petih informatorjih. Informatorji imajo v času pisanja diplomskega 

dela 69, 78, 80, 82 in 90 let. Predstavljeni so po abecednem redu glede na njihove 

priimke.  

 

Franc Bečan  

Rodil se je 9. 9. 1943. Ţe vse ţivljenje prebiva v Lovrencu na Pohorju. Osnovno 

šolo je obiskoval v Lovrencu, srednjo in višjo šolo (VEKŠ oziroma Višjo 

ekonomsko-komercialno šolo) pa v Mariboru (v Lovrencu namreč ni nobene 

srednje ali višje šole). Prvih pet let po diplomi je delal v Lovrencu na Pohorju, 

kasneje pa v Rušah. G. Bečan se zelo zanima za naravno in kulturno dediščino 

Lovrenca na Pohorju. 

 

Ana Marta Dover  

Rodila se je 24. 7. 1930. Vsa leta ţivi na Rdečem Bregu. Osnovno šolo je 

obiskovala v Lovrencu na Pohorju. Prav tako je zaključila eno leto obrtne šole v 

Lovrencu. Vsa leta do upokojitve je delo opravljala v Lovrencu na Pohorju. 

 

Marija Jodl (rojena Planinšič)  

Rodila se je 5. 12. 1921 na Rdečem Bregu (po domače pri Hudeju). V osnovno 

šolo je hodila v Lovrencu na Pohorju. Otroštvo je preţivela doma. Ţelela je 

obiskovati gospodinjsko šolo, a ji je nemirni čas pred drugo svetovno vojno to 

preprečil. Druge šole ni obiskovala. Kasneje se je poročila in preselila v Lovrenc 

na Pohorju, kjer ţivi še danes. 
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Gašper Karničnik  

Rodil se je 31. 12. 1933. Svoje otroštvo je preţivel v Puščavi na kmetiji. Osnovno 

šolo je obiskoval v Puščavi. Kasneje se je eno leto šolal za kmetijskega tehnika. 

Sprva je pomagal staršem na kmetiji, nato pa se zaposlil v Marlesu, kjer je svoje 

delo opravljal več kot 42 let. Preselil se je v niţji predel Puščave, kjer ţivi še 

danes. 

 

Doroteja Petrun (rojena Šiker)  

Rodila se je 30. 9. 1932. Otroštvo je preţivela na Recenjaku. Obiskovala je 

Osnovno šolo Lovrenc na Pohorju. Po osnovni šoli je opravila tečaj 

knjigovodstva. Nikoli ni bila zaposlena. Z moţem je ţivela na kmetiji in 

opravljala domača dela. Še vedno stanuje na Recenjaku. 
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4 LOVRENC NA POHORJU NEKOČ IN DANES 
 

4.1 GEOGRAFSKE IN NARAVNE ZNAČILNOSTI OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU 

 

 

 

Slika 1: Pogled na Lovrenc na Pohorju 

 

Lovrenc na Pohorju leţi v kotlini pod Roglo, in sicer na severnem delu vzhodnega 

Pohorja. Skozi čas je Lovrenc s svojimi zaselki in samotnimi kmetijami zaradi 

svoje lege postal nekaj posebnega. Občina Lovrenc na Pohorju obsega območje 

nekdanje Krajevne skupnosti Lovrenc na Pohorju. Zajema 7 naselij: Lovrenc na 

Pohorju, Puščavo, Rdeči Breg (del), Kumen, Recenjak, Činţat in Ruto. Celotno 

območje
2
 obsega 84,4 km

2
, gostota naseljenosti pa za leto 2012 znaša 37 

prebivalcev na površini enega kvadratnega kilometra. Ob zadnjem popisu 

prebivalstva je Statistični urad Republike Slovenije, po 1. 1. 2012, v Občini 

Lovrenc na Pohorju, zabeleţil 3124 prebivalcev. Od tega je 1574 moških in 1550 

                                                           
2
 Podatki pridobljeni s spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije 

(http://www.stat.si/), 4. 11. 2012. 
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ţensk. Kot zanimivost naj navedem, da je leta 1900 Lovrenc imel 1213 

prebivalcev, leta 1991 jih je imel 3144, leta 2008 pa 3120 prebivalcev (Mlinarič 

idr. 1991: 15–16). V obdobju od 1900 do 1991 lahko torej opazimo močno 

naraščanje števila prebivalstva (z izjemo obdobja od 1910 do 1931 zaradi prve 

svetovne vojne in prenehanja obratovanja nekaterih obrtnih delavnic), medtem ko 

podatkov pred letom 2008 in po tem letu ne moremo neposredno primerjati, saj so 

na Statističnem uradu Republike Slovenije začeli uporabljati spremenjeno 

statistično definicijo prebivalstva.  

 

 

 

Prebivalcem Lovrenca na Pohorju vrata v 

svet odpira na eni strani povezava s 

sosednjimi Rušami, na drugi strani pa most čez reko Dravo. Most čez reko Dravo 

je bil zgrajen leta 1972. Od Maribora je Lovrenc oddaljen pribliţno 30 km. 

Prebivalci Lovrenca opravljajo delo v Lovrencu ali pa se na delo vozijo v 

sosednja mesta (Ruše, Maribor, Radlje ob Dravi ipd.). Le malo je tistih, ki bi se 

preţivljali – kot je bilo to v navadi včasih – samo še s kmetijstvom. Dandanes 

Lovrenčani opravljajo dela v različnih institucijah, podjetjih, industrijskih obratih, 

nekateri so samozaposleni; kmetijstvo pa je v Lovrencu bolj kot ne dopolnilna 

dejavnost, s katero se ljudje ukvarjajo ob sluţbi. 

 

Ozemlje današnjega Lovrenca na Pohorju je nastalo na področju, kjer sta potoka 

Radoljna in Slepnica izdolbla prostrano dolino. Pohorska globočnina, ki sestavlja 

ogrodje Pohorja, je zgrajena iz zrnjaka oziroma tonalita in je razmeroma mladega 

nastanka. Nastala je v času ţivahnega vulkanskega delovanja na tem območju 

(Mlinarič idr. 1991: 9). 

 

Slika 2: Lega Občine Lovrenc na Pohorju v 
Sloveniji 
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Danes je za to območje značilen vpliv gorskega podnebja. Podnebje se razlikuje 

od Ruš, ki so le 10 km vstran in imajo celinski vpliv. Lovrenc je obdan s 

pohorskimi gozdovi, ki prebivalcem dajejo 

prijetno zavetje in čistejši zrak. Bukove 

gozdove so nadomestili gozdovi iglavcev. 

Vzrok slednjega sta bili glaţutarstvo in šotna 

pohorska trava, ki zavira drevesno rast 

(Mlinarič idr. 1991: 9–13). 

 

 

Kot smo ţe omenili, Občino Lovrenc na Pohorju sestavlja več naselij. Naselje 

Lovrenc na Pohorju na severu loči od Drave Rdeči Breg, 

vzhodna meja je Kumen, zahodni rob doline pa meji na 

Recenjak. Z ruške strani pridemo najprej na Činţat, po 

cesti skozi Dravsko dolino pa na Ruto in v Puščavo. 

Sledi kratka predstavitev teh naselij
3
. 

 

Lovrenc na Pohorju je obcestno središčno naselje v severnem delu Pohorja, ki 

leţi ob potoku Radoljna. Leta 1222 je naselje dobilo sejemske pravice, 1381. leta 

pa se ţe omenja kot trg. Glavna gospodarska dejavnost je industrija, ki se je v 

preteklosti razvila zaradi obilo vodne sile in lesa iz bliţnjih gozdov. Tukaj so bile 

ţage, steklarna, usnjarna. Iz obrtnih delavnic sta nastala Tovarna kos in srpov in 

Marles z ţago ter s tovarno montaţnih hiš. 

 

                                                           
3 Podatki o naseljih so povzeti po Portalu Občine Lovrenc na Pohorju 

(http://www.lovrenc.si/vsebina/naselja/). Pridobljeno 4. 11. 2012; in po Mlinarič (1991: 9). 

 

Slika 3: Iglasti gozd s pogledom na 
Kumen 

Slika 4: Naselja v Občini 
Lovrenc na Pohorju 
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Puščava je manjše naselje in tudi romarski kraj. V središču naselja stoji 

pomemben zgodnjebaročni spomenik, in sicer znamenita Marijina cerkev iz 17. 

stoletja. Prebivalci so poseljeni okrog središča, na pobočjih in pred izlivom 

Radoljne v Dravo. 

 

Činţat leţi na skrajnem vzhodu Lovrenško-Ribniškega podolja, zahodno nad reko 

Dravo. Prek Jodla je naselje povezano z Rušami. Do 2. svetovne vojne sta bila 

Činţat in Ruta enotno naselje. 

 

Ruta je naselje, ki leţi med dolino spodnjega toka Radoljne in reko Dravo. Nov 

zaselek je nastal med ţelezniško postajo Ruta in mostom čez Dravo. Prevladujejo 

predvsem gozdovi, je pa tudi nekaj obdelovalne zemlje, in sicer na juţnem 

pobočju. 

 

Rdeči Breg je naselje na gozdnatih severnih obronkih Pohorja. Razteza se od 

Kapusovega grabna na zahodu, spodnjega toka potoka Radoljne na vzhodu do 

potoka Slepnice na jugu. Zahodni del Rdečega Brega ţe spada v Občino 

Podvelka. Rdeči Breg ima veliko izletniških in pohodniških točk. 

 

Kumen je hribovsko naselje na Pohorju. Leţi jugozahodno od Lovrenca. Gostejše 

so poseljeni le dolina in severna pobočja nad potokom Radoljno. Višje je Klopni 

vrh (1340 m), ki je tudi ena izmed bolj znanih pohodniških točk. Naselje se prvič 

omenja ţe med letoma 1193 in 1220.  
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Slika 5: Pogled na Lovrenc in Kumen 

 

Recenjak je naselje manjših skupin hiš na severnih obronkih Pohorja. Razteza se 

od Povhovega potoka na zahodu do Radoljne na vzhodu. Na jugu pa sega navzgor 

vse do šotnega barja z Lovrenškimi jezerci. 
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4.2 ZGODOVINA LOVRENCA NA POHORJU4 
 

Lovrenc na Pohorju ima bogato zgodovino. Za njegov pravi začetek lahko štejemo 

začetek 11. stoletja. Leta 1091 je namreč grof Engelbert I. Spanheim ustanovil 

šentpavelski benediktinski samostan in mu okrog 1. maja podaril Ruše in pusto 

pokrajino. Ta pusta pokrajina je bila današnje območje Lovrenca na Pohorju. 

Takrat se je ta pokrajina imenovala Radomlje (po Radoljni). Ime te pokrajine se je 

pojavljalo v več oblikah; to kaţe na starejšo predšentpavelsko poselitev tega 

območja. Območje je namreč naseljevalo nekaj pastirjev, ki so prišli iz Radelj. Na 

Činţatu pa je bila najdena kamnita sekira, ki kaţe na naselitev tu ţe mnogo prej. 

Nekatera izmed poimenovanj so bila tudi: Redmil, Radmil, Radmilach. Za 

Radomlje je bilo leto 1091 zelo pomembno, saj je s prehodom v last samostana 

pomenilo začetek obdobja pospešene naselitve in agrarizacije. Večino ljudi so 

pripeljali s Koroškega. Zaradi neugodnih razmer pa se na tem mestu ni ustvarila 

večja naselbina. Glavno teţavo je predstavljal Dravski gozd. Bil je skoraj 

neprehoden, raztezal pa se je od Ruš do Brezna. Dolgo je bil geopolitična meja. 

Konec 10. stoletja se je na vzhodni strani gozda izoblikovala Podravska oziroma 

Ptujska Marka, ki so jo 1147. leta zdruţili s Karantansko in jo razširili vse do 

Dravograda. S tem so Radomlje prišle na ozemlje poznejše deţele Štajerske, meja 

med štajerskimi in koroškimi govori pa se je vzpostavila na območju Činţata. 

 

V 12. stoletju so zgradili cerkev, imenovano po farnem patronu sv. Lovrencu. 

Kasneje se je oblikovala naselbina oziroma t.i. današnji lovrenški trg. Kraj je bil 

prvotno imenovan Sv. Lovrenc v Puščavi. Takšno ime je bilo dano ravno zaradi 

puste in z gozdom poraščene pokrajine. Naselbina pa se je zmeraj bolj razvijala in 

leta 1222 pridobila trške pravice in s tem tudi svojega sodnika. Zaradi neugodne 

prometne lege je bil samostan Št. Pavel še pred sredo 13. stoletja prisiljen prenesti 

sedeţ uprave štajerskih posesti na sosednjo Falo. 

 

 

                                                           
4
 Povzeto po Mlinarič idr. (1991:  20–27,  37–47, 110, 121–123). 
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Lovrenška ţupnija je v 15. stoletju doţivela vrsto nesreč. Oton Pergauer, oskrbnik 

celjskih grofov na Muti, je uničil falski grad in zavzel ter poţgal lovrenški trg 

skupaj s cerkvijo in samostanskim poslopjem. V naslednjih letih so zgradili novo 

cerkev in utrdili obrambni zid. Takrat so se prav tako pričeli turški vdori. 

Pokrajino so pustošili ljudje in močni vetrovi, podivjani hudourniki, poţari, potres 

in kuga. Razcvet sta Lovrencu prinesla steklarska industrija in ţelezarstvo. Poleg 

gozdarstva se je uveljavilo še fuţinarstvo, lesarstvo (ţage) in splavarstvo. Iz ene 

izmed fuţin je nastala današnja Tovarna kos in srpov, ki se je, z vmesnimi 

prekinitvami obratovanja, ohranila vse do danes, ko marsikateremu Lovrenčanu 

predstavlja vir zasluţka. V preteklosti so se ukvarjali tudi s turizmom. Buttner je 

poslopje glaţute preuredil za penzionske namene. Penzion je obratoval v 

poletnem času in bil 1872. leta razglašen za klimatsko zdravilišče. Drugi 

pomemben turistični objekt pa je bil hotel Jelen. 

 

  

Pomembno vlogo za Lovrenc je odigrala tudi Marijina cerkev, ki so jo dokončno 

zgradili leta 1628. Od takrat je veliko ljudi romalo k tej cerkvi. Po nekaterih 

podatkih naj bi v Puščavi ţe prej stala cerkev, h kateri so ljudje romali, vendar naj 

bi le-ta zaradi povodnji in vojn propadla. Po letu 1861 se je na Lovrenškem 

razmahnilo narodno prebujanje Slovencev. 

 

Tako kot druge vasi in mesta je tudi Lovrenc na Pohorju med obema vojnama 

doţivel mnogo sprememb. Vojne so za seboj pustile gromozanske posledice. 

Prinesle so veliko materialne, duhovne in narodne škode. Z začetkom 2. svetovne 

vojne in nacističnega osvajanja naše domovine so ljudje morali celo v 

pregnanstvo in taborišča. 

 

Kraj se je dolgo imenoval Sv. Lovrenc v Puščavi (St. Lorenzen in der Wuste), leta 

1863 pa so ga na zahtevo prebivalcev preimenovali v Šentlovrenc ob koroški 

ţeleznici, leta 1895 v Šentlovrenc nad Mariborom, po 1. svetovni vojni v 
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Šentlovrenc na Pohorju, leta 1937 pa v Sv. Lovrenc na Pohorju. Danes je uradno 

ime kraja Lovrenc na Pohorju (od leta 1952 dalje). Do leta 1998 je spadal v ruško 

občino, danes pa je Lovrenc na Pohorju samostojna občina. 

 

 

Lovrenc na Pohorju s svojimi zaselki si je do danes lepo opomogel in se razvil. 

Nekaj škode so mu današnje leto (2012) prizadejale poplave Radoljne in hude 

poplave reke Drave na Koroškem, saj smo začasno prekinili stike z Mariborom po 

selniški strani zaradi udora ceste pri Šturmu. Vredno pa je tudi povedati, da se 

zadnja leta v Lovrenc priseljuje vedno več mladih druţin, ki ţelijo pobegniti iz 

mestnega vrveţa.  

 

 

 

4.3 KULTURNE IN NARAVNE ZNAMENITOSTI OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU5 
 

Velik vpliv na pokrajino je imela samostanska duhovščina, ki je postavila nekaj 

pomembnih kulturnih objektov, na katere smo ponosni še danes. Vsa naselja 

Občine Lovrenc na Pohorju pa imajo tudi veliko naravnih znamenitostih, ki so 

vredne ogleda. 

                                                           
5
  Povzeto po po Portalu Občine Lovrenc na Pohorju (http://www.lovrenc.si/). Pridobljeno 4. 11. 

2012. 

Slika 6: Grb 
Občine Lovrenc 

na Pohorju 
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Slika 7: Cerkev Device Marije v Puščavi 

 

Med pomembne kulturne znamenitosti lahko vsekakor 

štejemo ţupnijsko cerkev Device Marije v Puščavi, 

podruţnično cerkev sv. Ane v Puščavi, podruţnično 

cerkev sv. Kriţa, podruţnično cerkev sv. Radegunde, 

podruţnično cerkev sv. Ignacija na Rdečem Bregu in 

ţupnijsko cerkev sv. Lovrenca. Vsi ti objekti prinašajo 

pomembno zgodbo iz zgodovine in značilnosti 

določenega obdobja. Izpostaviti velja še baročni kip 

sv. Miklavţa, postavljenega v središču Lovrenca na Pohorju. Sv. Miklavţ je 

zaščitnik splavarjev, kateremu so splavarji v zahvalo nosili darila za srečno 

vrnitev domov. Pomembna je tudi pristna kmečka domačija Ladejenkovo. 

Ladejenkovo je najstarejša hiša v Lovrencu. Stoji v naselju Puša. Stavba naj bi 

bila iz 15. stoletja in je lesena, grajena iz brun, pokriva pa jo čopasta streha. 

 

 

 

 

Slika 8: Kapela sv. Ane v 
Puščavi 

Slika 9: Kip sv. Miklavža 
v Lovrencu na Pohorju 

Slika 10: Ladejenkovo 
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Ena izmed kulturnih znamenitosti je tudi 

pajštva, sušilnica sadja in lanu. Pajštva je 

etnološki spomenik. 

 

 

Pomembna naravna znamenitost je lovrenško barje. To šotno barje leţi na vrhu 

Pohorja, v povirju Radoljne, Mislinje in 

Velke. Obsega 11–12 jezerc in je nastalo pred 

6000 leti. Je največje visoko barje v Sloveniji 

in je del gozdnega rezervata Lovrenška jezera.  

 

 

 

 

 

V povezavi z lovrenškim barjem je vsem Lovrenčanom znana pravljica, ki 

pripoveduje o mitološkem bitju, imenovanem Jezerniku, ki je prebival v jezeru 

nad Lovrencom. Ta Jezernik je simbol Jezernikovih dni (sklop kulturnih in 

športnih prireditev), ki se dogajajo vsako leto v poletnih mesecih. Vsakih nekaj let 

izberejo novega Jezernika, ki je zadolţen za varovanje okolja in za turistične 

dejavnosti. 

 

Slika 11: Pajštva 

Slika 12: Lovrenško barje 

Slika 13: Lovrenška jezera 
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4.4 ŠOLSTVO V LOVRENCU NA POHORJU6 
 

Lovrenško šolstvo ima bogato zgodovino. Leta 1997 je lovrenška šola praznovala 

stoti rojstni dan. Skozi zgodovino je šolstvo doţivljalo veliko sprememb, tako 

pozitivnih kot negativnih. Začetki lovrenškega šolstva segajo ţe v leto 1758 z 

razpisano anketo o številu šol. Anketa je pokazala, da naj bi se lovrenški učenci 

takrat učili brati, pisati, računati in ministrirati. Sprva je bila šola trivialka, 

poučevala pa sta le učitelj in krajevni duhovnik. Prvi znan učitelj v začetku 19. 

stoletja je bil Josip Weissegger, po rodu Nemec. Kljub zahtevi ministrstva za 

prosveto, leta 1848, da se v ljudske šole uvede materni jezik kot učni jezik, je do 

1869. leta bil učni jezik za vse predmete, razen za verouk, izključno nemški,  od 

leta 1869 dalje pa ţe deloma slovenski. Obisk šole se je izboljšal. Začeli so 

razmišljati o novem primernem šolskem poslopju. Pričeli so graditi novo šolo. 

 

Po 1. svetovni vojni se je z razpadom Avstro-Ogrske monarhije v tukajšnjem 

šolstvu marsikaj spremenilo. Odpustili so nemško mislečega učitelja, v šolo pa 

uvedli srbohrvaščino. Leta 1930 je v Sv. Lovrenc na Pohorju prišel sluţbovat 

vsestranski učitelj Joţe Petrun, ki je bil dejaven tudi na kulturnem področju. Po 

njem je danes imenovan Kulturni dom Joţeta Petruna.  

 

V obdobju okupacije, ko so Nemci leta 1941 zasedli trg Sv. Lovrenca na Pohorju, 

so odprli nemško šolo. Poučevalo se je v nemščini. Leta 1944 so partizani 

osvobodili Sveti Lovrenc, proti koncu leta 1944 pa so ga Nemci ponovno zasedli. 

Šele leta 1945 je bil dokončno osvobojen. Notranjost šole je bila precej 

poškodovana. Pričeli so s sanacijo. Med vojno so bile uničene tudi slovenske 

knjige in učni pripomočki. 

                                                           
6
 Povzeto po Mlinarič idr. (1991: 253–278) in po Pečnik idr. (1997: 11–12, 23–24, 37–39, 67–68, 

77–78, 91–93). 
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Slika 14: OŠ Lovrenc na Pohorju včasih 

 

Pred letom 1962 je nekaj oddelkov šole delovalo tudi v Puščavi. Otroci, ki so 

ţiveli blizu Puščave, so pouk obiskovali kar tam. Leta 1962 se je puščavska šola 

priključila k lovrenški in postala podruţnična šola. Učenci so nekaj razredov 

obiskovali v Puščavi, leta 1973 pa je bila šola v Puščavi ukinjena zaradi 

pomanjkanja otrok. Od takrat so se vsi otroci z avtobusom vozili iz Puščave v 

Lovrenc. Izboljšali so se delovni pogoji, pouk je potekal le v dopoldanskem času. 

Uvedeni sta bili razredna in predmetna stopnja. Šolanje je potekalo 8 let. 

 

Kasneje so se zgodile spremembe na področju izobraţevanja. Tudi v Lovrencu na 

Pohorju so uvedli 9-letno osnovno šolo. Stavbo šole so pred kratkim popolnoma 

prenovili, tako zunanjost kot notranjost, in jo opremili z najmodernejšo 

tehnologijo. 
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Slika 15: OŠ Lovrenc na Pohorju danes (stari del) 

 

 

                  

Slika 16: OŠ Lovrenc na Pohorju danes (novi del) 
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5 GOVOR LOVRENCA NA POHORJU 

 

Na celotnem področju Občine Lovrenc na Pohorju se govori lovrenški govor. V 

diplomskem delu je zajeto celotno področje občine, saj informatorji prihajajo iz 

različnih naselij. Nekateri so iz Lovrenca, drugi z Rdečega Brega, tretji z 

Recenjaka. Osredotočili smo se na splošne značilnosti govora Lovrenca na 

Pohorju. Pri tem smo se oprli na znanstveno monografijo Narečna podoba 

Dravske doline avtorice Zinke Zorko, kjer je bil govor Lovrenca na Pohorju, 

predvsem govor Činţata, ţe opisan. Uporabljeno je tudi splošno znanje in zapiski 

s predavanj dialektologije. Glasoslovni in oblikoslovni del sta povzeta po Narečni 

podobi Dravske doline. Skladenjske značilnosti govora so predstavljene v 

povezavi z narečnim besedilom iz Priloge, ki je zapisan po pripovedovanju enega 

izmed informatorjev. Besedje pa je zbrano in zapisano po vprašalnici za Slovenski 

lingvistični atlas. 

 

Lovrenški govor spada v koroško narečno skupino, in sicer med severnopohorska 

narečja. Govor Lovrenca torej spada med vzhodne koroške govore. Koroško 

narečno skupino sestavljajo ziljsko, roţansko, podjunsko in obirsko narečje na 

avstrijski strani, v Republiki Sloveniji pa meţiško in severnopohorsko – 

remšniško narečje (Zorko 2009: 83). Severnopohorsko narečje
7
 se govori zahodno 

od Ruš do Vuzenice, remšniško pa od Ojstrice nad Dravogradom do srede 

Dravske doline (Duha na Ostrem vrhu). Severnopohorski govori in remšniški 

govori se med seboj ločijo zlasti v nekaterih razvojih dolgih in kratkih 

samoglasnikov (npr. polglasnika). Za severnopohorsko narečje je značilno, da je 

prehodno narečje med koroško in štajersko narečno skupino. Do tega je prišlo 

zaradi politično-upravne razdelitve. Kot sem omenila ţe v podpoglavju Zgodovina 

Lovrenca na Pohorju, je sredi Dravske doline, v bliţini Fale, ţe v 12. stoletju, bila 

politična razmejitev med Štajersko in Koroško. Kasneje se je deţelna meja 

premaknila skoraj do Dravograda, vendar je narečna členitev ostala taka kot v 12. 

                                                           
7
 Povzeto po zapiskih s predavanj pregleda slovenske dialektologije pri dr. Mihaeli Koletnik v 

študijskem letu 2009/2010. 
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stoletju. Meja je potekala torej v bliţini Fale, tako da se od Fale proti Činţatu in 

naprej, torej v Občini Lovrenc na Pohorju, govori koroško narečje, medtem ko 

imata Ruše in Selnica na drugi strani štajersko narečje.  

 

Zgodovinsko gledano so koroška narečja severozahodna
8
, tako da se je stalno 

dolgi ě razvil v smeri proti i:e, dolgi o oziroma etimološki o pa v smeri proti u:o 

(v Lovrencu i:ə in u:ə). V Lovrencu torej izgovarjamo m'li:əko in 'mu:əst. Za 

slovenska koroška narečja je značilna tudi kasnejša vokalizacija polglasnika. 

Vokalizacija polglasnika, ki je bila konec 14. stoletja ţe zaključena, je slovenski 

prostor razdelila z izogloso, pravokotno na izogloso ě (jata). Na severovzhodu se 

je ə vokaliziral v e, na jugozahodu pa v a. V lovrenškem govoru se je polglasnik 

torej vokaliziral v e in se tako povezal s severnimi štajerskimi narečji. Tako za 

'pəs, v območju Lovrenca na Pohorju izgovarjamo 'pḙ:s. 

 

Zorko (1995: 17) navaja, da je za severnopohorsko narečje značilna izguba 

intonacijskih opozicij. To narečje torej pozna le jačinsko naglaševanje. Intonacija 

je padajoča, naglašeni zlog pa dokaj visok. Vokalni sistem je tak kot v vseh 

koroških govorih, mlajši pojavi pa so nastali pod vplivom štajerskih narečij. 

 

 

5.1 GLASOSLOVJE9 
 

5.1.1 Vokalizem 

 

Samoglasniški sistem lovrenškega govora pozna dolge naglašene, kratke 

naglašene in kratke nenaglašene samoglasnike.  

                                                           
8
 Povzeto po zapiskih s predavanj pregleda slovenske dialektologije pri dr. Mihaeli Koletnik v 

študijskem letu 2009/2010. 
9
 Povzeto po Zorko (1995: 17, 22–27, 19–21). 
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5.1.1.1 Dolgi samoglasniški sistem 

 

 

 

Za lovrenški govor je značilen zasekani ritem govora, ki krajša samoglasnike, 

zlasti i in u pred zaporniki. V govoru se pojavlja 9 dolgih vokalnih fonemov: i:, 

u:, i:ə, u:ə, ẹ:, ọ:, ḙ:, :, a:. Pojavljajo se v vseh besednih zlogih. Ta govor pozna 

le najstarejša diftonga i:ə in u:ə. Najbolj slišen je ozki e, ki je oţji kot knjiţni ozki 

e, pa tudi o se je precej zoţil. Zanimivo je, da pravih širin tukaj ne slišimo. 

Posebnost dolgega vokalnega sistema sta indiferentna srednje široka dolga e in o, 

ki se govorita namesto dolgega širokega e in o. 

 

Fonem i: zastopa praslovanska i in y v dolgih zlogih. Najdemo ga tudi v 

izposojenkah, redko se tudi e < ə, e pred istozloţnim n zoţi v i. Primeri tega 

fonema: 'ci:rka, 'ti:ŋka, 'ti:šler. 

Fonem u: zastopa praslovanski dolgi rastoči in padajoči u, včasih tudi dolgi 

samoglasniški l ('mu:ze). Pojavlja se tudi v izposojenkah. Primeri fonema: 'ku:šer, 

'u:xa, 'du:ša. 

Diftong i:ə zastopa praslovanski stalno dolgi ě ('pi:əč) in padajoči e. Pogost je v 

izposojenkah iz nemščine. Včasih, vendar redko, nastane tudi iz i, ki se pred l in n 

diftongira v i:ə. Primeri fonema: d'vi:ə, 'ci:əl, 'vi:ə. 

i:        u: 

 i:ə      u:ə  

  ẹ:    ọ:   

     ḙ:  :  + ar:  

    a:     
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Diftong u:ə zastopa praslovanski padajoči o (p'lu:ət, 'du:ə) in je pogost v 

izposojenkah iz nemščine ('šu:əšter). 

Fonem ẹ: je zelo ozek in zastopa dolgi akutirani in cirkumflektirani ę, 

staroakutirani ě, novoakutirani  in e v izposojenkah. Primeri fonema: g'lẹ:daš, 

ka'fẹ:, 'zẹ:le, šlẹ:g, 'rẹ:kọ. 

Fonem ọ: je refleks za praslovanski dolgi akutirani in cirkumflektirani nosni ǫ in 

za novoakutirani . Pojavlja se tudi v izposojenkah. Primeri fonema: gọ'lọ:p, 

k'rọ:ta, 'gọ:š. 

Indiferentni srednje široki ḙ: zastopa dolgi polglasnik iz ъ, ь, novoakutirani 

polglasnik v nezadnjem besednem zlogu, kratki naglašeni polglasnik in 

sekundarno naglašeni ə ter sekundarno naglašeni e. Primeri fonema: 'mḙ:gla, 

'tḙ:ta, 'ţḙ:na. 

Indiferentni srednje široki /nevtralen : zastopa dolgi a ('k:ča, 'm:, k'r:va). 

Narečna spremeba, ki jo tukaj prepoznamo, je torej zaokroţanje stalno dolgega a. 

Na območju Lovrenca se je zaokroţil v čisti o. 

Fonem a: je nastal iz sekundarno naglašenega o, iz kratkega naglašenega a v 

zaprtem zlogu, v nekaterih besedah se je ohranil etimološki a. V besedi 'pa:t gre 

za analogijo po neimenovalniških sklonih. Primeri fonema: 'ja:s, 'va:da, b'ra:t.  

Diftong ar: se je razvil iz zlogotvornega . Primeri fonema: 'mar:zla, 'par:v, 

'par:t. 

Eden izmed slovenskih narečnih naglasnih pojavov
10

, ki je prisoten tudi v govoru 

Lovrenca na Pohorju, je bil umik akuta oziroma kratkega rastočega naglasa na 

prednaglasni polglasnik v tipu megla (v Lovrencu 'mḙ:gla). 

 

 

 

                                                           
10

 Povzeto po zapiskih s predavanj vokalizma pri dr. Mihaeli Koletnik v študijskem letu 2008/2009. 
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5.1.1.2 Kratki naglašeni samoglasniški sistem 

 

   i      u 

 ẹ  ə  ọ  

  e  o   

   a    

 

Govor Lovrenca na Pohorju pozna 8 kratkih vokalnih fonemov. Pojavljajo se v 

vseh besednih zlogih. Zaradi pogostega pojavljanja kratkih naglašenih vokalov 

sredi besede daje govor vtis nekakšne zasekanosti. Do naglašenih kračin je 

pogosto prišlo zaradi kasnejšega umika naglasa v tipu kos'ti: > 'kosti. 

 

Kratki naglašeni i je nastal iz kratkega i in iz dolgega i v določenih pozicijah. 

Primeri fonema: 'bik, mar'tinc, pọ'tica. 

Kratki naglašeni u je nastal iz kratkega u in iz dolgega u v določenih pozicijah. 

Primeri fonema: 'kup, k'luč, 'puklast. Nastal je tudi po umiku naglasa v tipu ljudje 

> 'lud. Fonem u se v takem primeru včasih izgovarja oslabljeno ('ld).  

Kratka naglašena i in u sta pogosta pred sklopom dveh soglasnikov in pred 

zaporniki ('kup, 'kip). 

Kratki naglašeni ozki ẹ je verjetno le pozicijska varianta kratkega širokega e, ki 

ima razločevalno funkcijo. Pojavlja se le pred istozloţnim -. Primeri: 'zẹ, 'ţẹn. 

Kratki naglašeni ozki ọ je pozicijska varianta kratkega širokega o. Oţijo ga 

predvsem sonorniki (ţ'gọŋk). Zastopa tudi kratki naglašeni u, ki se reducira ('lọdi, 

k'rọx). Ponavadi se skrajša tudi pred istozloţnim - in - ('vọska, 'dọta). 

Kratki naglašeni široki e slišimo v izposojenkah in v edinem, zaprtem zlogu; sredi 

besede pa kot rezultat umika naglasa za zlog proti začetku besede, pogosto v 

velelniku. Primeri fonema: 'det, 'ed, 'pel. 
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Kratki naglašeni široki o v enozloţnicah je refleks kratkega naglašenega o, lahko 

pa preide tudi v a. Velikokrat se pojavlja zaradi sekundarnega ali terciarnega 

umika naglasa s končnega zloga. Primeri fonema: g'rop, 'roka, 'kost. 

Kratki naglašeni a zastopa kratki naglašeni o in pozneje naglašeni a. Primeri 

fonema: 'marm, 'kanc, 'pal, 'začnọ. Zanimivo je, da se ta fonem pojavlja tudi sredi 

besede. 

Kratki naglašeni ə zastopa kratki naglašeni i in kasneje naglašeni i, e v skupini 

tret. Primeri fonema: 'məš, 'bə, m'rət, ţ'rət. Včasih se tudi -il- reducira v -əl- 

(šte'vəlka). 

 

 

5.1.1.3 Nenaglašeni samoglasniški sistem 

 

Prednaglasna lega                                     Ponaglasna lega 

                                               

 e/ẹ  ọ        e  o  

  a     a   

 

Neneglašeni samoglasniki se velikokrat izgovarjajo manj jasno. 

Tendenca je, da se vsi nenaglašeni e-ji, nastali iz e, ě, ə, ę, v nevtralni legi širijo, 

vsi nenaglašeni o-ji, nastali iz o, ǫ, pa oţijo. 

Zoţen prednaglasni e se pojavi pred vokali i:, i:ə, u: (bẹ'si:əda, čẹ'bu:, vẹ'si:əla). 

Samoglasnika i in u sta v nenaglasnih legah oslabljena. Oslabljenost samoglasnika 

nakazuje kroţec pod samoglasnikom ('kẹlx, cf'rid). Slabitev vokala se najbolj 

pogosto pojavi v izglasju. Predvsem lahko to trdimo za fonem i. Primeri: b, 

'r:d, m'l:d, 'k:k. 
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5.1.1.4 Moderna vokalna redukcija 

 

Moderna vokalna redukcija
11

 oziroma samoglasniški upad je izgubljanje 

značilnosti samoglasnikov. Samoglasnik lahko po delovanju določenih pojavov 

preide v srednjejezični vokal (polglasnik) ali pa prek njega nato popolnoma 

onemi. V osrednjih narečjih se je slabljenje nenaglašenih samoglasnikov začelo ţe 

pred 15. stoletjem. Moderni vokalni redukciji so podvrţeni zlasti govori s 

hitrejšim tempom (gorenjščina, primorščina). 

 

Moderna vokalna redukcija pa se prav tako, ne sicer tako pogosto kot v osrednjih 

narečjih, pojavlja v govoru Lovrenca na Pohorju. Pojavlja se v vzglasju, kjer 

imamo 'm: za 'ima' (popolna redukcija); sredi besede, kjer so se samoglasniki i, 

u, ě reducirali ţe kar do ničte stopnje ('vi:dla iz videla, b'lọ iz bilo), ali pa se je 

ohranil poglasnik ('vəš, s'pəl, 'nəč); in v izglasju ('sə iz vsi, čə iz če, bə iz 

bi).Včasih v eni sami besedi prihaja do reduciranja več samoglasnikov hkrati 

('vəlko iz veliko, b'lə iz bili). Veliko pogosteje kot redukcija vokala pa se v 

izglasju pojavlja slabitev vokala. 

 

Zorko (1995: 21–22) ugotavlja, da se moderna vokalna redukcija pojavlja zlasti 

pri kratkem naglašenem in nenaglašenem i in u. Ob sonornikih l, r, n se i 

najpogosteje reducira v polgasnik ali pa onemi (pər, sra'm:k). Redukcija i za l, n 

povzroči zlogotvornost l in n (z'digla, 'mọ:dla). V soseščini zvočnikov se lahko 

reducira tudi e ('dač iz daleč). 

 

Prav tako je pogosto prisotno disimilativno oziroma prednaglasno akanje, kjer se 

o pred naglašenim srednješirokim o, redko tudi pred naglašenimi ọ, u, ẹ,  

disimilira v a (pas'l:la, pad'g:na, kas't:ja, sa'bọ:ta, kla'buk, ba'lẹ:n). 

 

                                                           
11

 Povzeto po zapiskih s predavanj vokalizma pri dr. Mihaeli Koletnik v študijskem letu 2008/2009. 
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Neneglašene končnice se v deleţniku na  -l izgovarjajo na več načinov: 

– ił > -o:  na'mislọ, pọ:knọ; 

– ěł > -e: 'sḙ:de, 'vẹ:de; 

– əł > -o: 'rẹ:kọ, 'nẹ:sọ; 

– ał > -a: 'dẹ:la, s'ku:xa. 

 

V priponah -əc, -ək v poloţaju za zvočniki ə onemi ('kanc), v naslonskem nizu pa 

lahko zasledimo krajšave: 'pam (pa bom), 'kəne (kar ne, ne), 'tim (ti bom). 

 

 

5.1.2 Konzonantizem 

 

Soglasniški sistem govora Lovrenca na Pohorju sestavljajo l, r, m, n/ŋ, v/, j/, f, p, 

b, t, d, k, g, x/, c, z, s, č, ţ, š. 

 

5.1.2.1 Zvočniki 

 

5.1.2.1.1 Fonem l 

 

– fonem l se govori pred samoglasniki in med samoglasniki ('li:əp, 'lukna, 

g'la:š); 

– zlogotvorni  se govori v sredini besede med soglasniki ('mọ:dla) in na 

koncu besede za soglasnikom (trọ:t); 

– srednji l je nastal iz praslovanskega l pred sprednjimi lokali, iz trdega l 

pred zadnjimi vokali in iz palatalnega l; 

– zlogotvorni l je nastal iz l in l' po redukciji vokalov i, ě in ə za njimi; 

– srednji l za labiali prehaja v rahlo velarni ł. 
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5.1.2.1.2 Fonem r 

 

– včasih se je govoril uvularni (jezičkov) ṙ; danes se ne govori več ('ri:ba, 

'roka); 

– med vokali se je palatalni r razvil v rj ('d:rjen); 

– ohranjena je skupina čre-/ţre- (č'ri:əs, č'ri:əšna, ţg'rḙ:b); 

– disimilacija r-r > -r je slišna v besedi 'famošter (iz farmošter). 

 

 

5.1.2.1.3 Fonem n in pozicijska varianta ŋ 

 

– fonem n je naslednik praslovanskega n, palatalnega n pred i ('ni:va) in za 

soglasnikom; 

– fonem n se govori pred samoglasniki ('na:ga), med dvema 

samoglasnikoma ('mi:ne) in med samoglasnikom ter soglasnikom 

(F'ranc); 

– velarni ŋ se govori za samoglasniki pred k in g ('ti:ŋke, 'pu:ŋgret); 

– zlogotvorni  nastane iz končnega -m za zobniki zaradi vokalne redukcije 

(s, 'ọ:s); 

– rinezem je ohranjen v besedah 'p:jeŋk, 'p:jenčna in 'mi:əsc; 

– disimilacija m-m > n-m (měmo > 'ni:əmo). 

 

 

5.1.2.1.4 Fonem m 

 

– govori se pred samoglasniki in za njimi ('mu:xa, 'tumpast); 

– v govoru ne doţivlja posebnih sprememb. 
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5.1.2.1.5 Fonem v in pozicijska varianta  

 

– fonem v je nastal iz psl. , iz ł na koncu besede ali sredi besede pred 

soglasnikom in kot proteza pred u-; 

– zobnoustnični v se pojavlja pred samoglasniki ('vi:no, 'vi:ə, po'vḙ:t); 

– ustničnoustnični  se govori na koncu besede, za samoglasnikom v 

istozloţni legi in v začetku besede pred soglasnikom (k'ra, p'rala, 

'a:ra, 'šọ). 

 

5.1.2.1.6. Fonem j in pozicijska varianta  

 

– govor pozna le  vendar se za zapisovanje tega glasu pred samoglasniki 

uporabljamo znak j, znak  pa se piše za samoglasniki pred pavzo in pred 

soglasnikom ('jəskat, gọspọ'dḙ:ja, 'jace, 'ku:ə); 

– s tako pisavo se nakaţe, kdaj je j bliţe pravemu priporniku; 

– fonem je nastal iz psl. j in iz nj v poloţaju med samoglasniki; 

– pojavlja se kot proteza pred kratkim naglašenim i ('jəskat); 

– v nekaterih primerih se razvije sekundarni i ('beţat, 'fest). 

 

 

5.1.2.2 Nezvočniki 

 

5.1.2.2.1 Fonema p in b 

 

– fonem p se pojavlja pred samoglasniki, za njimi in pred pavzo ('pi:jem, 

k'lepat, 'li:əp); 

– fonem b se pojavlja pred samoglasniki in pred zvenečimi soglasniki 

('b:ba, 'ribnk); 
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– fonem b na koncu besede in pred nezvenečimi soglasniki izgubi zven 

(g'rop, drọp'tina, gọ'lọ:p); 

– zaradi teţko izgovorljive soglasniške skupine v neimenovalniških sklonih 

včasih b oziroma njegova nezveneča varianta p izpade (hrbet > 'xarta); 

– skupina -br- > -r (dobra > 'da:ra). 

 

5.1.2.2.2 Fonema t in d 

 

– fonem t se pojavlja pred samoglasniki, za njimi in pred pavzo 

('təč,'si:tna,'li:ət); 

– fonem d se pojavlja pred samoglasniki in pred zvenečimi soglasniki ('det, 

nad'lọ:ga); 

– d je analogičen v vprašalnem zaimku 'du:ə; 

– d pred nezvenečim soglasnikom in pred pavzo izgubi zven ('ri:ətka, pọt 

'čḙ:lọm); 

– skupina tl, dl je ohranjena v 'mọ:dlm, 'vẹ:dla; 

– sekundarna tl, dl se pojavljata v deleţnikih (p'lḙ:tla, k'r:dla). 

 

 

5.1.2.2.3 Fonemi k, g, x,  

 

– ti fonemi so se v lovrenškem govoru ohranili in so doţiveli malo 

sprememb ('ka:ga, 'k:ka, 'xi:ša); 

– g pred nezvenečimi soglasniki in pred pavzo izgubi zven ter preide v k 

('bu:ək, s'ni:ək); 

– pred začetnim samoglasnikom se pojavlja protetični  ('uta, :nad'v:). 

– 'hčera/hči' > 'či:əra, 'nihče' >'nəš; 

– skupine tl, dl, dn so se diferencirale v kl, gl, gn/n (k'l:čt, g'li:ətva, 

ọ'pọ:gn); 
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– za teden se govori 'kẹ:d, za danes pa 'nḙ:s. 

 

 

5.1.2.2.4 Fonemi c, z, s 

 

– fonemi c, z, s se v govoru bistveno ne spreminjajo ('lice, 'cḙ:k, 'sọva); 

– fonem z pred nezvenečim soglasnikom in v izglasju izgubi zven ('ji:əs). 

 

 

5.1.2.2.5 Fonemi č, ž, š 

 

– fonemi č, ţ, š so nastali kot rezultat psl. palatalizacij in jotacije, š tudi iz šč 

po redukciji dentalne zapore ('gọ:ša); 

– fonem ţ pred nezvenečim soglasnikom in v izglasju izgubi zven (k'ri:š, 

'tḙ:ška); 

– sklop sk > šk (š'ku:ərja, š'keg). 

 

 

5.1.2.2.6 Fonem f 

 

– domač je le v onomatopejskih besedah in izposojenkah (ţ'laf, f'ru:əška, 

'puf). 
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5.2 OBLIKOSLOVJE12 

 

5.2.1 Samostalniška beseda 

 

5.2.1.1 Samostalnik 

 

5.2.1.1.1 Samostalniki ženskega spola 

 

Pri samostalnikih ţenskega spola je v govoru Lovrenca na Pohorju prevladal 

nepremični naglasni tip. Mešanega naglasnega tipa in končniškega naglašanja 

govor ne pozna. 

 

Sklanjatveni vzorec za I. ţensko sklanjatev: 

Primer: 'xi:ša 

Ed. 'xi:š-a -e - -ọ - - ọ 

Dv. 'xi:š- - ø -ama - -ax -ama 

Mn. 'xi:š-e - ø -am -e -ax -am 

 

Posebnosti: 

– po sklanjatvi za samostalnike ţ. spola s končnico -a se sklanjajo tudi 

samostalniki ţenskega spola, ki se v knjiţnem jeziku končujejo na -ə: im. 

ed. 'ci:ərk-a, b'resk-a; rod. ed. 'ci:ərk-e, b'resk-e; rod. mn. 'ci:ərk, b'resk; 

– prisotna je močna feminizacija nevter; to pomeni, da samostalniki 

srednjega spola spremenijo spol (postanejo ţenskega spola): 'u:xa za uho, 

kọ'lẹ:na za koleno, 'jaca za jajce, ọ'či:əsa za oko; 

                                                           
12

 Povzeto po Zorko (1995: 29–44). 
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– veliko samostalnikov ţesnkega spola ţe v ednini spremeni spol, v mnoţini 

pa je ta pojav še pogostejši; 

– samostalniki s spremenjenim spolom se sklanjajo po I. ţenski sklanjatvi. 

Primer: kọ'lẹ:n-a 

Ed. kọ'lẹ:n-a -e - -ọ - - ọ 

Dv. kọ'lẹ:n- - ø -ama - -ax -ama 

Mn. kọ'lẹ:n-e - ø -am -e -ax -am 

– beseda 'drva' ima ednino: d'rọ:va; 

– samostalnik hči ('č:əra) je posplošil osnovno hčer in prešel k a-jevskim 

samostalnikom. 

 

 

Sklanjatveni vzorec za II. ţensko sklanjatev: 

Primer: 'məš/'miš 

Ed. 

 

Dv. Mn. 

'məš/'miš 

 

'mi:š 'mi:š 

'mi:š 

 

'mi:š/m'ši: 'mi:š/m'ši: 

'mi:š 

 

'mi:šma 'mi:šm 

'məš/'miš 'mi:š 'mi:š 
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o 'mi:š 

o 'mi:šx 

o 'mi:šax 

o 'mi:šex 

od mi'ši: 

 

o 'mi:šx 

o 'mi:šax 

o 'mi:šex 

od mi'ši: 

z 'mi:šjọ 

 

z 'mi:šma 

z 'mi:šema 

z 'mi:šm 

z 'mi:šam 

z 'mi:šem 

 

Posebnosti: 

– pri tej sklanjatvi je prisotno sklanjanje po nepremičnem naglasnem tipu, 

čeprav smo pri enem izmed informatorjev v mest. dv. in mest. mn. 

zasledili tudi besedo (od) mi'ši:; 

– samostalniki mešanega naglasnega tipa so zaradi terciarnega akcentskega 

umika prešli v nepremični naglasni tip, kasneje naglašeni korenski 

samoglasniki pa so kratki; vzorec take sklanjatve: k'li:ət, k'let. 
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5.2.1.1.2 Samostalniki moškega spola 

 

Sklanjatveni vzorec za I. moško sklanjatev: 

Primer: m'li:n 

Ed. -ø -a - - ø - -ọm 

Dv. -a -ọ -ọma -a -ax -ọma 

Mn. - -ọ - ọm -e -ax -am 

   

– v tej sklanjatvi prevladuje nepremični naglasni tip; 

– premični naglasni tip poznajo samostalniki tipa 'a:rex, o'rẹ:xa, 'sar:šen, 

sar'šẹ:na; 

– končni naglas naj bi poznal le samostalnik 'pḙ:s, p'sa:, ampak se je danes 

bolj uveljavila varianta z nepremičnim naglasnim tipom, tako da slišimo 

'pḙ:s, 'pḙ:sa. 

 

 

Posebnosti: 

– pojavlja se kvalitetna in kvantitetna premena naglašenega samostalnika v 

neimenovalniških sklonih: 'gu:ət, 'goda; 

– samostalniki, katerih osnova se končuje na samoglasnik ali na r, v sklonih 

z neničto končnico podaljšujejo osnovo z j: 'Mi:xa, 'Mi:xeja, g'n:r 

g'n:rja vendar 'ku:šer, 'ku:šera; 

– samostalnik ọt'roc v mn. (ed. im. 'a:trak/ot'ra:k) je glede sklanjanja nekaj 

posebnega: ọt'roc, ọt'ru:ək, ọt'ra:kọm, ọt'ra:ke, pər ọt'ra:kax, z 

ọt'ra:kam/ọt'ra:kem; 

– za samostalnik č'la:vek je posebna sklanjatev: 
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Ed. č'la:vek-

ø 

člọ'vẹ:k-

a 

člọ'vẹ:k-

 

člọ'vẹ:k-a o 

člọ'vẹ:k-

 

s 

člọ'vẹ:k-

ọm 

 

 

Dv. člọ'vẹ:k-

a 

l'di: člọ'vẹ:k-

ọma 

člọ'vẹ:k-a o 'ludax s 

člọ'vẹk-

ọma 

 

 

Mn. 'ld/'lud l'di: 'ludọm 'ld/'lud o 'ludax z 

'ludam/ 

z 'ludem 

 

5.2.1.1.3 Samostalniki srednjega spola 

 

– govor pozna močno feminizacijo nevter; 

 

Sklanjatveni vzorec za I. srednjo sklanjatev: 

Primer: 'lẹ:tọ 

Ed. 'lẹ:tọ 'lẹ:ta 'lẹ:t 'lẹ:tọ o 'lẹ:t z 'lẹ:tọm  

Dv. 'lẹ:t 'li:ət 'li:ətama 'lẹ:t o 'li:ətax z 'li:ətama  

Mn. 'li:əte 'li:ət 'li:ətam 'li:əte o 'li:ətax z 'li:ətem  
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– posebnost je sklanjanje samostalnika tla: 'na:tle, 'na:t, 'na:tlam, 'na:tle, po 

'na:tlex, z 'na:tlam. 

 

 

5.2.1.2 Samostalniški zaimek 

 

5.2.1.2.1 Osebni zaimek 

 

– osebni zaimek jaz ima v 1. os. ed. im. obliko 'ja:s; 

– govor ne pozna končnega -, tako da se uporablja z 'mẹ:no, s 'tẹ:bo za z 

menoj, s teboj; 

– dvojinski obliki 'mi:ja in 'vi:ja sta verjetno rezultat redukcije v hitrem 

govoru iz midva, vidva; 

– mnoţinske oblike v im. so: 'mi: /mə/, 'vi:/və/, 'an/'ane; 

– manj jasen je nastanek ozkega ọ: v sklonski obliki 'jọ:j (njiju); po 

Ramovševi razlagi gre za obliko njuju, nastalo po vokalni harmoniji. 

 

5.2.1.2.2 Neosebni zaimek 

 

– v obliki *kъto je bil -t- analogično izpodrinjen z -d-; kasneje je vprašalni 

zaimek kdo prešel v gdo, gdo pa je dalo *do, ki ga okrepi poudarjevalni -; 

v govoru se zaimek kdo izgovarja kot 'du:ə; 

– nedoločni zaimek, ki ga večkrat zasledimo, je 'nẹ:xt za nekdo; 

– 'k:r opravlja funkcijo nikalnice ('k:r 'kẹ:ka) in se počasi izgublja. 
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5.2.2 Pridevniška beseda 

 

5.2.2.1 Pridevnik 

 

– najpogosteje so rabljeni lastnostni pridevniki ('bi:ə/'bi:əl); 

– pridevniki poznajo določno in nedoločno obliko; 

– pridevnik, ki je v funkciji samostalniške besede, stoji v določni obliki (tə 

m'l:d); 

– v nedoločnem pomenu oziroma za posebno vrsto predmeta in za neznano 

lastnost se uporablja nə (nə 'm:l,  nọ 'm:lo, na 'm:la); 

– govor pozna stopnjevanje pridevnikov z obrazili in stopnjevanje s prislovi. 

Primer trostopenjskega stopnjevanja navzgor:  

a) z obrazili: 'li:əp (osnovnik), 'li:əpš (primernik), 'na'li:əpš/'natə'li:əpš 

(preseţnik); 

 b) s prislovi: 'li:əp, 'bọl 'li:əp, 'na'bọl 'li:əp. 

 

 

5.2.2.2 Pridevniški zaimek 

 

5.2.2.2.1 Svojilni zaimek 

– v govoru se za osebni svojilni zaimek moja uporablja 'ma:ja, za njegov pa 

'j:gọ. 

 

5.2.2.2.2 Kazalni zaimek 

– kazalni zaimek ta se podvoji ('tọt, 'tət); 

– protetični  v zaimku oni nastopa (ọn) ali ne ('ọn) . 
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5.2.2.2.3 Oziralni zaimek 

– v govoru se za zaimek ki pojavlja večpomenski ko ('Nẹ'vẹčkret 'tẹ:, čə s 

'təstọ 'vi:no, ko pər 'mẹ:š ọs't:ne, /…/); 

– ko se prav tako uporablja za kar ('ku:xaš, ko 'ra:t 'ji:əš). 

 

 

5.2.2.3 Števnik 

 

– v govoru  se pojavljajo glavni ('ed), vrstilni ('par:v), ločilni (t'ru:əje 

ọt'ru:ək) in mnoţilni števniki (t'ru:ən). 

 

5.2.3 Glagol 

 

– v govoru se pojavljajo predvsem trije glagolski časi, in sicer: sedanjik (/…/ 

'zẹ ko s 'ti: 'da:ma, /…/), preteklik (Kọ s 'ja:s 'šọ   'pẹ:nzjo, mi je 

'ţḙ:na 'rḙ:kla: /…/) in prihodnjik (/…/ bọš 'tẹk 'ca:ta 'mḙ:, /…/); 

– predpreteklik se rabi zelo redko; 

– brezpriponski glagol dati se v 2. osebi dvojine in 2. osebi mnoţine 

izgovarja kot 'd:ta in 'd:te, kar je drugače kot v knjiţnem jeziku (dasta, 

daste); 

– enako velja za glagola jesti ('ji:əm, 'ji:əš, 'ji:ə; 'ji:əma, 'ji:əta, 'ji:əta, 

'ji:əmọ, 'ji:əte, 'ji:əjọ) in vedeti ('vi:əm, 'vi:əš, 'vi:ə; 'vi:əma, 'vi:əta, 'vi:əta, 

'vi:əmọ, 'vi:əte, 'vi:əjọ); 

– pojavljata se oba naklona, in sicer velelnik ('kəne 'ber) in pogojnik (b 

'l:xkọ 'ku:xa); 

– pogojnik se tvori z oslabljenim i (b) ali z ə (bə mə 'pasalọ); 

– v govoru se uporablja kratki nedoločnik ('xodt); 

– posebnost in odstopanje od knjiţne oblike nedoločnika je vključevanje 

obrazila -t ('spečt) v vse nedoločnike; 
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– deleţniki na -č so zelo redki; 

– pri nedoločniku se v nekaterih zvezah uporablja predlog za ('da mə 'nẹ:ka 

za 'jest); 

– za izraţanje namena se uporablja oblika, ki je enaka  nedoločniku; le redki 

glagoli imajo obe neosebni glagolski obliki (Ne s'mi:əš x'ca:t. 'Pu:ə 

x'c:t!). 

 

 

5.2.4 Prislov 

 

– v govoru so pogosto v rabi prostorski prislovi ('nəter, 'dọta, 'gərta, 

'dač), časovni prislovi ('zẹ, 'zẹ, 'pale, p'rẹ:, 'tẹ: v pomenu 'tedaj', ta'kọ, 

'č:s, 'n:s) in lastnostni prislovi ('ti:xọ, 'li:əpọ, 'tẹ:kokret, 'tẹk, 

s'tu:əkret); 

– pri prostorskih prislovih v pomenu oddaljevanja se uporablja obrazilo -ta 

('dọta), v pomenu pribliţevanja pa -sa ('dọsa). 

 

 

5.2.5 Veznik, členek, predlog 

 

– pred vrstilnimi števniki se pogosto uporablja členek tə (tə 'par:v); 

– pojavljajo se poudarni členki (še, 'ţə); 

– za vzpostavitev zveze s poslušalcem je v rabi členek 'al (tudi a 'ne); 

– predlogi bistveno ne odstopajo od knjiţnih oblik; razen predloga iz, ki se 

obrusi v s ali z ('ja:s p'ri:dem s s'lu:ţbe); 

– v prostem govoru se večkrat uporablja veznik pa kot in. 
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5.3 SKLADNJA IN BESEDNI RED 

 

Predstavitev in ponazoritev skladenjskih značilnosti se nanaša na zapisano 

narečno besedilo v Prilogi.  

 

V skladnji govora Lovrenca na Pohorju se pojavljajo značilnosti pogovornega 

jezika. Iz besedila je razvidno, da so dokaj pogosti prosti stavki, dostavki in 

priredja. Prisotne so tudi ponovitve (/…/ s'tu:ə nọ s'tu:əkret, 'kak s 'rẹ:kọ, /…/). 

 

Besedni red je narečno zaznamovan, glagoli so na koncu povedi (/…/ 'Tọta 

'b:bca bọ še 'mən na'ri:əzala; 'No, ko s 'bi pa minst'rant, me je pa kap'l:n 

al pa 'ţu:pnk 'mu:štra pa z'g:ja pa zma'ni:ra.; /…/  'təstem je pa 'sọ:sedva 

'Lẹ:na 'vi:dla, da me 't:pe, s se jə pa 'mənda zas'mi:lọ, je pa čes p'lu:ət ku 

š'r:jala.). Ponavadi pa govorec z besedami nakaţe skladenjski vzorec, ki ga 

potem ne izpolni; tako je misel dorečena ob drugačnem skladenjskem vzorcu in 

šele po več vmesnih stavkih ('No, kọ s 'bi pa minst'rant, me je pa kap'l:n al pa 

'ţu:pnk 'mu:štra pa z'g:ja pa zma'ni:ra. 'Nẹ'vẹčkret 'tẹ:, čə s 'təstọ 'vi:no, 

kọ pər 'mẹ:š ọs't:ne, ko 'ţu:pnk 'nəter v 'kẹlx na'li:je, 'təstọ 'vi:no smọ 

minst'rant s'pəl, 'č:s smo se še ce'lọ s'tepl, 'ki:ər bo s'pi – ko 'ni: b'lọ 'tak 

'vəlko, a 'ne –, 'tẹ: 'pale smọ pa 'sə dọ'bi:l za ə 'u:xe al pa za s'latke 'la:se nas je 

'du:ə po'tẹ:gnọ.). Potrebno je upoštevati, da je v našem primeru šlo za 

pripovedovanje, kjer so zgoraj navedene značilnosti zelo pogoste. Prav tako se  

pojavljajo inverzije, ki pripovedovalcu pomagajo, da poudari določene dele 

povedi.  

 

V govoru pogosto slišimo ponavljanje istih povezovalnih sredstev. V tem besedilu 

je najbolj pogosto priredno povezovalno sredstvo 'pa' ('Ja:s s pa 'mi:slọ: »'Jo, sə 

se bo 'p:sla, je pa 'jo: 'l:čna,« pa 'zẹ:mem ne 'bukve pọt 'p:zdxọ pa g'rem, pa 

'ma:ma še za 'mẹ:nọ š'r:ja: »':xč, da t 'nọbọ 'šọ:bala, 'kəne 'ber!« 'Tẹ: s 
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'mi:slọ: »Pa ko bo tẹ gọ'ri:la,« pa pa, ko 'vi:dm, 'kak se 'li:əpo 'ka:za 'p:se, s 

pa le 'bukve 'gər ọt'pa:r pa s 'za:če b'ra:t; /…/), nekajkrat pa je uporabljen tudi 

'tẹ: (/…/ 'tẹ: 'pale smo pa 'sə dọ'bi:l za ə 'u:xe al pa za s'latke 'la:se nas je 'du:ə 

po'tẹ:gnọ.; 'Tẹ: s 'mi:slọ: »Pa ko bo tẹ gọ'ri:la.«). Največkrat je torej prisotno 

vezalno priredje z veznikom 'pa'. Pogosto se pojavlja kot mnogovezje. Zelo 

pogost je tudi premi govor s spremnimi glagoli rekanja (Kọ s 'ja:s 'šọ  

'pẹ:nzjo, mi je 'ţḙ:na 'r:kla: »A 'vəš 'k:, 'zẹ ko s 'ti: 'da:ma, pa bọš 'tẹk 'ca:ta 

'mḙ: ə, 'ti: b 'lḙ:xkọ 'ku:xa, pa 'ja:s p'ri:dem s s'lu:ţbe, da me 'ţi:na ţə 'č:ka, 

/…/). 

 

Naslednja značilnost je pogosta raba naslonke pomoţnega glagola 'biti' na začetku 

stavka (S pa 'rẹ:kọ: /…/,; S s 'rẹ:kọ: /…/). 

 

Za lovrenški govor je značilna padajoča intonacija velelnih stavkov, kar je bilo 

dobro slišano tudi v govoru informatorja v stavku: ':xč, da t 'nọbọ 'šọ:bala, 

'kəne 'ber!. 

 

V govoru se pojavljajo skladenjski germanizmi, predvsem v zvezi prislova in 

glagola ('gər ọt'pa:r, 'gər 'ọ:fnaš).  

 

Za govor je značilna vzpostavitev zveze s poslušalcem ali sogovornikom. 

Velikokrat je tak znak členek 'al. Vse bolj pa ga nadomešča, verjetno po zgledu 

štajerščine, 'ne in a 'ne (/…/ 'təstọ 'vi:no smo minst'rant s'pəl, 'č:s smo se še 

ce'lọ: s'tepl, 'ki:ər bọ s'pi – kọ 'ni: b'lọ 'tak 'vəlko, a 'ne – /…/) . 

 

Čeprav v zapisanem besedilu ni nobenega primera pojavitve pridevnika za jedrno 

besedo, pa lahko trdimo, da v prostem govoru pridevniška beseda večkrat nastopa 
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za jedrno besedo. Prav tako je večkrat spremenjeno zaporedje naslonk v 

naslonskem nizu (bi je pred naj). 

 

Informator je v svoji pripovedi poleg preteklega časa uporabil tudi sedanji in 

prihodnji čas. Uporabil je premi govor, s sedanjim časom pa je pripoved naredil 

bolj dramatično in doţiveto. 

 

 

5.4 BESEDJE 

 

Pri raziskovanju nas je zanimalo predvsem ţivalsko izrazje, saj je povezano z 

mojo osrednjo temo, in sicer z ţivalskimi frazemi. V nadaljevanju je zapisano 

zbrano besedje iz razdelka Ţivali po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas. 

Kot zanimivost pa lahko izpostavimo izredno zanimanje občanov za lovrenško 

besedje. Leta 2009 je namreč na spletnih straneh lovrenške občine nastala pobuda 

za zbiranje lovrenških besed. Vsak je lahko vpisoval, in še vedno lahko vpisuje, 

narečne besede. Do danes slovar zajema 2125 besed, ki so opremljene z razlago in 

s primeri (v narečju). Slovar je zgolj ljubiteljski, zato ni zapisan v fonetični 

transkripciji. Poimenovali so ga Lovrenški slovar oziroma Pohorski slovar. Slovar 

še vedno nastaja. 

 

Po analizi pripovedovanega besedila, zapisanega v Prilogi, je potrebno izpostaviti 

nekatere značilnosti besedja v govoru Lovrenca na Pohorju. Ena izmed glavnih 

značilnosti je nemški vpliv, saj je besedje v veliki meri prevzeto iz nemščine. 

Veliko je izposojenk. Besede so pravzaprav prevzete iz nemščine in popačene, 

tako da govorcem drugega narečja, ki lovrenškega govora ne poznajo, navadno ni 

teţko razvozlati pomena kake besede, če le malo razumejo nemški jezik. Po 

izpolnjeni vprašalnici za SLA je dodan še abecedni slovarček nekaterih manj 
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znanih in prevzetih besed, ki se pojavijo v besedilu Priloge in v sami vprašalnici. 

Definicije besed so prepisane iz Slovarja slovenskega knjiţnega jezika, njihov 

izvor pa smo iskali v Snojevem Slovenskem etimološkem slovarju in Bezlajevem 

Etimološkem slovarju slovenskega jezika. 

 

5.4.1 Vprašalnica za SLA (VII. Živali) 

 

327 konj: 'ku:ə 

ed. 1. 'ku:ə 

 2. 'ku:əja 

 3. 'ku:əjọ 

4. 'ku:əja 

5. o 'ku:əj 

6. s 'ku:əjọm 

mn. 1. 'ku:əj 

2. 'ku:əjo/'ku:əjọ 

3. 'ku:əjọm 

4. 'ku:əje 

5. o 'ku:əjx 

6. s 'ku:əjem 

dv. 1. 'ku:əja 

2. 'ku:əjo/'ku:əjọ 

3. 'ku:əjọma 
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4. 'ku:əja 

5. o 'ku:əjx 

6. s 'ku:əjọma 

 

328 ţrebec: ţ'rḙ:bec 

 

329 ţrebe: ţ'rḙ:be 

ed. 1. ţ'rḙ:be 

2. ţre'bẹ:ta 

5. o ţre'bẹ:t/od ţre'bẹ:ta 

 

330 čreda:  

a) krav: č'rẹ:da k'ra 

b)  ovc: č'rẹ:da 'ọ:c 

 

330a čreda (v drugem pomenu): č'rẹ:da ('ci:əla č'rẹ:da 'laţeŋko je š'la) 

 

331 krava:  k'ra:va/k'r:va 

ed. 1. k'ra:va/k'r:va 

 2. k'ra:ve/k'r:ve 

 3. k'ra:v/k'r:v 

 4. k'ra:vọ/k'r:vọ 



45 
 

 5. o k'ra:v/o k'r:v 

 6. s k'ra:vọ /s k'r:vọ 

mn. 1. k'ra:ve/k'r:ve 

 2. k'ra 

 3. k'ra:vam/k'r:vam/k'r:vom 

 4. k'ra:ve/k'r:ve 

 5. o k'ra:vax/o k'r:vax 

 6. s k'ra:vem (k'ra:vam)/s k'r:vem (k'r:vam) 

dv. 1. kra:v/k'r:v 

 2. k'ra 

 3. k'r:vama/k'ra:vama/k'r:voma 

 4. kra:v/k'r:v 

 5. o k'ra:vax/o k'r:vax 

 6. s k'r:vama 

 

332 bik: 'bik/'bək 

ed. 1. 'bik/'bək 

 2. 'bi:ka 

 

333 vol: 'vọ 

ed. 2. 'vola 
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334 tele: 'tḙ:le 

ed. 1. 'tḙ:le 

 2. te'lẹ:ta 

 3. te'lẹ:tọ 

 4. 'tḙ:le 

 5. ot te'lẹ:ta/o te'lẹ:t  

 6. s te'lẹ:tọm 

mn. 1. te'lẹ:t 

 2. te'lẹ:to/te'lẹ:tọ 

 3. 'tẹ:letọm 

 4. 'tẹ:lete 

 5. o te'lẹ:tx/o te'lẹ:tax 

 6. s te'lẹ:tem/s te'lẹ:tam 

dv. 1. te'lẹ:ta/te'lẹ:t 

 2. te'lẹ:t/te'lẹ:tọ 

 3. te'lẹ:tọma 

 4. te'lẹ:ta 

 5. o te'lẹ:tx/o te'lẹ:tax 

 6. s te'lẹ:tọma 

 

335  ovca: 'ọ:ca 

ed. 1. 'ọ:ca 
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mn. 1. 'ọ:ce 

 2. 'ọ:c 

 

336 koza: 'ka:za 

mn. 2. 'ka:s 

 

337 kokoš: 'ku:ra 

ed. 1. 'ku:ra 

 2. 'ku:re 

 3. 'ku:r 

 4. 'ku:rọ 

 5. o 'ku:r 

 6. s 'ku:rọ 

mn. 1. 'ku:re 

 2. 'ku:r 

 3. 'ku:ram 

 4. 'ku:re 

 5. o 'ku:rax 

 6. s 'ku:rem 

dv. 1. 'ku:r 

 2. 'ku:r 

 3. 'ku:rọma 
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 4. 'ku:r 

 5. o 'ku:rax 

 6. s 'ku:rọma/s 'ku:rama 

 

338 petelin: pit'li:n/pet'li:n 

ed. 1. pit'li:n/pet'li:n 

 2. pit'li:na/pet'li:na 

 

339 gos: 'gọ:s 

 

340 raca: 'ra:ca 

 

341 pišče: 'pi:šet 

 

342  zajec: 'za:c/'zẹ:c/'mandc 

ed. 1. 'za:c/'zẹ:c/'mandc 

 2. 'za:ca/'zẹ:ca/'mandca 

 

343 zajklja: 'za:kla/'babika 

 

344 prašič: p'ra:šč/p'rḙ:šč 

ed. 1. p'ra:šč/p'rḙ:šč 
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 2. p'ra:šča/p'rḙ:šča 

 

345 svinja: s'vi:ja/s'vḙ:ja 

 

346 merjasec: 'pḙ:r 

 

347 skopiti: kast'ri:rat/'rḙ:zat 

 

348 pes: 'pḙ:s 

ed. 1. 'pḙ:s 

 2. 'pḙ:sa 

 3. 'pḙ:sọ 

 4. 'pḙ:sa 

 5. o 'pḙ:s 

 6. s 'pḙ:sọm 

mn. 1. 'pḙ:s 

 2. 'pḙ:so/'pḙ:sọ 

 3. 'pḙ:sọm 

 4. 'pḙ:se 

 5. o 'pḙ:sx 

 6. s 'pḙ:sem 

dv. 1. 'pḙ:sa 
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 2. 'pḙ:so/'pḙ:sọ 

 3. 'pḙ:sọma 

 4. 'pḙ:sa 

 5. 'pḙ:sx 

 6. 'pḙ:sọma 

 

349 mačka: 'm:čka 

 

350 čebela: če'bḙ:la 

 

351 mravlja: m'ra:la 

351a mravljišče: mra'li:še 

 

352 osa: 'a:sa 

ed. 1. 'a:sa 

mn. 1. 'a:se 

 

353 sršen: 'sar:šen   

 

354 čmrlj: č'mi:ə 

 

355 muha: 'mu:xa 
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356 gosenica: 'gọ:sanca 

 

357 komar: ka'm:r 

 

358 srna: 'sar:na 

 

359 veverica: 'bẹ:bərca 

 

360 polh: 'pọ:x 

ed. 1. 'pọ:x 

 2. 'pọ:xa 

 

361 dihur: di'xu:r 

 

362 lisica: li'si:ca 

 

363 netopir: f'lẹ:der'ma:š 

 

364 miš: 'miš/'məš 

ed. 1. 'miš/'məš 

 2. 'mi:š/'məš 
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mn. 1. 'miš/'məš 

 2. 'mi:š 

 5. od mi:'š/o 'mi:šx/o 'mi:šex 

 6. z 'mi:š'm/z mi:šem 

 

365 podgana: pad'g:na 

 

366 oven: 'bi:der 

 

367 bramor: m'r:mar/b'r:mar/b'r:mer 

 

368 kopito (pri ţivalih): kọ'pi:to 

 

369 krempelj (mačke): k'rẹ:mp 

 

370 griva: g'ri:va 

 

371 rep: 'rẹ:p 

ed. 1. 'rẹ:p 

 2. 'rẹ:pa 

 

372 parkelj: 'p:rk 
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373 ţaba: 'ţ:ba 

 

374 krota (velika rjava ţaba): k'rapaca 

 

375 riba: 'ri:ba 

 

376 postrv: pọs'tar:/fọ'ri:la  

 

377 glista (deţevnik): de'ţḙ:nk 

 

378 močerad: mọče'ra:k/mọče'ra:t 

ed. 1. mọče'ra:k/mọče'ra:t 

 2. mọče'ra:da/mọče'ra:ka 

 

379 kuščar (zelenec): 'ku:šer 

 

380 martinček: mar'tinc/mar'tinček 

 

381 črv: 'čar: 

ed. 1. 'čar: 

 2. 'čar:va 
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382 gristi: g'ri:st/g'ri:zt 

 

383 glodati: g'lọ:dat 

 

384 ţreti 

 nedol.: ţ'rət 

ed.   1. (ţrem): ţ're:m/'ţḙ:rem 

mn. 1. ţ'rḙ:mọ/'ţḙ:remọ 

3. ţ'rḙ:jọ/'ţḙ:rejọ 

vel. ţ'rə/'ţer 

 

385 strojiti: st'rojt 

 

386 čreslo: zd'r:blene š'ku:ərje 

 

387 dlaka: d'l:ka 

 

388 kača: 'k:ča 

 

389 gad: 'ga:t 

 

390 modras: 'mọ:dras 
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5.4.2 Abecedni slovarček nekaterih manj znanih in prevzetih besed 

 

copat ǁ 'pọ:č -a m udobno obuvalo, navadno za doma: S'tu:ə nọ s'tu:əkret s 

'regla nad 'ji:əm, da ne s'mi:əjọ 'šu:xo pa 'pọ:čnọ 'pọstt na 'lọ:p. [← nem. die 

Patsche] 

čas ǁ 'ca:t -a m omejeno trajanje: A 'vəš 'k:, 'zẹ ko s 'ti: 'da:ma, pa bọš 'tẹk 

'ca:ta 'mḙ: ə, 'ti: b 'l:xkọ 'ku:xa, pa 'ja:s p'ri:dem s s'lu:žbe, da me 'ži:na žə 

'č:ka, 't:b bọ pa 'tətọ is'pu:nlọ 'ca:t. [← nem. die Zeit] 

časopis ǁ 'ca:tŋge -ø s dnevno ali tedensko glasilo za obveščanje javnosti: 'Kẹ:kọ 

pa še 'n:s nis, 'mọm pa 'sọ:k 'dẹ:n p'ri:liko, da me z'g:jajọ; pọ tele'vi:zj, pa 

'ca:tŋge me z'g:jajo, pa 'ž:na 'takeltak, 'təstọ s 'nabọl na'v:jen. [← nem. die 

Zeitung] 

čevelj ǁ 'šu:x -a m obuvalo s trdnejšimi podplati, segajoče največ čez gleţenj: 

S'tu:ə nọ s'tu:əkret s 'regla nad 'ji:əm, da ne s'mi:əjọ 'šu:xo pa 'pọ:čnọ 'pọstt 

na 'lọ:p. [← nem.  der Schuh] 

hiša ǁ 'ba:ta -e ţ pog. stavba, namenjena zlasti za bivanje ljudi: 's:k se bo 

st'r:šo pa sə bọ 'mi:slọ: »'K:k 'li:əderlx 'ld sọ pər 'tọt 'ba:t.« [← nar. sevit. 

baita, furl. baite.] 

hišna vrata/vhodna vrata ǁ 'xa:us'tu:r -ja m odprtina v zidu, steni, ki omogoča 

dostop v notranjost hiše: Kọ ə 'xa:us'tu:r 'gər 'ọ:fnaš pa gər zag'lẹ:daš na 'lọ:p 

'ci:ə 'kup šker'pet. [← nem. die Haustür] 

kava ǁ ka'fẹ: -ja m pijača iz zrn, dobljenih iz semen kavovca: 'M:l prọb'lẹm je pa 

'bi, 'kọ:d 'ku:xat, 'ja:s ja 'nis z'na 'ku:xat od n'kọl p'rẹ:, roz 'k:ke 'jace s'pečt 

pa ka'fẹ: s sə na'rẹ:dọ, d'ru:ga pa 'nəč. [← nem. der Kaffee ← frc. cafe ← turš. 

kahve ← arab. quavah] 

kosilo ǁ 'ži:na -e ţ obrok hrane, ki se je opoldne ali zgodaj popoldne: A 'vəš 'k:, 

'zẹ ko s 'ti: 'da:ma, pa boš 'tẹk 'ca:ta 'mḙ: ə, 'ti: b 'l:xkọ 'ku:xa, pa 'ja:s 

p'ri:dem s s'lu:žbe, da me 'ži:na žə 'č:ka, 't:b bo pa 'tətọ is'pu:nlọ 'ca:t. [← 

pslovan. *juţina] 
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naučiti olik/lepega vedenja ǁ zma'ni:rat zma'ni:ram dov. naučiti lepega 

obnašanja: 'No, ko s 'bi pa minst'rant, me je pa kap'lo:n al pa 'žu:pnk 'mu:štra 

pa z'g:ja pa zma'ni:ra. [← prek nem. manieren (Manier) ← stfrc. maniere ← 

vlat. *manuaria, kar je izpeljanka iz klas. lat. manuārius 'ročen, primeren', manus 

'roka'] 

nemaren ǁ 'li:əderlx -ø -ø prid. neskrben, malomaren: Kọ ə 'xa:us'tu:r 'gər 'ọ:fnaš 

pa gər zag'lẹ:daš na 'lọ:p 'ci:ə 'kup šker'pet pa 't:k ne'rẹ:t; 's:k se bo st'r:šo 

pa sə bọ 'mi:slọ, 'k:k 'li:əderlx 'ld sọ pər 'tọt 'ba:t. [← nem. liederlich] 

netopir ǁ f'lẹ:der'ma:š -a m miši podoben sesalec, ki je sposoben letati: 

F'lẹ:der'ma:š smọ 'r:kl. [← nem. die Fledermaus] 

škrpet ǁ šker'pet -a m niţje pog. obrabljen, ponošen čevelj: Kọ ə 'xaustur 'gər 

'ọ:fnaš pa gər zag'lẹ:daš na 'lọ:p 'ci:e 'kup šker'pet pa 't:k ne'rẹ:t, 's:k se bo 

st'r:šo pa sə bọ 'mi:slọ, 'k:k 'li:əderlx 'ld sọ pər 'tọt 'ba:t. [← furl. scarpèt, 

kar je manjšalnica od it. scarpa 'čevelj', to je izposojeno iz germ. predloge, 

verjetno *skarpō ← pslovan. ali slovan. *(s)korpl'a] 

očitati ǁ na'ši:mfat na'ši:mfam dov. z nezadovoljstvom, nejevoljo opozarjati na kaj 

negativnega pri kom: 'Kẹ:kọ pa še 'n:s nis, 'mọm pa 'sọ:k 'dẹ:n 'pri:liko, da me 

z'g:jajọ; pọ tele'vi:zj, pa 'ca:tŋge me z'g:jajo, pa 'ž:na 'takeltak, 'təstọ s 

'nabọl na'v:jen, pa še 'k:k kọ'lẹ:g, kọ te na'ši:mfajo pa 'r:čejọ: »'Tətọ 'nimaš 

p'ra, 'ọnọ 'nimaš p'ra.« [← nem. schimpfen ← stvnem. skimphen] 

odpreti ǁ 'ọ:fnat 'ọ:fnam dov. dati kaj v tak poloţaj, da je mogoč prehod, vstop ali 

izstop: Kọ ə 'xa:us'tu:r 'gər 'ọ:fnaš pa gər zag'lẹ:daš na 'lọ:p 'ci:ə 'kup šker'pet pa 

't:k ne'rẹ:t. [← nem. öffnen] 

paziti ǁ ':xtat ':xčem nedov. delati, prizadevati si, da se kaj ohrani, včasih 

svarilo: »':xč, da t 'nọbọ 'ka:za 'p:čnke 'šọ:bala!« [← nem. achten] 

postrv ǁ fọ'ri:la -e ž sladkovodna riba z velikim gobcem in različnimi pegami, ki 

ţivi v bistrih vodah: Fọ'ri:la je pọs'tar:. [← nem. die Forelle] 

praskati ǁ 'šọ:bat' šọ:bam nedov. potegovati po čem: »':xč, da t 'nọbọ 'ka:za 

'pḙ:čnke 'šọ:bala!« [← nem. schoben/schieben] 



57 
 

sadna sadika (cepljena) ǁ 'pḙ:čnk -a m mlada, iz semena ali rastlinskega dela 

vzgojena rastlina za vsaditev na stalno mesto: Na 'pu:ŋgred so b'lə pa ə 'pḙ:čnk 

td in je 'r:kla: »':xč, da t 'nọbọ 'ka:za 'pḙ:čnke 'šọ:bala!« [v povezavi s 

pelcati 'cepiti sadno drevje' ← bav. avstr. pelzen ← srvn. belzen, pelzen ← stvn. 

bëlzôn, pëlzôn ← prov. impeltar < galorom. *impeltāre] 

sadovnjak ǁ 'pu:ŋgre(t) -di zemljišče, na katerem je posajeno sadno drevje: 

Nọk'r:t, se 'tak 'da:rọ s'pọ:mnm, ə me je pas'l:la 'ka:zọ 'pa:st 'dota na 'pu:ŋgret. 

[← bav. srvnem. poumgart, širše srvnem. boumgarte, kar je zloţenka iz srvnem. 

boum 'drevo' in garte 'vrt'] 

upokojitev/pokoj ǁ 'pẹ:nzja -e ţ pog. stanje človeka, ki po končani zahtevani 

delovni dobi ni več zaposlen: Kọ s 'ja:s 'šọ   'pẹ:nzjo, mi je 'ž:na 'r:kla: »A 

'vəš 'k:, 'zẹ ko s 'ti: 'da:ma, pa bọš 'tẹk 'ca:ta 'mḙ: ə, 'ti: b 'l:xkọ 'ku:xa, pa 

'ja:s p'ri:dem s s'lu:žbe, da me 'ži:na žə 'č:ka, 't:b bọ pa 'tətọ is'pu:nlọ 'ca:t.« 

[←nem. Pension ← frc. pension ← lat. pensio] 

uriti, učiti ǁ 'mu:štrat 'mu:štram nedov. z vajo, ponavljanjem usposabljati koga za 

določeno delo: 'No, ko s 'bi pa minst'rant, me je pa kap'lo:n al pa 'žu:pnk 

'mu:štra pa z'g:ja pa zma'ni:ra. [← nem. mustern] 

vpiti, kričati ǁ š'r:jat š'r:jam nedov. zelo glasno govoriti:  'təstem je pa 

'sọ:sedva 'Lẹ:na 'vi:dla, da me 't:pe, s se jə pa 'mənda zas'mi:lọ, je pa čes p'lu:ət 

ku š'r:jala: »Pa 'kəne ga 'tak 'tep, 'k:g 'big bọ pa g'r:ta!« [← nem. schreien] 
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6 SPLOŠNO O FRAZEOLOGIJI IN ŽIVALIH V FRAZEMIH13 
 

Frazeologija sodi v območje besedoslovja in je jezikoslovna veda, ki raziskuje 

formalno strukturo, pomen in skladenjsko vlogo besednih zvez s prenesenim 

pomenom. V sistemu jezika se frazeologija torej ukvarja z leksikalizirano besedno 

zvezo s prenesenim pomenom. Izraz leksikalizirana besedna zveza s prenesenim 

pomenom je primernejši kot stalna besedna zveza. Stalna besedna zveza pomeni 

besedno zvezo, ki je zelo povezana, ampak kot taka lahko pokriva dve pojavnosti; 

in sicer nekonotativno oziroma terminološko besedno zvezo (npr. bela krvnička 

ali levkocit) in konotativno oziroma frazeološko besedno zvezo (npr. bela vrana). 

K nekonotativnim besednim zvezam spadajo tudi strokovne besedne zveze, ki pa 

ne morejo biti predmet raziskovanja frazeologije. Predmet raziskovanja 

frazeologije so konotativne oziroma frazeološke besedne zveze, ki imajo čustveni 

prizvok; sem pa spadajo frazemi. Ravno zaradi takih značilnosti je poimenovanje 

stalna besedna zveza v okviru frazeologije problematično.  

 

Frazeologija je razmeroma mlada veda, saj se je začela razvijati na ruskih tleh šele 

v  50. letih 20. stoletja. Med pomembnejšimi tujimi raziskovalci skozi zgodovino 

so bili Vinogradov, Šanskij in Mokienko pri Rusih, Filipec in Čermak pri Čehih, 

Mlacek pri Slovakih, Pilz, Burger, Fleischer in Dobrovol'skij pri Nemcih, 

Matešić, Menac in Fink pri Hrvatih. 

 

Slovensko frazeologijo delimo na tradicionalno in sodobno. Za tradicionalno je 

bilo pomembno pregovoroslovje oziroma paremiologija. Zbirali so pregovore. 

Tak način raziskovanja je dal kar nekaj zbirk pregovorov. Med najbolj znanimi so 

Pregovori in reki na Slovenskem (1980) Etbina Bojca, Kocbekovi Slovenski 

pregovori, reki in prilike (1934), Ljudska modrost: pregovori, domislice in reki 

(1982) Stanka Preka, Človek v zrcalu pregovorov (1983) Mirka Horvata in 

                                                           
13

 Povzeto po zapiskih s predavanj besedotvorja z besedoslovjem in s frazeologijo pri dr. Ireni 
Stramljič Breznik v študijskem letu 2008/2009. 
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Pregovori – ţivljenjske resnice (1975) Marije Makarovič. Sodobna slovenska 

frazeologija pa izhaja iz slovanske tradicije. V ospredju je strukturni vidik 

frazeoloških enot, frazem pa je ţe lahko samo besedna zveza. V to skupino 

raziskovalcev sodijo Joţe Toporišič, Erika Krţišnik, Janez Keber, Matej Rode, 

Irena Stramljič Breznik, Nataša Jakop, Polona Gantar, Ada Vidovič - Muha, 

Tomo Korošec in drugi.  Prvi, ki se je na slovenskem območju začel ukvarjati s 

frazeologijo kot samostojno vedo, je bil Joţe Toporišič. S člankom K izrazju in 

tipologiji slovenske frazeologije je opredelil pojem frazeologije in frazeologema. 

Podal je razdelitev frazemov na rekla in rečenice. Reklo je frazeologem z 

nestavčno strukturo (vihati nos), rečenica pa frazeologem s stavčno strukturo, ki 

se deli na pregovore, reke, izreke in prilike. Glede na pomenski vidik oziroma 

predvidljivost pomena frazema na podlagi njegovih sestavin pa je po vzoru 

Šanskega predlagal delitev na sestave, skupe, sklope in zrasleke (1973/74: 273–

277). Toporišiču so z raziskovanjem dolgo zapostavljene frazeologije kasneje 

sledili še drugi.  

 

Dolgo je veljalo, da razen frazeoloških slovarjev, kjer je bila vključena tudi 

slovenščina, Slovenija ni imela samostojnega frazeološkega slovarja. Nekateri 

frazemi so bili navedeni v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika v frazeološkem 

gnezdu. Veliko frazemov, vendar le ţivalskih, pa lahko najdemo v Kebrovih 

Ţivalih v prispodobah 1 (1996) in Ţivalih v prispodobah 2 (1998), ki mi pri 

raziskovanju ţivalskih frazemov in pisanju diplomskega dela veliko pripomoreta. 

Kasneje, leta 2003, je izšel Kebrov poskusni zvezek Frazeološkega slovarja 

slovenskega jezika, ki pa je bil deleţen mnogo kritik. Leta 2011 smo končno tudi 

Slovenci dobili svoj frazeološki slovar. Izdelal ga je Janez Keber in se imenuje 

Slovar slovenskih frazemov. Slovar je zelo obseţen. Vsak geselski članek, v 

katerem je obravnavan frazem, vsebuje: frazem v izhodiščni, osnovni slovarski 

obliki; zvrstne, slovnične in druge oznake; razlago ali več razlag ter morebitne 

sopomenke, protipomenke; ponazoritve z besedilnimi oblikami iz različnih ustnih 

in pisnih virov; podatek o nastanku, izvoru, motivu nastanka frazema; in 

primerjavo z ustreznimi frazemi v nekaterih drugih jezikih. 
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Predmet raziskovanja frazeologije je torej frazem. Frazem je osnovna frazeološka 

enota, za katero so značilne naslednje lastnosti: večbesednost, stalnost oblike in 

pomena, neizpeljivost pomena iz sestavin, reproduciranost in konotativnost. 

Večbesednost pomeni, da ima frazem najmanj dve besedi. Pomen frazema je 

stalen, oblika pa niha, vendar ima določene omejitve (oblikoslovne, besedotvorne, 

skladenjske, besedoredne, sestavinske). Zaradi vključevanja v sobesedilo in 

obstoja frazemskih različic oziroma variant lahko govorimo o stalni 

spremenljivosti frazemov. Pomen frazema ni vsota pomenov sestavin, pač pa nov 

pomen. Reproduciranost pomeni, da lahko leksikalizirane besedne zveze po 

potrebi avtomatično uporabimo; smo se jih pravzaprav naučili in jih ne tvorimo 

sproti, temveč prikličemo iz spomina. Zadnja značilnost, konotativnost, pa 

pomeni zaznamovanost frazemov. Frazemom pravimo 'sol jezika'. Frazemi so 

namreč vedno ekspresivna jezikovna sredstva. Kriţaj - Ortar, Bešter in Krţišnik 

(1994: 69) poudarjajo, da čeprav so frazemi večinoma primere, metafore in 

metonimije, pa imajo najniţjo ekspresivno vrednost ravno v umetnostnih 

besedilih. Višjo ekspresivno vrednost imajo v neumetnostnih besedilih. 

Najpogostejši so v publicističnih besedilih, kar pa ne pomeni, da se ne pojavljajo 

v poljudnoznanstvenih in znanstvenih besedilih. Frazemi se pojavljajo tudi v teh 

besedilih, vendar redkeje. Frazemi so pogosti tudi v praktičnosporazumevalnih 

besedilih; zasledimo jih lahko predvsem v vsakdanjem sporazumevanju. Raba 

frazemov v besedilih pomeni poţivitev sloga in zbuja pozornost pri bralcu 

oziroma poslušalcu. 

 

Frazeologija je torej jezikoslovna veda, ki proučuje frazeme. Frazeologija v oţjem 

smislu obravnava frazeme z zgoraj navedenimi lastnostmi, frazeologija v širšem 

smislu pa obravnava tudi funkcijske glagolske zveze, pregovore, krilatice, citate 

in slogane. Na tem mestu pa je potrebno opozoriti, da poimenovanje frazeološke 

enote v preteklosti ni bilo enotno. Uporabljala so se različna poimenovanja: 

frazeologem, frazem, frazeologizem, fraza, idiom, stalna besedna zveza, stalno 

reklo. Kasneje se je uveljavil termin frazem, ki se uporablja še danes.  
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Frazeologija kot jezikoslovna veda doţivlja vse večje zanimanje, frazemi pa 

postajajo vse bolj priljubljeni za raziskovanje. V tvorjenju frazemov se pojavlja 

vedno večji vpliv angleščine; povečuje se tudi raba neknjiţne frazeologije (imeti 

jajca) in izraba prenovitev (tudi slepa sraka zrno najde).  

 

Kriţaj - Ortar, Bešter in Krţišnik (1994: 100–102) navajajo, da je frazeme dobro 

spoznavati s pomočjo tematskih sklopov. Tako učenje frazemov je koristno 

predvsem za učence. Tako lahko govorimo o frazemih, kjer je zastopano izrazje, 

ki je povezano z domom, s šolo, z okoljem, ţivalmi in še s čim drugim. Ţivalski 

frazemi so  frazemi, ki se v sporazumevanju pogosto pojavljajo. V takih frazemih 

nastopajo ţivali, ki jih človek najbolje pozna. Ţivali nastopajo kot primerjalna 

fizična pojavnost (zmešan kot kura); na človeka pa je prenesen tudi način 

njihovega obnašanja, ne da bi bila pri tem ţival sploh poimenovana (stisniti rep 

med noge). Tudi nas bodo zanimali ţivalski frazemi in njihovo pojavljanje v 

lovrenškem narečju. Upoštevali bomo frazeologijo v širšem smislu, tako da bodo 

obravnavani tudi pregovori. 
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7 ŽIVALSKA FRAZEOLOGIJA V GOVORU LOVRENCA NA 

POHORJU 
 

Lovrenc na Pohorju je kraj, kjer smo ljudje še vedno tesno povezani z ţivalmi. 

Ţivimo v domovih, obdanih s travniki in z gozdovi. Dana nam je moţnost, da 

vsak dan opazujemo naravo in ţivali. Nekateri vzrejajo ţivino, drugi imajo pri hiši 

kakega hišnega ljubljenčka. Ţivali so tukaj prisotne povsod. Vsekakor se pozna, 

da je način ţivljenja,  kljub modernizaciji, še vedno drugačen kot v mestu. Ravno 

zaradi tega se je ohranilo in je še vedno v rabi dosti frazemov, v katerih nastopajo 

ţivali ali pa so značilnosti ţivalskega obnašanja prenesene na človeka.  

 

V tem poglavju bomo predstavili ţivalske frazeme, ki jih prebivalci Lovrenca na 

Pohorju poznajo in tudi uporabljajo. Pri našem delu smo, kot je bilo omenjeno ţe 

prej, uporabili in raziskovali poznavanje ţivalskih frazemov, zbranih v Kebrovih 

Ţivalih v prispodobah 1, 2 in Kebrovem Slovarju slovenskih frazemov. Ker 

nekaterih ţivali v teh delih ni zajetih, smo si pomagali tudi z ţivalmi, zajetimi v 

vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, in ugotavljali, če se tudi te ţivali 

pojavljajo v frazemih. 

 

Zaradi boljše preglednosti in laţjega ugotavljanja zastopanosti ţivalske 

frazeologije v našem govoru smo poglavje razdelili v dve podpoglavji. Prvo 

podpoglavje obravnava frazeme, v katerih nastopajo ţivali iz domačega okolja, 

medtem ko drugo podpoglavje obravnava frazeme, v katerih nastopajo ţivali iz 

tujega okolja. Z domačim okoljem mislimo na naravo, ki nas v Sloveniji obdaja, 

medtem ko s tujim okoljem na eksotiko in pokrajino, kakršna je v Sloveniji 

neobičajna. Nadalje smo prvo podpoglavje Ţivali iz domačega okolja razdelili v 

dve kategoriji; in sicer na frazeme, v katerih nastopajo ţivali, ki ţivijo s 

človekom, in na frazeme, v katerih nastopajo ţivali, ki s človekom ne ţivijo. 

Znotraj teh podpoglavij in kategorij so ţivali razvrščene po abecednem redu. Ob 

vsaki ţivali so fotografija te ţivali, frazemi, v katerih ta ţival nastopa, in razlaga 
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teh frazemov. Pri razlagi smo si pomagali z lastnim sklepanjem, izkušnjami in 

Kebrovimi deli. Podana je tudi knjiţna različica frazema, če le-ta obstaja. Vse 

frazeme smo zbrali pri informatorjih; zapisani pa so v povedi, ponavadi kar z 

opisom situacije, v kateri bi se tak frazem uporabil. Ponekod so pod frazemi 

pripisane tudi zgodbe, ki so povezane z določenim ţivalskim frazemom. 

Večinoma gre za kako osebno izkušnjo, ki se je je informator ob tej priloţnosti 

spomnil in jo bil pripravljen deliti z nami. 

 

Frazeološko gnezdo v govoru Lovrenca na Pohorju (koroškem severnopohorskem 

govoru) tvorijo naslednje ţivali: bolha, gos, govedo (bik, junec, krava, tele, vol), 

kokoš, konj, koza, kozel, mačka, molj, muha, osel, ovca, pav, pes, petelin, puran, 

raca, svinja, uš, čebela, čmrlj, črv, dihur, kača, klop, komar, krt, lisica, martinček, 

medved, miš, mravlja, osa, pajek, pikapolonica, polh, polţ, ptič (golob, kukavica, 

lastovka, sraka, škrjanec, štorklja, vrabec, vrana, ţolna), rak, riba, sokol, srna, 

sršen, ščurek, trot, vidra, zajec, ţaba, kameleon, krokodil, lev, opica, papig, ris, 

slon, tiger, volk, zmaj. 

 

 

7. 1 ŽIVALI IZ DOMAČEGA OKOLJA 
 

7.1.1 Živali, ki živijo s človekom 

 

Sem spadajo vse ţivali, ki so lahko v tesnem stiku s človekom. Med take ţivali 

prištevamo hišne ljubljenčke, domače ţivali ali pa ţivali, ki lahko naseljujejo 

človekovo domovanje, ne da bi človek sam to posebej ţelel. Frazeološko gnezdo v 

govoru Lovrenca na Pohorju v tem primeru tvorijo naslednje ţivali: bolha, gos, 

govedo (bik, junec, krava, tele, vol), kokoš, konj, koza, kozel, mačka, molj, muha, 

osel, ovca, pav, pes, petelin, puran, raca, svinja, uš. Ţivali so obravnavane po 

abecednem redu. 
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7.1.1.1 BOLHA 

 

 

Slika 17: Bolha 

 

'Laxko 'nu:əč pa 'ḙ:no 'bọ:ho za pọ'mu:əč, 

pa 'eŋga g'ri:la, 'da t 'vun/() 'rət zaš'pi:la. 

Zgoraj zapisana verza sta pri starejših prebivalcih Lovrenca na Pohorju še vedno 

ţiva, uporabljata pa se predvsem v šaljivem smislu. Ponavadi se ta verza povesta 

majhnim otrokom, preden gredo spat. Pri informatorjih smo zasledili več različic. 

Mlajše generacije drugega verza več ne poznamo. Znan nam je samo še prvi verz. 

 

 Imeti bolhe v riti. 

Č je 'du:ə 'tẹ:č pa nes'tar:p pa ne z'n: pər 'mi:r 'sḙ:det, se 'ku pre'mi:če 

'sam pa 'ta:, pa mọ 'rḙ:čemo, čə 'm: 'bọ:xe  'ri:t. 

Bolhe veljajo za nadleţne ţuţelke in naj bi gostitelju povzročale srbeţ, zato tudi 

človeku, ki nikakor ne more sedeti pri miru in je ves nestrpen, rečemo, da ima 

bolhe v riti. 

 

 Skakati kot bolha. 

S'k:če kọ 'bọ:xa. 
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Bolhe se izredno dobro premikajo s krčenjem mišic in s tretjim parom nog ter 

lahko preskočijo zelo dolge razdalje. Verjetno je ravno zaradi tega prišlo do 

primerjanja človekovega skakanja z bolšjim. Ta frazem lahko torej uporabimo 

takrat, ko nekdo odlično in daleč skače.  

 

7.1.1.2 GOS 

 

 

Slika 18: Gos 

 

 Za goske ni seno. 

Za 'gọ:ske 'ni: 'sḙ:nọ. 

Knjiţna različica tega frazema je Za ţabe niso lešniki, za gosko (e) ni seno. V 

lovrenškem govoru prvega dela ni v rabi. Poznamo le drugi del in ga slišimo 

pogosto takrat, če se nekdo odloči nekaj narediti ali pa si nekaj zelo ţeli, pa to 

zanj iz določenega razloga ni primerno. V takem primeru mu kaka druga oseba 

lahko reče, da tega pač ne more dobiti, saj za goske ni seno. Eden izmed 

informatorjev je navedel primer, ko se starši pogovarjajo o stvareh, ki niso 

primerne za otroke. Takrat lahko starši otrokom rečejo, naj gredo raje drugam, ker 

za goske ni seno.  
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 Biti neumen kot gos. 

Je 'p:xjena kọ 'gọ:ska. 

Gosi se ponavadi pripisujejo slabšalne lastnosti. Ena izmed teh negativnih 

lastnosti je njena neumnost. Za človeka, ponavadi za ţensko, ki stori kakšno 

neumnost in je povrhu še domišljava, se pri nas sliši, da je neumna kot gos. 

 

7.1.1.3 GOVEDO/ŽIVINA 

 

 Garati kot (črna) ţivina. 

Da 'ki:ər 'natpọp'rẹčno 'xi:tro 'di:əla, pa 'vəlko na'rẹ:d, pa 'vəlkokret pa 'ku 

nap'rẹ, 'rḙ:čemo, da 'di:əla kọ 'čar:na ţ'vi:na. 

Ta frazem Lovrenčani poznajo in zelo pogosto uporabljajo. Pomeni, da nekdo 

zelo veliko naredi in kar naprej dela. Pridevnik črna je pravzaprav neobvezna 

sestavina, ki se torej lahko uporablja ali pa ne. V lovrenškem govoru se uporablja 

redno. 

 

7.1.1.3.1 BIK 

 

 

Slika 19: Bik 
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 Biti trmast kot bik. 

'Tar:mast je kọ 'bək/'bik. 

Bik velja za trmasto ţival. Tako tudi človeka, ki je trmast in mu nihče ne more 

dokazati, da nekaj ni tako kot si je on zamislil, primerjamo z bikom. 

 

 Biti nor kot bik. 

'Tọt je 'nu:ər kọ 'bik. 

Biku se prisoja neumnost, kot tudi vsem drugim članom goveje druţine. Za 

človeka, ki se ne obnaša najbolj pametno, rečemo, da je nor kot bik. 

 

 Zgrabiti bika za roge. 

'Tọt e'din je pa zg'r:bọ 'bi:ka za 'roge. 

Frazem Lovrenčani uporabljamo, če se nekdo odločno loti kakega teţkega in 

zahtevnega dela.  

 

 Zvezati koga kot bika. 

Ga je b'lọ t'reba/t'ri:əba z'vẹ:zat kọ 'bi:ka, da se je 'mi:rọ. 

Biki veljajo za zelo močne in teţko obvladljive ţivali. Od tod izhaja primera, da je 

treba koga drţati ali zvezati kot bika; torej zelo močno zvezati, da obmiruje. 

 

 Riniti kot bik skozi zaprta vrata. 

'Ri:ne kọ 'bik skọz za'par:te 'r:te. 

Za nekoga, ki je zelo trmast in hoče po vsej sili nekaj storiti, čeprav to zanj 

mogoče ne bo dobro, pravimo, da rine kot bik skozi zaprta vrata. 
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 Ne bodi se z bikom. 

Z 'bi:kọm se 'ni: za 'ba:st. 

Biki so torej izredno trmaste ţivali. V povezavi s to njihovo lastnostjo je nastal 

navedeni frazem, ki pomeni, da je nesmiselno nasprotovati trmastemu človeku, 

ker tako ali tako ne boš ničesar dosegel. 

 

 Spoznati se kot bik na orgle. 

Spọz'n: se kọ 'bik na 'orgle, 'nəč ne 'vi:ə. 

Ta frazem je pomensko enak frazemu spoznati se na kaj kot krava na boben. 

Pomeni, da se nekdo prav nič ne spozna na kako stvar. 

 

 Gledati kot zaboden bik (vol). 

G'lẹ:daš kọ za'ba:den 'bik. 

Za nekoga, ki zelo začudeno gleda, Lovrenčani pravimo, da gleda kot zaboden 

bik. Pogosteje pa je v rabi frazem gledati kot zaboden vol. 

 

7.1.1.3.2 JUNEC 

 

 Biti kot junec. 

'T:k sọ kọ n m'l:d 'junc; 'tar:mast pa u's:k 'či:ə po s'va:je.  

Junec je goveji mladič moškega spola. Če se za kako osebo ali več oseb uporablja 

poimenovanje junec oz. junci, to pomeni, da so nespametni in tudi neumni. 
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7.1.1.3.3 KRAVA 

 

 

Slika 20: Krava 

 

 Piti kot krava. 

'Pi:je kọ k'r:va. 

Za kravo je značilno, da popije dosti tekočine. Ta primera pa izraţa, da kdor 

popije zelo velike količine tekočine, ponavadi alkohola, pije kot krava. 

 

 Krava pri gobcu molze. 

K'r:vo je t'ri:əba/t'reba 'fest 'fu:ətrat, da 'm: 'vəlko m'li:əka, zatọ 'rḙ:čemo, da 

k'r:va pər 'gọ:pc 'mu:ze. 

Ta frazem pomeni, da je kravo potrebno dobro krmiti, saj bo le tako lahko dajala 

veliko mleka.  

 

 Odbiti roge komu. 

'Ki:ər je 'tak 'va:ţ mọ je t'ri:əba 'r:ge 'm:lo 'du: z'bət. 
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Ta frazem pomeni, da doseţemo, da je kdo manj zahteven in bolj miren. V 

lovrenškem govoru pa se uporablja predvsem v situacijah, kadar se kdo ponaša in 

si misli, da je nekaj več kot drugi ljudje okrog njega. Takrat pravimo, da je 

takemu človeku potrebno odbiti roge. 

 

 Biti tak, kot bi te krava polizala. 

'T:ke 'la:s 'm:š, kọ b te k'r:va pọ'li:zala. 

Tega frazema v literaturi nisem zasledila. V Lovrencu je zelo pogosto v rabi, če 

kak človek nima opranih las in urejene pričeske. Pomembno je tudi, da mu lasje 

padajo tik ob glavi. Takrat se lahko slabšalno reče, da ima takšne lase, kot bi ga 

krava polizala. 

 

 Biti kdo tak, kot bi ga potegnil iz kravje riti. 

'T:k sə, kọ bi te k'r:v z 'ri:t po'tẹ:gnọ. 

Ta frazem je verjetno povezan s kravjim mladičem. Ko krava po devetih mesecih 

skoti mladiča, je le-ta po rojstvu v drugačnem stanju kot po nekaj dneh pozneje. 

Lovrenčani za nekoga, ki ima na sebi zelo zmečkana oblačila in je neurejen, 

rečemo, da je tak, kot bi ga potegnili iz kravje riti. 

 

 Reči mú, da bomo vedeli, iz katerega hleva si. 

'Reč 'mu:, da mọ 'vi:əd, s 'ki:əre š't:le sə. 

Tega frazema v literaturi prav tako nisem zasledila. Lovrenčani bi ga uporabili, če 

bi hoteli komu nakazati, da naj spregovori, saj se bo le tako vedelo, kdo je, od kod 

prihaja, kakšno razmišljanje in kakšne vrednote ima.  
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 Podati se komu kot kravi sedlo. 

'Tọt 'jop t pa 'tak 'paše kọ k'r:v 'sedlọ. 

Če hočemo povedati, da se kakšna reč ali pa kakšno dejanje nekomu ne poda prav 

nič, mu rečemo, da se mu poda kot kravi sedlo. Jasno je, da se krave ne da jezditi, 

zato se ji sedlo ne bi prav nič podalo. 

 

 Nisva krav skupaj pasla. 

'Mi:jad'v: pa 'nisma k'r:ve s'kọp 'p:sla. 

Ta frazem je v Lovrencu zelo razširjen. V rabi je predvsem, ko nekdo ţeli 

poudariti, da ni iste izobrazbe ali starosti kot drugi, tako da je z njim potrebno 

ravnati bolj spoštljivo.  

Ob tem se je informator spomnil pripetljaja iz svojega otroštva. Zapisan je spodaj: 

Pər 'təst 'ba:t sọ 'mẹ:l 'šu:əštera. Pa so me 'ma:ma pos'l:l 'ta:. 'Šu:xe s 

'nẹ:sọ pọp'ra:vt, te pa pər 'təst 'xi:ši s 'm:lo bọl da'm:č 'bi, pa ko g'lix 'jḙ:ga 

'ni b'lọ  de'la:nc, s pa  'ku:xno šọ, 'tẹ s pa po'vẹ:de, 'tak 'kak sọ me 

'ma:ma z'mi:ərọm u'či:l, »'Ma:ma ps'ti:jo p'rost, čə b 'Mi:xa pọp'ra:vọ 'tọte 

'šu:xe.« 'Mi:xa je 'bi pa 'tam nət, pər 'mi:z je 'sḙ:de, 'mọ:jster, a 'ne; 'ma:ma so 

'ri:əs 'tak 'rekl, »'I:d 'ta: pa p'r:s, čə bə 'Mi:xa pọp'ra:vọ 'tọte 'šu:xe.« 'Tẹ: je 

pa 'ọna 'rḙ:kla: »'Ti:, 'tak pa ne s'mi:əš 'rečt, 'vi:jad'v: z 'Mi:xejom 'j: 'nista 

k'r:ve 'kọp 'p:sla. 'J: ne s'mi:əš mọ 'rečt, 'ti: 'marš 'j: 'rečt gọs'pu:ət 'Mi:xa.« 

 

 Imeti (kje) kot v (kravjem) hlevu. 

Pər 'tọt 'ba:t 'm:jo pa 't:ko kọ  (k'r:j) š't:l. 

Ta frazem ima enak pomen kot imeti kje kot v svinjskem hlevu. Pomeni torej zelo 

neurejeno, umazano in zanemarjeno stanovanje. Frazem se rabi slabšalno.  
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 V temi je vsaka krava črna. 

Pọ'n:či je 's:ka k'r:va 'čar:na. 

Ta frazem pomeni, da so v temi vsi enaki. Razlike med ljudmi ali stvarmi zaradi 

teme niso prepoznavne. Med Lovrenčani je zelo razširjen frazem. 

 

 Imeti kravji ţelodec. 

'Di:ər 'vəlko po'ji:ə, 'm: k'ra:j ţe'lọ:dec. 

Krava lahko sprejema velike količine krme zaradi svojega velikega ţelodca. Za 

osebo, ki neprestano je in ogromno poje, pravimo, da ima kravji ţelodec. 

 

 Ne znati reči niti mú. 

Je t'ri:əba/t'reba z 'jḙ:ga pọ'tẹ:gt, 'k: bi 'ra:t, še 'mu: ne z'n: 'rečt. 

Krava se oglaša z mukanjem. Za nekoga, ki je popolnoma tiho, ponavadi rečejo, 

da ne zna reči niti mú. 

 

 Spoznati se na kaj kot krava na boben. 

'T:kemọ č'lọvẹ:ko, kọ 'k:ko 'ri:əč 'di:əla pa gọvo'ri:, pa 'ni: p'ra, 'mọ 'rḙ:čejọ: 

»'Ti: se pa s'pọ:znaš na 'tọto 'ri:əč tẹk ko k'r:va na 'bọ:b.« 

Ta frazem se uporabi v situacijah, ko se določena oseba na neko stvar prav nič ne 

spozna. Tako kot se krava prav nič ne spozna na boben, tako se tista oseba ne 

spozna na tisto stvar. 
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 (Narediti) kravji poţirek. 

Je na'rẹ:dọ k'ra:j š'luk. 

Ta izraz se uporabi, če kdo naredi zelo velik, hlasten poţirek. 

 

 Čas suhih krav. 

'Zẹ je s'pət 'ca:t 'su:xx k'ra. 

Čas suhih krav pomeni krizno obdobje, ko marsičesa primanjkuje. Lovrenčani 

pravijo, da je tako obdobje bilo včasih, saj so bili za marsikaj prikrajšani in niso 

imeli veliko moţnosti. Dodajajo tudi, da se to obdobje počasi vrača oziroma se bo 

vrnilo. 

 

 Biti kdo molzna krava. 

'Tọt ọt'roc se ne b'ri:gajo 'dost za s'luţbe, pa ku da'm: 'a:teja pa 'ma:mo 

'mu:zejo, sta 'tako na 'mu:zna k'ra:va. 

Ta frazem se ponavadi uporabi za osebo, ki jo je moţno izkoriščati. Pravimo, da 

je tista oseba molzna krava. Ljudje vzrejajo krave zaradi neke koristi, tj. mesa ali 

pa mleka. Človeka, katerega drugi izkoriščajo in imajo od njega korist in dobiček, 

se torej da zlahka primerjati z molzno kravo.  

 

 Kravice pasti. 

Pər dọ'jẹ:nčkax 'rḙ:čemo, č na 'lamp le'ţi:, 'kak 'li:əpo k'ra:vice 'p:se. 

Frazem se uporablja zlasti pri dojenčkih in mlajših otrocih, ki še niso zmoţni 

hoditi. Za njih je značilno, da leţijo na trebuhu z dvignjeno glavo, pri tem pa so 

oprti na roke. Tak poloţaj imenujemo kravice pasti. 
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 Najprej štal'ca, potem pa krav'ca. 

'Naprẹ š'ta:lca pal pa k'ra:ca je  't:kem s'mi:sl, da 'marš 'naprej stano'v:je 

'met, 'pal pa se ọ'ţent. 

Z uporabo tega frazema hočemo povedati, da se mora vse dogajati postopoma. 

Človek mora najprej poskrbeti za svoje bivališče, šele kasneje imeti otroke in tako 

naprej. 

 

7.1.1.3.4 TELE 

 

 

Slika 21: Tele 

 

 Gledati kakor tele v nova vrata. 

G'lẹ:da kọ 'tḙ:le  'nọ:ve 'r:te. 

Tele je goveji mladič. Kot vsak mladič se tudi tele z določenimi stvarmi sreča 

prvič. Posledično se čudno odziva. Od tod je nastala primera gledati kot tele v 

nova vrata. V rabi je za osebo, ki zelo neumno ali začudeno gleda. 

 

 

 



75 
 

 Imeti telečje noge. 

'Ni: 'ku:əs 'xodt, 'm: 'tẹ:lečje 'na:ge. 

Ta frazem pomeni imeti za hojo negotove noge. Velikokrat ga uporabljajo starejši 

ljudje sami, za opisovanje svojega stanja. Frazem pa je v rabi tudi za pijanega 

človeka, ki se opoteka sem ter tja. 

 

 Vsako tele ima svoje veselje. 

's:ko 'tḙ:le 'm: s'va:jọ ve'sḙ:le. 

Ta frazem pomeni, da ima vsak mlad človek pravico do nezrelosti in 

nespametnosti v mejah normale. 

 

7.1.1.3.5 VOL 

 

Slika 22: Vol 

 

 Biti močen kot vol. 

'Ma:č je kọ 'vọ. 
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Voli so skopljeni samci goveda. V preteklosti so jih gojili predvsem zaradi 

vprege. Vol se namreč odlikuje po svoji moči. Primero biti močen kot vol 

uporabimo, če hočemo povedati, da je človek izjemno močen. 

 

 Gledati kot zaboden vol. 

G'lẹ:daš kọ za'ba:den 'vọ. 

Za nekoga, ki zelo začudeno gleda, včasih tudi z izbuljenimi očmi, pravimo, da 

gleda kot zaboden vol. 

 

 Biti lačen, da bi vola pojedel. 

'Tak s gla'du:n, da b 'vola po'ţar:, ţə 'dogo 'nis 'ji:ədọ. 

Nekdo, ki je izjemno lačen, zase ponavadi reče, da je tako lačen, da bi vola 

pojedel. 

 

7.1.1.4 KOKOŠ 

 

 

Slika 23: Kokoš 
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 Pisati kot kura (kokoš). 

'Ti:, 'tọt pa 'tag 'gar:do 'pi:še kọ 'ku:ra, sp'lox ne 'mu:ərš za 'jəm 'kẹ:ka b'ra:t. 

Ta primera se uporablja, če kdo zelo grdo, nečitljivo piše.  

 

 Biti neumen kot kokoš. 

'P:xjena je kọ 'ku:ra na 'cẹ:st. 

Kokoši se prisoja več lastnosti. Ena izmed njih je neumnost. Biti neumen kot 

kokoš pomeni biti zelo neumen. 

 

 Hoditi s kurami spat. 

'Ki:ər g'rẹ: 'si:la 'xi:tro s'p:t, 'rḙ:čemo, da g'rẹ: s 'ku:rem s'p:t. 

Za kokoši na kmetijah (v prosti reji) je značilno, da gredo spat, ko jih lastnik zapre 

v kokošnjak. Ponavadi se to zgodi takoj zvečer ob mraku. Zaradi tega je nastala 

povezava med kokošmi in ljudmi. Za ljudi, ki hodijo zelo zgodaj spat, namreč 

pravimo, da gredo spat s kurami. 

 

 Imeti kurji britof (pokopališče). 

Čə 'm: 'ki:ər 'mošk 'vəlk 'lamp, da 'vəlko pọ'ji:ə, se 'rḙ:če, da 'm: 'ku:rj 

b'ri:tof. 

Kurji britof pomeni velik trebuh. Izraz pa se uporablja za tistega, ki ima velik 

trebuh zaradi svoje poţrešnosti, verjetno v povezavi s kokošjim mesom. Gre za 

vulgarno izraţanje. 

 

 Imeti kurjo pamet. 

Za 'tọto 'b pa 'lḙ:xko 'rẹ:kọ, da 'm: 'ku:rjọ 'p:met. 

Za nekoga, ki je neinteligenten, pravimo, da ima kurjo pamet. 
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 Tudi slepa kura včasih zrno najde. 

Še s'li:əpa 'ku:ra 'zar:no 'na:jde. 

Ta pregovor je v lovrenškem govoru zelo znan. Pomeni, da se tudi manj 

sposobnemu človeku kdaj kaj posreči. 

Eden izmed informatorjev se je ob tem pregovoru spomnil pripetljaja, zapisanega 

spodaj: 

'Ja:s 'tak 'ra:t 'gọ:be 'ji:əm, nab'ra:t 'jx pa ne z'n:m. In s 'šo v 'gọ:šo pa s 

'ze 'sẹ:bo 't:ko v'rẹ:čko plat'ni:əno, pa s 'li:əpọ kas't:ne na'bi:ra, pa s 

'nga 'kaţera zag'lẹ:da pọt kas't:nom, se'vəda s ga 'zḙ pa 'nọter  'ţ:k 

'da:, pa s pa 'du:əmọ 'šo, s se pa x'v:lo, 'te pa 'nx 'p:r 'tọle 'dọsa pọ 

g'r:bn, me pa 'pọ:znajo, da s zand'rek 'gọ:bar, 'te so mə pa 'rḙ:kl, 'jḙ:, 'nḙ:s je 

pa 'ku:ra 'zar:no 'nadla. 

 

 Naj me koklja brcne, če laţem. 

'Na 'me 'kọ:kla 'bar:cne, 'č t nis po pra'vi:c po'vẹ:da. 

Ta šaljiv izraz se uporablja, ko nekdo hoče drugemu dopovedati, da govori samo 

resnico. S takim izrazom podkrepi svojo trditev. 

 

 Imeti/dobiti kurjo polt (koţo). 

'Ku 'ku:rjo 'kọ:ţo s dọ'bi:la, 'tak 'me je m'r:zlo nọk'ret. 

Če se nam koţa najeţi zaradi mraza, vedno rečemo, da imamo kurjo polt. Ta 

frazem se uporablja tudi, če se nam koţa najeţi zaradi groze in strahu. 

 

 Drţati kljun. 

'Dar:ţ  k'lun po'mi:ən, da 'marš 'ti:xo 'bət. 
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Kokoši veliko kokodakajo. Od tod verjetno frazem drţati kljun. Če nekomu 

ukaţemo, naj bo tiho, lahko rečemo, naj drţi kljun. Tako izraţanje ni primerno za 

javno sporazumevanje. 

 

 Hoditi kakor po jajcih. 

Da 'xọ:d 'tak 'r:xo, 'kak b po 'jacex 'x:dọ. 

Kokošje jajce se kar hitro razbije. Zaradi predstave o krhkosti jajca za nekoga, ki 

zelo previdno stopa, uporabimo primero, da hodi kakor po jajcih. 

 

 Biti slep kot kura. 

Čə 'ki:ər 'tak ne 'vi:d 'ku ta'kọ 'kẹ: 'ka, 'təstọ kọ b 'mọ:go 'na:jdt, 'mọ pa 

'rḙ:češ, s s'li:əp kọ 'ku:ra. 

Za nekoga, ki določene stvari ne najde takoj, medtem ko jo vsi drugi ţe 

vidijo/opazijo, pravimo, da je slep kot kura. 

 

 Biti kot kura brez glave. 

Šo'fḙ:rj smọ 'jẹ:zn, č je 'du:ə 'takọ na 'ku:ra brez g'la:ve na 'cẹ:st. 

Človeka z nespametnim obnašanjem primerjamo s kokošjo. Pravimo, da je kot 

kura brez glave. Namreč, če kokoši odsečejo glavo, še nekaj časa hodi sem in tja. 

 

 Biti stara koklja. 

Za 'k:ko 'vaško klepe'tu:ljo se 'rḙ:če, da je s't:ra 'kọ:kla. 

Koklja je izraz za starejšo ţensko, ki veliko govori. 
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 Naj te koklja brcne. 

Čə 'kẹ:ka 'p:xjenga 'du:ə gọvọ'ri:, 'rḙ:čemo: »'Na 'te 'ku:ra 'bar:cne, 'k: 'tẹ 

't:ko gọvọ'ri:š!« 

Ta frazem se uporablja kot neke vrste kletvica. Kadar kletvico uporabimo, jo 

uporabimo v šaljivem smislu. 

 

 Iskati dlako v jajcu. 

Čə 'du:ə 'i:še s:ko ma'lẹŋkost  'k:k st'v:ri, 'rḙ:čemo, da 'i:še d'l:ko v 'jac. 

Za nekoga, ki pretirava v zahtevah po natančnosti, pravimo, da išče dlako v jajcu. 

 

 Biti si podoben kot jajce jajcu. 

D'v: sta s 'tak pọ'dọ:bna kọ 'jace 'jacọ. 

Kokošja jajca so si med seboj zelo podobna. Od tod izhaja primera biti si podoben 

kot jajce jajcu, ki pomeni, da sta si dve osebi zelo podobni. Primera se ponavadi 

uporablja za opisovanje podobnosti enojajčnih dvojčkov. 

 

7.1.1.5 KONJ 

 

 

Slika 24: Konj 
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 Biti močen kot konj. 

'Ma:č s kọ 'ku:ə. 

Ena izmed glavnih značilnosti konja je njegova moč. Tako tudi za zelo močnega 

človeka pravimo, da je močen kot konj. 

 

 Delati kot konj. 

Za 'təstga, kọ je 'ma:č, pa 'fest 'di:əla, 'rḙ:čemo, da 'di:əla kọ 'ku:ə. 

Konji so kot vpreţne ţivali v preteklosti veliko delali. Še danes se to dejstvo 

odraţa v frazemih. Primerjalni frazem delati kot konj se uporabi za osebo, ki zelo 

veliko dela in opravlja teţko delo.  

 

 Biti star konj. 

'Da:ro 'vọ:zi 'tako s't:r 'ku:ə. 

Človeku z mnogo izkušnjami pravimo stari konj. 

 

 Biti na konju. 

'Tak, 'zẹ s pa 'pu:fe pọp'l:ča, 'zẹ s pa na 'ku:əj. 

Ta frazem je v rabi, kadar nekomu uspe, kar je načrtoval. Frazem ima torej 

izredno pozitiven pomen. 

 

 Kovačeva kobila je zmeraj bosa. 

'Ku 'za:me 'nəč ne na'rẹ:dš, se le 'vi:d, da je ka'v:čova kọ'bi:la z'mi:ərọm 

'bu:əsa. 



82 
 

Frazem uporabimo, če hočemo povedati, da so pri poklicnih storitvah svojci 

vedno na slabšem. Vedno pridejo zadnji na vrsto. 

 

 Podarjenemu konju se ne gleda na zobe. 

'Šiŋkanemọ 'ku:əjọ se 'kəne g'lẹ:da na 'zobe. 

S tem frazemom povemo, da se pri podarjeni stvari ne smejo iskati napake. 

 

 Biti podkovan v čem. 

'Tọt je pa pọtkọ'v:n  'k:k pọk'li:cn za'dẹ:vi al pa na 'k:kem pod'rọ:čj. 

Za nekoga, ki temljito obvlada določeno stvar, pravimo, da je podkovan v tej 

stvari. 

 

 Hoditi kot konj. 

Čə 'ed 'tak 'fest 'du: 'tọče 'tak ko 'ku:ə, da se na 'dač s'li:š, 'rḙ:čemo, da 

g'rẹ:š kọ 'ku:ə. 

Kadar ima nekdo značilen način hoje, pri tem pa močno udarja ob tla, pravimo, da 

hodi kot konj. 

 

 Biti utrujen kot star konj. 

Z'm:tran je kọ (s'tor) 'ku:ə. 

Za zelo utrujenega človeka uporabljamo primerjalni frazem biti utrujen kot star 

konj. Beseda star je neobvezna sestavina. 
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 Biti neroden kot konj. 

'Pa:z, ne'rọd je kọ 'ku:ə! 

Konjem so v preteklosti pripisali veliko značilnosti, včasih tudi krivičnih. Ena 

izmed takih je nerodnost. Ohranila se je še do danes. Človeku, ki je neroden, 

namreč rečemo, da je neroden kot konj. 

 

 Beseda ni konj. 

Bẹ'si:əda še 'ni: 'ku:ə. 

Ta frazem rabimo, če hočemo povedati, da vprašati še ni greh. Ni torej nič 

hudega, če kar koli vprašamo. 

 

 Bolezen prijaše, peš odhaja. 

Bol'ẹ:z pər'j:xa kọ 'ku:ə, g'rẹ: pa po 'pọ:ţovo na'za. 

V Lovrencu je razširjena taka različica frazema. Ta frazem pa je enakovreden 

frazemu bolezen po ţlici, zdravje po kapljici oziroma zdravje po niti gor, po curku 

dol. Pomeni, da zboliš lahko zelo hitro, zdravje pa se ti veliko teţe povrne in 

dolgo traja, preden ozdraviš. 

 

 Imeti konjsko figo. 

'č:s 'rḙ:čejo za 'k:ko fri'zu:ro, čə 'm: 'ki:əra 'tak s'kọp na'motano, da 'm: 

'ku:ənsko 'fi:go. 

Za dekle ali ţensko z na poseben način spetimi lasmi pravimo, da ima konjsko 

figo. Izraz je verjetno  nastal zaradi podobnosti v izgledu med konjsko figo in 

pričesko. 
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 Biti komu mar za kaj kot za konjsko figo. 

Za 'jḙ:ga t je 'tek 'mar kọ za nọ 'ku:ənsko 'fi:go. 

Ta frazem pomeni, da ti je za kako stvar ali osebo popolnoma vseeno. 

 

 Biti na cesti kot konjska figa. 

'Tọt je 'vẹ:čno na 'cẹ:st kọ 'ku:ənska 'fi:ga. 

Za nekoga, ki nikoli ni doma in brez prestanka hodi okrog, Lovrenčani pravimo, 

da je na cesti kot konjska figa. 

 

 Čakati princa na belem konju. 

'Ki:əra je b'la 'tag z'birčna pa se 'ni: x'tẹ:la 'dọgo 'ţḙ:nt, pa je 'mẹ:la po'ndnikọ 

'dost, pa smọ jo t'r:cal, da se 'tak ob'n:ša, kọ da b 'č:kala na p'ri:nca na 

'bi:əlem 'ku:əj. 

Čakati princa na belem konju pomeni čakati na popolnega moškega.  

 

 Biti trdno v sedlu. 

'Ki:ər je bọ'g:t, pre'mọ:ţ, 'm: 'se, pa se 'm 'ni: t'ri:əba 'ba:t za 'sọ:do, 

bọ'dọ:čnost, p'r:vijo, da 'tar:dno se'di:  'sedl. 

Za nekoga, ki zelo dobro obvlada svoj poloţaj, pravimo, da je trdno v sedlu. 

 

 Priti s konja na osla. 

'Tọtemọ se je pa na'rẹ:dlo, da je p'rəšọ s 'ku:əja na 'osla. 

Če kdo pride z dobrega na slabše, pravimo, da je prišel s konja na osla. Konj torej 

velja za nekaj boljšega kot osel. 
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 Biti kot fijakarski konj. 

'Tag g'rẹ: kọ 'n fi'j:kərsk 'ku:ə, ne pọg'lẹ:da 'ne 'lẹ:vo pa 'ne 'dẹ:sno, pa 'kəne 

'ka:ga poš'tẹ:va. 

Fijakarski konji so bili konji s plašnicami. Plašnice so jim od strani zaslanjale oči, 

da se niso plašili. Bili so paradni konji, ki so smeli hoditi le naravnost. Pogled na 

levo ali desno jim je bil torej onemogočen. Taka značilnost je prešla v frazem. 

Danes rečemo, da je kak človek kot fijakarski konj, kar pomeni, da je zelo ozko 

usmerjen in ne upošteva nobenega mnenja. 

 

7.1.1.6 KOZA 

 

 

Slika 25: Koza 

 

'Tak se sme'ji: kọ da b 'ka:za po p'lex s'r:la. 

Tega frazema v literaturi nisem zasledila. Lovrenčani ga uporabljamo, če se kdo 

smeji, pri tem pa spušča zelo čudne zvoke. 
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 Biti koza. 

Čə 'ki:əra 'x:ntle 'nọ:si al pa da je 'p:xjena, 'tẹ/tẹ: 'rḙ:čejo: »'K:ka 'ka:za je.« 

V Lovrencu se ta izraz rabi, če koga zmerjamo, ker se ne strinjamo z njegovim 

(neumnim) početjem. Frazem se rabi med ţenskami. 

 

 Iti na kaj kakor koza na sol. 

'Tak 'm:m 'ra:t kọ 'ka:za 'sọ. 

Koza ima zelo rada sol. Iz tega dejstva izhaja ta frazem, ki pomeni, da nekoga 

nekaj zelo privlači oziroma se nekdo za neko stvar zelo zanima. 

 

 Narediti tako, da bo volk sit in koza cela. 

'Tak s na'rẹ:dọ, da je bi 'vọ:k 'si:t pa 'ka:za 'ci:əla. 

Zaradi posebnega odnosa med volkom in kozo je nastal zgoraj zapisan frazem. V 

govoru Lovrenca na Pohorju ga lahko pogosto slišimo. Pomeni pa, da naredimo 

nekaj tako, da je prav za obe strani. Obe strani sta torej zadovoljni.  

 

 Naučiti koga kozjih molitvic. 

Da 'nẹ:xtga per'si:lš, da 'nẹ:ka na'rẹ:d al pa 'nẹ:ka spreme'ni:, z'gar:dga, se 

'rḙ:če, da s ga nau'či: 'kọzjx mọ'litvc. 

Izraz kozje molitvice povezujejo s stokanjem ob mučenju v nekdanjem mučilnem 

orodju, imenovanem koza. Verjetno iz tega izhaja frazem naučiti koga kozjih 

molitvic. Pravzaprav to pomeni, da nekoga s strogostjo in kaznimi navadimo prav 

ravnati. Velikokrat se pojavi v šaljivi konotaciji. 
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 Ugnati koga v kozji rog. 

Čə je pre'm:ga 'nẹ:xtiga, 'rḙ:čemo, da ga je g'na:  'kọzj 'ruək. 

Kadar je kdo boljši od koga ali ga v čem premaga, v Lovrencu slišimo, da ga je 

ugnal v kozji rog. 

 

 Imeti kozjo brado. 

Čə s 'di:ər b'ra:do ọbli'ku:je  't:ko 'dọgo, 'tak 'kak jo 'm: 'ka:za, 'rḙ:čemo, 

da 'm: 'kicport. 

Ta frazem se uporablja, če si moški oblikuje brado v podobno obliko, kot jo ima 

koza. Takrat pravimo, da ima tak moški kozjo brado. 

 

7.1.1.7 KOZEL 

 

 

Slika 26: Kozel 

 

 Biti kot kozel. 

 s'va:jx 'ca:tex je 'bi z'gọ:jeŋ kọ 'pok. 



88 
 

V literaturi te primere nisem zasledila. V Lovrencu za fanta ali moškega, ki je v 

razmerju z veliko dekleti oziroma ţenskami, slišimo, da je z'gọ:jeŋ kọ 'pok. 

Predvsem je tukaj mišljeno spolno udejstvovanje. Za moškega, ki je spolno 

aktiven in menjuje ţenske, se ta frazem pogosto uporabi. 

 

 Smrdeti kot kozel. 

'Ki:ər 'si:la 'fest smər'di:, se 'rḙ:če, da smər'di: kọ 'pok. 

Za nekoga, ki ima zelo neprijeten vonj, pravimo, da smrdi kot kozel. 

 

 Imeti koga za grešnega kozla. 

Sọ ga 'mẹ:l za g'ri:əšnga 'kozla. 

Grešni kozel je tisti, ki ga obdolţimo za vse napake, tudi za napake drugih. 

Velikokrat se ta frazem uporablja, če hočemo poudariti, da je v kakšni druţini 

nekdo vedno vsega kriv. Takrat ga imamo za grešnega kozla.  

 

 Kozle streljati. 

Čə sə 'kẹ:ka 'p:xjenga na'rẹ:dọ, 'te 'lḙ:xko op'sọ:dijo, da 'kozle st'ri:əlaš. 

V lovrenškem govoru pravimo, da streljaš kozle, če storiš kaj tako zelo neumnega. 
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7.1.1.8 MAČKA/MAČEK 

 

 

Slika 27: Mačka 

 

 Biti siten kot breja mačka. 

'Si:tna je kọ b'rẹ:ja 'm:čka. 

Če kdo na vsako besedo jezno odreagira, Lovrenčani pravimo, da je siten kot 

breja mačka. Frazem je v rabi predvsem za ţenske. 

 

 Vreči koga kot mače (mlado mačko). 

Čə je 'nẹ:xt 'bi st'ra:šno 'ma:č, pa je 'ọniga, kọ je 'bi 'man 'ma:č, z'lḙ:xka 

'var:gọ pọ t'li:əx al pa bọl 'dač 'var:gọ, 'tẹ: 'rḙ:čemo: »'Tag ga je 'var:gọ 'tako 

no 'mače.« 

Za nekoga, ki drugo osebo zlahka vrţe na tla (predvsem pri športu), pravimo, da 

ga je vrgel kot mačko. 

 

 Biti mačji kašelj. 

A 'viəš 'ti:, sp'ra:vọ s se k š'va:sajọ, pa š'va:saje le 'ni: 'm:čj 'k:š. 

Ta frazem pomeni, da neko početje/delo ni tako enostavno kot smo sprva mislili, 

ampak je kar zahtevno. 
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 Biti mačkine solze. 

P'je, 'tọto pa 'niso b'le 'm:čkine 'sọ:ze. 

Ta frazem je pomensko enak prejšnjemu. V lovrenškem govoru je bolj znan 

prejšnji frazem (biti mačji kašelj). 

 

 Imeti/zdraviti mačka. 

D'ru:g 'dẹ:n te g'la:va bọ'li:, s'mọ:t se 'tə, pa s'l:bo 't je; 'tẹ: 'rḙ:čemo, da 'm:š 

'm:čeka/'m:čka. 

Za stanje, v katerem si, če prejšnji dan spiješ preveč alkohola, uporabljamo frazem 

imeti mačka. Za tako stanje sta značilna slabo počutje in slabost. 

 

 Kupiti mačka v ţaklju. 

Je 'rḙ:kla: »'Ne bom se 'ţẹ:nla, ne 'kupm 'm:čka  'ţ:kl dẹk'ler nem nọ'sẹ:ča.« 

Ta frazem govori o tem, da nekaj kupiš ali dobiš, česar prej ne vidiš; in potem ni 

tisto, kar si pričakoval. 

 

 Biti priliznjen kot mačka. 

'Di:ər se t 'tak pərli'zu:je, 'rḙ:čemo, da se š'makla kọ 'm:čka . 

Kdor se komu dobrika, pravimo, da je priliznjen kot mačka. 

 

 Črna mačka 

Č  'čar:na 'm:čka g'rẹ: čes 'cẹ:sto, 'm:š nes'rẹ:čo. 

Vraţeverje pravi, da črne mačke prinašajo nesrečo. Tako se pri nas velikokrat 

sliši, da če črna mačka gre čez cesto, imaš nesrečo. Zaradi takega mišljenja črne 

mačke pri ljudeh niso preveč priljubljene. 
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 Gledati se kot pes in mačka. 

'č:s s'ta kọp 'xọdla, 'zẹ se pa g'lẹ:data kọ 'pḙ:s pa 'm:čka. 

Za dva, ki nista preveč v dobrem odnosu in se celo sovraţita, pravimo, da se 

gledata kot pes in mačka. 

 

 Kadar mačke ni doma, miši plešejo. 

Čə 'm:čke 'ni: 'da:ma, 'mi:š p'lẹ:šejo. 

Čə 'm:čke 'ni: pər 'xi:š, p'lẹ:šejo brez b'ri:ge 'mi:š. 

Ta zelo znan pregovor pomeni, da kadar je kaka skupnost brez nadzorstva, 

disciplina popusti. Takrat si tista skupnost ali skupina lahko privošči več, kot bi si 

pod nadzorom. 

 

 Hoditi kot mačka okrog vrele kaše. 

Pa 'da, pọ'vẹ ţə ənk're:t, ko 'tẹ: 'xọ:dš o'kọl 'tọte 'reč 'tako 'm:čka o'kọl 'rẹ:le 

'k:še. 

Kadar kdo ovinkari, tj. ne pove naravnost, kar bi moral, pravimo, da hodi kot 

mačka okrog vrele kaše. 

 

 Igra mačke z mišjo. 

'I:gra 'm:čke z 'mi:šjo je, čə 'm: 'du:əj ob'l:st nat 'kọm al pa 'či:əm. 

Mačka preganja miš dokler je ne ulovi in dobi v oblast. Ta frazem torej pomeni 

imeti popolno oblast nad kom ali prevlado v čem. Vidimo podobnost med 

prevlado določene osebe in prevlado mačke. 
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 Če mački na rep stopiš, zacvili. 

Čə 'rḙ:češ 'ka 't:kiga, kọ 'ọnemọ  'nu:əs g'rẹ:, pa rea'gi:ra, 'rḙ:čemo, da č 

'm:čk na 'rẹ:p s'tọ:pš, se za'dḙ:re. 

Mačkin zelo občutljiv del telesa je rep, zato so ob poškodbi le-tega prisotne hude 

bolečine. Tudi vsak človek ima svojo najbolj občutljivo točko. Ta frazem pomeni, 

da lahko nekoga prizadenemo, če le vemo, kje je njegova najbolj občutljiva točka. 

 

 Mačka/muca je snedla jezik komu. 

Za ọt'ra:ke 'rḙ:čemo – kọ 'tak se 'r:d s'tarš pọs'ta:lajo z ot'ra:kem – 'tẹ pa 

spra'šu:jejo, »'kọ:d t je 'jəme, nọ 'pọ'vẹ 'tḙ:t, 'kọ:d t je 'jəme, 'pọ'vẹ, 'kẹ:ko si ţə 

s'ta:r,« ot'ra:k pa 'nẹ:če 'k:r 'kẹ:ka 'rečt, kọ se 'bọji:, 'tẹ pa 'ma:ma zro'ji:, »A t 

je 'm:čka 'jḙ:zk pọ'ţar:la?!«, al pa za ot'ra:ke 'bọl, »A t je 'mu:ca 'jḙ:zk 

pọ'pa:pala?!« 

Kadar bi v določeni situaciji moral kdo odgovoriti na kako vprašanje, pa molči, ga 

včasih vprašajo, če mu je mačka jezik snedla. 

 

 Prenašati kaj kot mačka mlade. 

Pre'n:ša 'kẹ:ka 't:kga ọ'kọl 'tako 'm:čka s'va:je m'l:de. 

Za nekoga, ki nenehno nekaj prenaša sem in tja, pravimo, da prenaša kaj kot 

mačka mlade. 

 

 Umivati se kot mačka. 

Je 'k:ka 'ma:ma ọt'ra:ko 'rḙ:kla: »S se pa ţə 'tak 'mi  kọ da b se 'm:čka 

ob'li:zala al pa 'mi:la; še z'mi:ərom s za'm:zan.« 

Za nekoga, ki se pomanjkljivo in površno umije, pravimo, da se je umil kot 

mačka. 
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7.1.1.9 MOLJ 

 

 

Slika 28: Molj 

 

 Biti knjiţni molj 

'Təst, kọ 'vəlkọ 'bḙ:re pa je s'ku:əz za k'ni:gem, je k'ni:ţn 'mọl. 

Molji so ţivali, ki delajo škodo, če se kam naselijo. Teţko se jih je znebiti. 

Človeku pravimo knjiţni molj, če ogromno časa preţivi za knjigami, veliko 

študira in ga je zelo teţko odvrniti od tega. Njegova vnema se lahko primerja s 

trdovratnostjo moljev. Njega ne moremo odvrniti od knjig, moljev pa se prav tako 

ne moremo hitro znebiti. 

 

7.1.1.10 MUHA 

 

 

Slika 29: Muha 



94 
 

 Biti siten kot muha. 

'Si:tna je kọ (me's:rska) 'mu:xa. 

Muhe so znane po svoji nadleţnosti. Za nekoga, ki je zelo nadleţen in drugih ne 

pusti pri miru, v Lovrencu pravimo, da je siten kot muha. 

 

 Muhe trositi. 

'Rḙ:čemo, da 'mu:xe t'rọ:sš al pa da 'mu:xaš, čə se 'kəne 'mi:ənš 'p:r d'ni: s 

'ki:ərm, ker s za'mi:ərọ. 

Za zelo svojeglavega človeka, ki zlahka ne odpusti, pravimo, da muhe trosi. 

 

 Delati iz muhe slona. 

Pọ tele'vi:zj 'večkret z 'mu:xe s'lona 'di:əlajo. 

Ta frazem se uporabi, če hočemo povedati, da nekdo v nečem močno pretirava. Ţe 

obe ţivali kaţeta na razumevanje frazema. Muha je majhna ţival, medtem ko je 

slon velika ţival. Pomeni torej delati iz neke majhne stvari nekaj velikega, v 

pomenu pretiravati. 

 

 Ubiti dve muhi na en mah. 

Je 'bi d'vi:ə 'mu:x na 'ma:x. 

Ubiti dve muhi na en mah pomeni opraviti dve stvari hkrati. 

 

 Iti kot muhe na med. 

Je 'šọ na 'təstọ kọ 'mu:xa na s'ta:rt. 
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Muhe imajo rade sladke stvari. Med je ena izmed takih. Za osebo, ki jo nekaj zelo 

privlači, pravimo, da gre kot muha na med.  

 

 Iti kot muhe na drek. 

'T:k 'ld, kọ sọ 'r:d sepo'sọ:t 'pu:əlek, čə 'zẹmem ku 'k:ko prọ'mẹ:tno 

nes'rẹ:čo – kọ g'rẹ:jo k nes'rẹč: – 'ld zi'j:la prọ'd:jajo, kọ je ţə 'nẹ:xtemo 'tak 

'xdọ; to je g'lix 'tak, 'kak b 'rẹ:kọ, da g'rẹ:jo kọ 'mu:xa na d'rek. 

Pogosteje kot iti kot muhe na med pa v Lovrencu uporabljamo primero iti kot 

muhe na drek. Pomen je enak. Osebo neka stvar ali zadeva močno privlači. 

 

 V sili še hudič muhe ţre. 

P'r:vijo, da  'si:l še 'r:k 'mu:xe ţ'rḙ:. 

Ta pregovor pomeni, da v sili ne smemo biti več izbirčni, ampak se moramo 

zadovoljiti s tistim, kar pač imamo. Naredimo nekaj, česar drugače mogoče ne bi. 

Eden izmed informatorjev se je spomnil primera, zapisanega spodaj. 

Se je 'ki:ər 'ţḙ:nọ pa je 'bi 'tak z'birč pa mọ 'tọta 'ni: 'pasala pa mọ 'ọna 'ni: 

'pasala, pa t'rẹtja mọ 'ni: 'pasala, 'pal je pa na 'k:ko 't:ko je'zično 'b:bo 

na'lḙ:te, kọ s je 'tdi 'p:r 'jəskala; pa kọ ţə nọ'bḙ:ne d'ru:ge 'ni: b'lọ, ga je pa le 

za'ni:mala 'tọta – za'tọ ker je pač 'ana 'bọl 'cu:ə d'rẹndlx b'la, a 'ne – pa sta se 

nase'z:dno 'ţẹ:nla, pa sọ pa kọ'lẹ:g 'tọtemọ pər'vọ:šl, 'viš, 'tak sə z'bi:ra, 'nis 

x'te 'k:ke 'šikane 'met, 'zẹ pa 'm:š, 'zẹ pa  'si:li, ko pa 'nimaš 'ki:əre d'ru:ge, 

t pa še 'tọta p'ra p'ri:de –  'si:l še 'r:k 'mu:xe ţ'rḙ:. 

 

 Še muhe ne bi ubil. 

'Tọt je pa 't:k, da še 'mu:xe 'ne b 'bi. 

Ta frazem se uporablja za nekoga, ki nikoli nikomur ne bi škodoval.  
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 Biti tam, kjer ni muh. 

Čə 'ka 'ni: s'pe:lo, pa 'rḙ:čemo: »'Zẹ smọ pa 'tam, kọ 'ni: 'mu:x.« 

Kadar ni več rešitve v kaki zadevi, v Lovrencu pravimo, da smo tam, kjer ni muh. 

Čeprav ta frazem pomeni tudi, da je nekdo umrl, ga v lovrenškem govoru večkrat 

rabimo za izraţanje brezizhodne situacije. 

 

 Biti muha enodnevnica. 

'Tət je pa 'samo 'mu:xa 'enod'nenca. 

Muha enodnevnica je izraz za neko zadevo, osebo, ki je popularna, pomembna in 

izpostavljena javnosti samo nekaj časa, potem pa gre v pozabo. 

 

 Modna muha 

Čə se 'ka 'nọvga z'vi:ə, tẹ pa 'rḙ:čejo: »'Ex, 'təto je 'samo 'mọ:dna 'mu:xa.« 

Modna muha je v prenesenem pomenu nekaj, kar je v določenem času izjemno 

popularno. Modne muhe se skozi čas spreminjajo. Modna muha je lahko hrana, 

razmišljanje ipd. Vsakič je nekaj novega. 

 

 Ne biti od muh. 

'Tət pa 'ni: od 'mu:x, 'se 'sorte z'n: z'rixtat. 

Človek, ki ni od muh, je spreten in iznajdljiv. Rečemo lahko tudi brez nikalnice, 

in sicer, da je od muh. V Lovrencu večkrat slišimo obliko frazema z nikalnico. 
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7.1.1.11 OSEL 

 

 

Slika 30: Osel 

 

 Biti trmast kot osel. 

S 'tar:mast kọ 'os, za mili'mẹ:ter se te ne 'mu:əre pre'mḙ:kt. 

Osel je predstavnik konjske druţine. Zanj je značilno predvsem poniţevalno 

vrednotenje, ki izhaja iz bajk, pripovedk in basni. Tako vrednotenje je krivično, a 

se je ohranilo v raznih frazemih. Trma naj bi bila ena izmed glavnih oslovih 

značilnosti. Velikokrat primerjamo osla in človeka, če slednji noče popustiti pri 

kakem početju. Takrat pravimo, da je nekdo trmast kot osel. 

 

 Osle kazati komu. 

Kọ smọ 'm:l b'lə, smọ s 'osle 'k:zal. 

Otroci so ponavadi tisti, ki si med seboj kaţejo osle; to pomeni, da drug drugemu 

kaţejo jezik in si pri tem pomagajo s kretnjami rok. Tako početje je za otroke 

značilno takrat, kadar hočejo koga razjeziti ali se mu posmehniti. Verjetno naj bi 

takšno početje predstavljalo podobo osla. 
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 Osel gre le enkrat na led. 

'Os g'rẹ: 'samo 'eŋkret na 'li:ət. 

Ta frazem pomeni, da celo ne preveč pameten človek bo po slabi izkušnji bolj 

previden in iste napake ne bo storil. 

V Lovrencu pa se je pojavila nova različica oziroma dopolnitev tega frazema. 

Zapisana je spodaj: 

'Os g'rẹ: 'samo 'eŋkret na 'li:ət, č'la:vek pa 'večkret. 

Na tak način hočemo povedati, da človek je včasih tako nespameten, da ga ena 

slaba izkušnja ne izuči in bo še vedno silil v teţave. 

 

 Kjer osel leţi, (tam) dlako pusti. 

Čə so 'k:ke s'led za člo'vẹ:kom pa se 'pọ:zna, 'rḙ:čemo, da 'kẹ se 'os 'v:la, 'tam 

d'l:ko ps'ti:, na'v:dno  slap'šalnem pọ'mi:ən. 

Ta frazem Lovrenčani uporabljamo, če za človekom ostanejo slabe sledi. 

Ponavadi človeka, ki ni vajen reda, spoznamo po tem, da za seboj pušča nered. 

 

 Rigati kot osel. 

'Ri:gaš 'tako 'os. 

Pọ 'pi:ər se t na'v:dno gər 'ri:gne 'tako 'oslọ. 

Primerjalni frazem rigati kot osel je pogosto v rabi. Frazem izhaja iz značilnosti te 

ţivali, in sicer značilnega oslovskega riganja. 

 

 Delati osla iz koga. 

Č 'm:š 'ki:ərga za 'nọ:rga, 'rḙ:čemo, da se 'osla 'di:əlaš z 'jḙ:ga. 
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V Lovrencu se sliši, da delaš osla iz koga, če se iz koga norčuješ. 

 

 Kuhati mulo. 

Za ọt'ra:ke al pa za 'mọ:ţa pa 'ţḙ:no; 'tọto smọ 'bọl da'm:čl, 'rḙ:čemo, da 

'du:ə 'mu:lo 'ku:xa. 

Mula je kriţanec med oslom in kobilo. Za tistega človeka, ki kaţe jezo, nejevoljo 

in vztrajno molči, Lovrenčani pravimo, da kuho mulo. Eden izmed informatorjev 

se je spomnil zanimivega dogodka na to temo. Dogodek je zapisan spodaj: 

'Ja:s, kọ s 'šọ  'pẹ:nzjo, 'tẹ: so 'm  pa 'tak 'se 'sorte pọtər'dil 'da:l, da 'lḙ:xkọ 

na ka'fẹ: p'ri:dem, pa da 'lḙ:xkọ p'ri:dem na ọ'bisk, pa 't:ko, pa ko bọm 'da:ma 

'dẹ:la, in s z'ra dọ'bi 'tokole 'mẹ:ter d'vast 'ku:xlo in je 'z:d na 'z:dnem 

k'r:j 'təste 'ku:xle 'pi:salo: »'Ni: za 'ku:xanje 'mu:le«. 'Tọ so se 'pal še 'tak 

sme'j:l, 'jọ še 'za 'm:m 'nẹk, z'gəra na 'jəsp. 

 

7.1.1.12 OVCA 

 

 

Slika 31: Ovca in jagnje 
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 Biti pohleven kot ovčka. 

Pox'lḙ:na je kọ 'ọ:čka/'ọ:ca, 'nəč se 'ne 'bu:n 'sam pa 'ta. 

Ovčka oziroma ovca velja za ljubko ţival krotkega značaja, zato se njeno 

poimenovanje uporablja v zgoraj zapisanem frazemu. Za skromnega, poslušnega, 

nezahtevnega človeka pravimo, da je pohleven kot ovčka. 

 

 Biti črna ovca. 

Je b'la z'mi:ərọm 'čar:na 'ọ:ca  dr'ţi:n. 

Za nekoga, ki je drugačen od ostalih, pravimo, da je črna ovca. 

 

 Ena garjava ovca vso čredo okuţi. 

'Ena 'gar:java 'ọ:ca 'la:xko 'ci:əlo č'rẹ:do ọ'ku:ţ. 

Ta pregovor pomeni, da se slabe lastnosti enega človeka zlahka prenesejo na 

okolico oziroma druge ljudi, s katerimi se druţi. Človek z negativnimi lastnostmi 

torej slabo vpliva na okolico. 

 

 Biti izgubljena ovca. 

'Tọt je pa kọ z'gu:blena 'ọ:ca, sp'lox ne 'vi:ə, 'kọ: b 'ra:t. 

Ta izraz je svetopisemskega izvora in pomeni človeka brez cilja in brez smisla 

ţivljenja. 
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7.1.1.13 PAV 

 

 

Slika 32: Pav 

 

 Šopiriti se kot pav. 

Šo'pi:r  se kọ 'pa. 

'B:xa se kọ 'pa. 

'Nọ:s se kọ 'pa. 

Vsi informatorjevi primeri izraţajo bahavo obnašanje kakega človeka. 

 

 Ponašati se s pavjim perjem. 

Čə pərpo'vi:ədaš 'kẹ:ka 't:kiga, kọ je 'la:st 'ki:ərga d'ru:gga, 'rḙ:čemo, da se 

x'v:l s 'pajm 'perjọm. 

Hvaliti oziroma bahati se s čim tujim izrazimo s frazemom ponašati se s pavjim 

perjem. 

Informator se je spomnil resničnega primera, ki je zapisan spodaj: 

'Ed se je x'v:lo, da je magis'terij na'rẹ:dọ, pa je  res'ni:c pre'pi:sa 'več 't:l 

od 'ḙ:nga d'ru:gga  – 'tọt se je ţə x'v:lo s 'pajm 'perjọm. 
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7.1.1.14 PES 

 

 

Slika 33: Pes 

 

 Biti lačen kot pes. 

'L:č s ko 'pḙ:s. 

Ta frazem izraţa, da je nekdo izredno lačen.  

 

 Teči kot stekel pes. 

Čə 'ki:ər 'tak st'ra:šno li'ti: 'sam pa 'ta:, 'rḙ:čemo, da bi'ţi: al pa li'ti: kọ s'tḙ:k 

'pḙ:s. 

V lovrenškem govoru za nekoga, ki se mu nekam zelo mudi in divje teče, 

pravimo, da teče kot stekel pes. 

 

 Biti zvest kot pes. 

Z'vi:əst je kọ 'pḙ:s. 

V našem kraju so psi (kot tudi mačke) najbolj pogosti hišni ljubljenčki. Psi so še 

posebej povezani z lastniki. Največja pasja vrlina je zvestoba. Psi so predani 
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lastniku in ravno zaradi tega je nastal frazem, da je nekdo komu zvest kot pes, v 

pomenu biti zelo zvest. 

 

 Ozmerjati koga kot psa. 

Čə se 'di:ər sk'ri:əga g'la:sno pa 'di:jo na 'di:ərga, 'rḙ:čemo, da ga je na'da:r 

kọ 'pḙ:sa.  

Psi nimajo samo dobrih lastnosti, zato je včasih lastniku potrebno psa tudi pošteno 

skregati. V tem primeru je človek aktiven, pes pa pasiven. Verjetno je zaradi tega 

nastal navedeni frazem. V uporabi je pravzaprav takrat, ko kdo koga zelo 

vulgarno skrega in ves svoj bes znese nanj, medtem ko je tisti drugi samo tiho. 

 

 Zebsti koga kot psa. 

Me 'zẹ:be kọ 'pḙ:sa. 

Ta frazem uporabimo, če koga zelo zebe. Tudi psa naj bi pozimi ali v zelo hladnih 

razmerah zelo zeblo. Verjetno je ravno zaradi tega nastala ta povezava. 

 

 Lagati kot pes (teče). 

'Tət 'lẹ:ţe kọ 'pḙ:s. 

Frazem pomeni pogosto lagati. V lovrenškem govoru nastopa ta frazem brez 

glagola teči. 

 

 Pri jedi ima še pes rad mir. 

Pər 'jẹ:st 'm: še 'pḙ:s 'ra:t 'mi:r, 'k:r da č'la:vek 'ne b 'mḙ:. 

Ta frazem je zelo pogosto v rabi. Ponavadi je tako, da če lačnega psa pri jedi 

motiš, te lahko ugrizne. Tako tudi človek pri obroku potrebuje svoj mir, da z 
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uţitkom zauţije hrano. V času kosila ali večerje so nezaţeleni pretirano 

razpravljanje o teţkih rečeh, kreganje in obiski. 

 

 Ne biti vreden, da te pes povoha. 

'Nis 'ri:əd, da b te 'pḙ:s pọ'vọ:xa. 

Pes ponavadi povoha vsako stvar (pomembno ali ne), ki jo zazna. Ta frazem torej 

pomeni, da je človek slab, ničvreden in nekoristen, saj ga še pes ne bi povohal. 

V govoru Lovrenca na Pohorju pa sem zasledila različico tega frazema: 

'Niste 'ri:ədn, da b 'va:s 'pḙ:s pox'ca:. 

X'ca:t v lovrenškem govoru pomeni opravljati malo potrebo. Ta frazem ima enak 

pomen kot prejšnji frazem (ne biti vreden, da te pes povoha), mogoče je vse 

skupaj le še bolj stopnjevano. Torej tak človek, na katerem še pes ne bi opravil 

male potrebe, mora biti res zelo ničvreden in slab. Informator se je spomnil spodaj 

zapisane zgodbe: 

S s'li:ša əŋk'ret, da je  'ci:rk 'ţu:pnk 'nẹ:ko p'ri:digo 'mḙ:, pa so 'ţẹ:nske, 

'nẹ:ka so š'ti:male, al 'nẹ:ka so na'rẹ:dle na'rọ:be, pa jəm je 'rẹ:kọ, »'Ti:xo m 

'bọ:dte, kọ 'niste 'ri:ədne, da b 'va:s 'pḙ:s pox'ca:!« Pa so ble pa st'ra:šno  

'lu:ft, pa se šle pər'tọ:ţt, pa naţve'k:le so 'mọ pa 'tak, n so zax'tẹ:vale, da se 

'ma:re ọpra'vičt. 'Tẹ: pa je d'ru:go ne'dẹ:lo, kọ je p'ri:digo 'mḙ:, s'pət 'rẹ:kọ, je 

'rẹ:kọ: »A 'vi:əte, 'za pa pri:de še 'ḙ:na na 'var:sto, 'zodč s 'va:s 'tag 'gar:do 

'mḙ:, pa s 't:ko ne'u:mno iz'ja:vo 'da, da 'təsto iz'ja:vo prekli'cu:jem…'vi: s'te 

'ri:ədne, da b 'va:s 'pḙ:s pox'ca:. 

 

 Vedeti, kam pes taco moli. 

Čə pog'ru:ntaš 'k: m: 'z:d za 'bẹsi:ədam 'təst, 'tẹ pa 'rḙ:češ: »'Za pa 'vi:əm, 

'km 'pḙ:s 't:co mọ'li:.« 
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Ta frazem pomeni, da nekdo končno odkrije, kaj je bil skriti namen govorjenja ali 

ravnanja kake osebe. 

 

 Vsak pes ima kosmata ušesa. 

'Pḙ:s je pač 'pḙ:s, se ga je t'reba ':xtat, da te ne g'ri:zne, ker 'm: 's:k 'pḙ:s 

kas'm:te 'u:xe. 

Pomen tega frazema je, da nikoli ne moreš zares vedeti, kako se bo pes obnašal v 

kakem trenutku. Ravno zaradi tega je vedno potrebno biti vsaj malo previden in 

mu ne zaupati popolnoma, četudi je drugače zelo dobro vzgojen. 

 

 Kdor veliko laja, malo grize. 

'Ki:ər 'pḙ:s 'fest 'l:ja, 'm:lo g'ri:ze. 

V lovrenškem govoru ta frazem pomeni, da nekdo, ki dosti govori in veliko 

obljublja, malo izpolni.  

 

 Lajati kot pes na koga. 

Je 'l:ja kọ 'pḙ:s na 'jḙ:ga. 

Pasji lajeţ ponavadi povezujemo z nečim slabim, sovraţnim. Tako tudi ta primera 

izraţa, da se kaka oseba na drugo osebo sovraţno znese.  

 

 Imeti pasje ţivljenje. 

Čə 'm: 'ki:əri 'bọgo ţi'lẹje, da mọ s'l:bo g'rẹ:, p'r:vijo, da 'm: 'pẹ:sjo ţi'lẹje. 

Verjetno ta frazem izhaja še iz časov, ko se psom ni tako dobro godilo, kot se jim 

danes (večinoma). Če ima nekdo pasje ţivljenje, namreč pomeni, da mu v 
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ţivljenju ne gre dobro in se mora marsičemu odrekati. Skozi ţivljenje se steţka 

prebija.  

 

 Biti kot polit cucek. 

'Tət se dər'ţi: 'tako pọ'lit 'cucek. 

Za nekoga, ki je videti ves prestrašen, v Lovrencu pravimo, da je kot polit cucek. 

 

 Iti kot pes na kost. 

Je 'bi 'tak pọţ'ri:əš kọ 'pḙ:s na 'ku:əst. 

Ta frazem je v rabi, kadar hočemo za koga povedati, da se je nečesa lotil hlastno, 

hitro, popadljivo. Skoraj vedno je prisotna beseda poţrešen. Primerjamo 

poţrešnost psa in »poţrešnost« človeka. 

 

 Biti tak, kot bi si pes jajca opral v njem. 

Č 'du:ə ka'fẹ: al pa 'k:ko 't:ko 'ţu:po 'tak 'bọ:go s'ku:xa, 'tẹ: 'rḙ:čejo: »P'je, 

'tọti ka'fẹ: je pa g'lix 't:k, kọ b s 'pḙ:s 'jace nət sp'ra:. 

Kadar ima kakšna hrana ali pijača bled ali zanič okus, rečemo, da je takšna, kot bi 

si pes jajca opral v njej. S takim frazemom izrazimo močno kritiko. 
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7.1.1.16 PETELIN 

 

 

Slika 34: Petelin 

 

 Biti ošaben kot petelin na gnoju. 

'Xar:š se kọ pit'li:n na g'nu:əj. 

Kdor si misli, da je več kot drugi ljudje, se postavlja pred njimi in baha, pravimo, 

da je ošaben kot petelin na gnoju. 

 

 Biti kot petelin. 

Za 'ko:kga 'm:škga, kọ 'm: 'več 'ţẹnsk, 'rḙ:čejo: »'Tọt je pa kọ t p'r:vi 

pet'li:n.«  

Ljudje navadno vzrejajo enega petelina in več kokoši. En sam petelin ima torej na 

razpolago mnogo kokoši. Tako se ta lastnost odraţa v primeri biti kot petelin, kar 

pomeni imeti več ţensk naenkrat. Ta primera se uporablja za moškega, ki je v 

razmerju z več ţenskami hkrati. 
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 Petelini so ţe odpeli. 

Pet'li:n je ţə za'pe, s'ta:t bọ t'reba/t'ri:əba. 

Petelini začnejo kikirikati kar hitro zjutraj. Njihovo petje naj bi naznanjalo dan. 

Frazem petelini so ţe odpeli pomeni, da se je ţe zdanilo. 

 

 Temu ne bo več dolgo petelin pel. 

Čə je 'du:ə 'tag 'bọ:g, da bọ s'kor 'mar:, 'rḙ:čemo, da 'tọtemọ pa pet'li:n 'ne bo 

'več 'dọgo 'pḙ:. 

Če hočemo povedati, da nekdo ne bo več dolgo ţivel, lahko uporabimo frazem 

temu ne bo več dolgo petelin pel. 

 

7.1.1.17 PURAN 

 

 

Slika 35: Puran 

 

 Biti napihnjen kot puran. 

Je 'va:ţ 'tako 'purman. 

S na'pi:xjen kọ 'purman. 
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 Nositi se kot puran. 

'Rḙ:čemo, da se 'nḙ:seš 'tako n 'purman, č je 'ki:əra 'va:ţna 'tak en 'tẹk. 

Zgoraj navedene primere so v rabi, če hočemo povedati, da je kdo zelo domišljav. 

 

 Biti rdeč kot puran. 

Je g'r:ta er'dẹ:č/ər'dẹ:č kọ 'purman, ker mọ je b'lọ ne'rọ:dno. 

Če kdo močno zardi, mu rečemo, da je rdeč kot puran. Povezava izhaja iz 

značilne rdeče puranove glave. 

 

7.1.1.18 RACA 

 

 

Slika 36: Raca 

 

 Hoditi kot raca. 

Se 'zi:ble kọ 'ra:ca. 

'Họ:d kọ 'ra:ca. 
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V Lovrencu gojenje rac zaradi mesa skoraj ni več prisotno. Za raco je značilna 

posebne vrste hoja, in sicer zibanje sem ter tja. Človeka, ki ima takšno hojo zaradi 

katerega koli razloga (pijanost, nerodnost), se zlahka primerja s hojo race. 

 

 Novinarska raca 

N'vi:narska 'ra:ca je 'nẹ:ka na'pi:xjena st'v:r, ọ 'ki:əri pač 'nẹ:xt 'pi:še 

(n'vinar), pa da na'v:dno 'ni: 'čist s'tu:əprọ'cẹ:ntnọ, da je 'ri:əs. 

Frazem novinarska raca se je v lovrenškem govoru pojavil zaradi stika z mediji. 

Frazem pomeni tako kot knjiţna različica izmišljeno novico v časopisu. 

 

7.1.1.19 SVINJA 

 

 

Slika 37: Svinja 

 

 Biti umazan kot svinja. 

Sə s'r:n kọ p'ra:se/na s'vi:ja/s'vḙ:ja. 

Svinja je ena izmed najpomembnejših domačih ţivali na kmetijah v Lovrencu na 

Pohorju. Ţe od nekdaj je imela pomembno vlogo, zato poznamo in rabimo kar 

nekaj frazemov, v katerih nastopa svinja. Svinja velja za ţival, ki je velikokrat 
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umazana, saj se valja po blatu. Če je človek umazan, ga pogosto primerjamo s 

svinjo. Ta primerjalni frazem je velikokrat v rabi. 

 

 Postati debel kot svinja. 

Za 'təstga, 'ki:ər se je 'tak zre'di:, 'pal 'rḙ:čejo, da je de'bẹ:l kọ p'rḙ:šč. 

Tudi ta primera je zelo ţiva, čeprav izraţa slabšalni pomen. Če nekdo pridobi kar 

precej kilogramov, ga primerjamo s svinjo oz. prašičem. 

 

 Delati kaj kot svinja z mehom. 

Tag 'gar:do 'di:əlaš kọ s'vi:ja/s'vḙ:ja z 'mexom/'mi:əxom. 

'Di:əla kọ s'vḙ:ja z d'rḙ:kom. 

'Di:əlaš z 'zọ:xnom 'tako s'vi:ja s 'kurbosom. 

V našem govoru se pojavljajo vse tri navedene različice in vse tri izraţajo, da 

nekdo z nečim ravna zelo grdo ali celo nemarno. 

 

 Biti pijan kot svinja. 

Je 'bi pi'j:ŋ kọ s'vḙ:ja, sp'lox 'ni: 'mọ:go 'xodt. 

Če je nekdo zelo vinjen in komaj stoji na nogah, ga primerjamo s svinjo. Pravimo, 

da je pijan kot svinja. 

 

 Imeti kaj kot v svinjskem hlevu. 

'Da:ma 'm:jo 'tako  s'vinsk š't:l. 

Za svinjski hlev velja, da je neurejen in umazan. Kadar je v kakem domu tako 

zelo neurejeno in umazano, se lahko slabšalno reče, da je kot v svinjskem hlevu.  



112 
 

 Biti pri koritu. 

'Lḙ:xko 'teb, kọ sə pər ko'ri:t. 

Za osebo, ki ima donosno sluţbo in je preskrbljena, rečemo, da je pri koritu. Tako 

kot se svinji godi dobro pri koritu, saj se lahko hrani, tako se osebi godi dobro v 

ţivljenju zaradi donosne sluţbe. 

 

7.1.1.20 UŠ 

 

 

Slika 38: Uš 

 

 Jesti kot uš. 

P'je, 'tọt pa 'ji:ə kọ 'vọš. 

Ena izmed značilnosti uši je poţrešnost. Od tod primera jesti kot uš. Za človeka, 

ki je zelo poţrešen ali veliko poje, pravimo, da je kot uš. 

 

 Laţeš, kradeš, uši imaš! 

'L:ţeš, k'r:deš, 'vọš 'm:š! 

Zgoraj zapisano izhaja iz otroške pesmice. V prenesenem pomenu pa lahko s tem 

povemo, da ko nekomu pripišemo eno slabo lastnost, mu potem ponavadi še 

drugo, pa tretjo in tako naprej. Vse se torej stopnjuje. 
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7.1.2 Živali, ki ne živijo s človekom 

 

Sem spadajo ţivali, ki ne ţivijo ravno v zelo tesnem stiku s človekom. Take ţivali 

najdemo v okolici človekovega domovanja, torej v gozdu, na polju, na travniku in 

še kje drugje. Frazeološko gnezdo v govoru Lovrenca na Pohorju (koroškem 

severnopohorskem govoru) v tem primeru tvorijo naslednje ţivali: čebela, čmrlj, 

črv, dihur, kača, klop, komar, krt, lisica, martinček, medved, miš, mravlja, osa, 

pajek, pikapolonica, polh, polţ, ptič (golob, kukavica, lastovka, sraka, škrjanec, 

štorklja, vrabec, vrana, ţolna), rak, riba, sokol, srna, sršen, ščurek, trot, vidra, 

zajec, ţaba. Ţivali so obravnavane po abecednem redu. 

 

7.1.2.1 ČEBELA 

 

 

Slika 39: Čebela 

 

 Biti priden kot čebela. 

Č 'ku nap'rẹ 'nẹ:ka 'di:əla pa ni'kọl/'nikọl ne 'mu:əre ku 'tak 'sedet, 'rḙ:čemo, da 

je p'ri:d kọ če'bḙ:la.  
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Čebela je izjemno koristna in delavna ţuţelka, iz česar izhaja frazem biti priden 

kot čebela. Za osebo, ki je zelo delavna, pridna, marljiva, rečemo, da je pridna kot 

čebela. Ta primera je pomensko enaka primeri biti priden kot mravlja. 

 

 Šumeti kot v panju. 

'Tak 'r:di 'rḙ:čemo, č je 'fest 'ld na 'ku:p, pa 'tak 'fest gọvo'ri:jo, ţə ku 'ed 

črez d'ru:gga, da je 'tag g'la:sno kọ pər če'bḙ:lax  'pḙ:j, al pa da š'mi: kọ  

če'bḙ:ljem 'pḙ:j. 

Gojene čebele prebivajo v panju. Če gremo mimo čebelnjaka, slišimo glasno 

brenčanje čebel. Tako tudi, kadar je mnogo ljudi na kupu, in govorijo eden čez 

drugega, da jih je teţko razumeti, pravimo, da šumi kot v čebeljem panju. 

 

 Biti (koga/česa) kot čebel v panju. 

'Jx je b'lọ 'tẹ:ko ko bə'čẹ:. 

Ţe samo v enem panju je ogromno čebel. Ravno tako za ljudi, ki jih je zelo veliko 

na kupu, pravimo, da jih je kot čebel v panju. 

 

7.1.2.2 ČMRLJ 

 

 

Slika 40: Čmrlj 



115 
 

 Brenčati kot črmlj. 

'Rḙ:čemo, da bren'či: kọ č'mi:ə, čə 'du:ə 'tag g'la:sno gọvọ'ri:. 

V naravi kar hitro slišimo čmrljevo brenčanje. Ravno tako za človeka, ki izstopa 

iz druţbe po svojem glasnem govoru, rečemo, da brenči kot čmrlj. 

 

7.1.2.3 ČRV 

 

 

Slika 41: Črv (deževnik) 

 

 Delati kot črv(ek). 

Č č'la:vek z'mi:ərọm 'nẹ:ka 'mi:ga, 'di:əla, 'mar:da, 'm: 'k:ko o'rọ:dje s'ku:əs  

'rok, al pa na 'zeml'nẹ:ka 'di:əla, 'rḙ:čemo, da 'di:əla kọ 'čar:vek. 

Črv nenehno gloda in grize. To njegovo ravnanje povezujemo s človekovim 

nenehnim delom. Kadar je kdo zelo priden za delo, pravimo, da dela kot črv. 

 

 Črvi ga bodo pojedli. 

'Ki:əremọ so 'k:kokret ọ'či:tal, da je 'tak skọ'pu:šk, pa da g'n:rje na kọp 

'di:əle; 'tẹ: m pa 'rḙ:čejo: »'K: tẹ 'tẹ:ko 'kọp 'l:čš, pal te 'bọjo pa 'tak 'čar:v 

pọ'jẹ:dl. 
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Za nekoga, ki bo umrl, lahko uporabimo frazem črvi ga bodo pojedli. Frazem 

temelji na dejstvu, da se črvi mnoţično lotijo trupel. Dandanes se te stvari z 

upepeljevanjem preprečijo in tako tudi frazem tone v pozabo. 

 

 Imeti trakuljo. 

Člo'vẹ:kọ, kọ 'm: 'vəlk ape'tit, 'rḙ:čejo, da 'ji:ə kọ da 'm: tra'ku:ljo. 

Trakulja je vrsta črva. Je zajedavec. Za osebo, ki je zmeraj lačna in veliko poje,  

pravimo, da ima trakuljo. 

 

 Imeti črva v glavi. 

'Kəne se d'ru:ţ z 'jọ:, 'm: 'j: 'čar:va  g'la:v. 

Za nekoga, ki ima čudne, nevavadne misli in nerazumljivo ravna, lahko rečemo, 

da ima črva v glavi. Črv je torej tisti, ki človeku preprečuje, da bi razsodno ravnal 

in pametno razmišljal. 

 

7.1.2.4 DIHUR 

 

 

Slika 42: Dihur 
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 Smrdeti kot dihur. 

'Tọt se pa 'mənda ţə n 'kẹ:d 'ni: 'mi:, smər'di: kọ di'xu:r.  

Dihurja se drţi sloves, da ima zelo neprijeten vonj. Pravzaprav pa se ta vonj 

pojavi le, če se dihur močno prestraši, tj. na primer med pretepom s kako drugo 

ţivaljo. Včasih pa se tak vonj pojavi tudi ob silnem ugodju. Zgoraj zapisan 

primerjalni frazem se rabi za človeka, ki ima v kaki situaciji zelo neprijeten vonj. 

Takrat pravimo, da smrdi kot dihur. 

 

7.1.2.5 KAČA 

 

 

Slika 43: Kača 

 

 Rediti kačo na prsih/srcu. 

Čə je 'du:ə 'ka:ga 'tak 'ra:t 'mḙ:, pal pa ga je 'təst o'kọl pər'nẹ:sọ, pa se je 

zgrọ'zi: pa 'rẹ:ko: »'Nis s 'mi:slọ, da s 'k:čo re'di: na 'sar:c al pa na 

'par:sx.« 

Ta frazem je v rabi, če hočemo povedati, da ti nekomu daješ vse, z njim lepo 

ravnaš, on pa ti ni hvaleţen. Takrat smo razočarani in pravimo, da smo redili kačo 

na srcu ali prsih. 
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 Imeti strupen jezik. 

Čə 'du:ə s'talno 'nẹ:ka 'pika z be'si:ədami, 'rḙ:čemo, da 'm: stru'pen 'jḙ:zik. 

Za osebo, ki točno ve, kaj reči, da zadene šibko točko, pravimo, da ima strupen 

jezik.  

 

 Kakor, da ga je pičila kača. 

Je s'kočọ, kọ da b ga 'k:ča 'pikla. 

Za nekoga, ki na nekaj zelo hitro odreagira, pravimo, da odreagira, kot da bi ga 

pičila kača. 

 

 Kačja slina 

Š'nops je 'k:čja s'li:na. 

Izraz kačja slina se uporablja za ţgano pijačo. Kačja slina je metafora za kačji 

strup in verjetno je od tod prišla povezava med strupom in ostrim, pekočim 

okusom ţganja.  

 

7.1.2.6 KLOP 

 

 

Slika 44: Klop 
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 Drţati se (koga/česa) kot klop (koţe) 

D'v: 'tak 'kọp 'xọ:dita, pa se 'ed 'ḙ:nga dər'ţi: kọ 'cḙ:k. 

Klop se zelo trdno vsesa v koţo svojega gostitelja, da lahko sesa kri. Za osebo, ki 

se nekoga zelo trdno drţi in ga ne spusti, pravimo, da se ga drţi kot klop. Pogosto 

se taka primera uporablja pri opisovanju obnašanja zaljubljenih parov. 

 

7.1.2.7 KOMAR 

 

 

Slika 45: Komar 

 

 Biti nadleţen kot komar. 

'č:s je 'tẹ:č kọ ka'm:r. 

Komarji znajo biti zelo nadleţne ţuţelke. Najbolj ponoči, ko se nam prikradejo v 

domove in zaradi njih ne moremo zaspati. Od tod izhaja primera, da je nekdo 

nadleţen kot komar, če nas ne pusti pri miru in se ga ne moremo otresti. 
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7.1.2.8 KRT 

 

 

Slika 46: Krt 

 

 Riti kot krt. 

Po 'var:t 'tak po'gọ:sto 'di:əla pa 'kọ:ple, 'tak da 'lḙ:xko 'rḙ:čemo, da 'ri:je kọ 

'kar:t. 

Glavno opravilo krta je ritje rovov, zato se veliko ljudi jezi nanj. Priznajo pa mu 

tudi, da je zelo delaven. V Lovrencu za osebo, predvsem za kako ţensko, ki zelo 

prizadevno in neumorno opravlja vrtna in poljedelska dela, pravimo, da rije kot 

krt. V taki situaciji ima tak frazem pozitiven pomen. 

 

 Iti v krtovo deţelo. 

'Di:ər m'ri:je, p'ra:vijo, da je 'šọ  'kar:tovo de'ţḙ:lo. 

Če upoštevamo zgoraj navedeno opravilo krta, lahko rečemo, da je njegovo 

domovanje pod zemljo. Tako se njegovo domovanje simbolično povezuje z 

grobom. V Lovrencu za nekoga, ki je umrl, pravimo, da je odšel v krtovo deţelo. 
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7.1.2.9 LISICA 

 

 

Slika 47: Lisica 

 

 Biti zvit kot lisica. 

Čə je 'ki:ər tag 'du: pọ'tẹ:gjen, se m pa zab'ru:s, da je z'vi:t kọ li'si:ca. 

Iz številnih basni in pripovedk se je ohranila glavna lastnost lisice, in sicer njena 

zvitost. Navedeni frazem radi uporabimo, če hočemo povedati, da kdo zelo 

prebrisano ravna. 

 

7.1.2.10 MARTINČEK 

 

 

Slika 48: Martinček 
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 Greti se kot martinček. 

Za 'k:kiga s'tarčka 'kẹ:, čə se'di: na 'su:nc 'ci:əl 'dẹ:n, pa 'ld  'ni:əmo 'xọ:dijo, 

pa 'm 'r:d 'rḙ:čejo: »A 'ti: se pa g'rḙ:ješ 'tako mar'tinček?« 

Martinčki so plazilci, za katere je značilno, da se radi pojavljajo na sončnih 

predelih. Človeku, ki mu je na soncu prijetno in se rad sonči, rečemo, da se greje 

kot martinček. Včasih tudi pravimo, da se tak človek martinčka. 

 

7.1.2.11 MEDVED 

 

 

Slika 49: Medved 

 

 Smrčati kot medved. 

'Har:l kọ 'mḙ:dvet. 

Kadar kak človek v spanju močno smrči, Lovrenčani pravimo, da smrči kot 

medved. 

 

 



123 
 

 Narediti komu medvedjo uslugo. 

Čə sə na'rẹ:dọ 'nẹ:ka 't:kiga, kọ 'ọnemo 'ni: 'pasalo, 'ti: sə pa 'mogọče 'mi:slọ, 

'zẹ bọm 'mọ pa 'nẹ:ka st'ri:əgọ,  res'ni:c je pa 'ọnemo d'ru:gemo š'ku:ədlo, 

kọ'ristlo pa sp'lox 'k:r, 'tẹ: pa 'rḙ:čemo, da m na'rẹ:dš med'vẹ:djo s'lu:go. 

Frazem narediti komu medvedjo uslugo pomeni, da naredimo nekomu nekaj, kar 

mu bolj škoduje kot koristi. 

 

 Brundati kot medved. 

B'ru:ndaš 'tako 'mḙ:dvet. 

Za nekoga, ki ima globok glas in je teţko razumeti njegov govor, pravimo, da 

brunda kot medved. 

 

 Biti grob kot medved. 

G'rọ:p je kọ 'mḙ:dvet. 

Za moškega, ki je zelo grob, pravimo, da je grob kot medved. 

 

7.1.2.12 MIŠ 

 

 

Slika 50: Miš 
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 Biti tiho kot miš. 

'Ti:xo je kọ 'məš. 

Miš s svojim gibanjem ne zganja hrupa. Za nekoga, ki v določeni situaciji ne upa 

spregovoriti, pravimo, da je tiho kot miš. 

 

 Biti moker kot miš. 

Ga je z'mọ:člo, da je 'bi 'mọ:ker kọ 'məš. 

Za nekoga, ki je popolnoma moker, pravimo, da je moker kot miš. Zakaj v tem 

frazemu nastopa ravno miš, pa ni znano. 

 

 Pogledati v vsako mišjo luknjo. 

Čə 'ki:ər dọ pọd'rọbnosti 'se pọg'lẹ:da pa  't:ke ma'leŋkosti se sps'ti:, 

'rḙ:čemo, da pọg'lẹ:da  's:ko 'mi:šjo 'lukno. 

Ta frazem uporabimo, če hočemo povedati, da je nekdo zelo natančno vse 

pregledal, preiskal. 

 

 Iti se slepe miši (loviti slepe miši). 

Smọ se s'li:əpe 'mi:š š'pi:lal. 

Loviti slepe miši je igra, pri kateri eden izmed udeleţencev z zavezanimi očmi lovi 

druge udeleţence. Zelo priljubljena je med otroki. 

 

 Ne biti ne tič ne miš. 

'Ni: 'ne 'ḙ:no 'ne d'ru:go; 'ni: 'ne 'təč 'ne 'məš. 
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Za nekaj oziroma nekoga, ki nima izrazitih lastnosti in ga ne moremo uvrstiti v 

kako kategorijo, v lovrenškem govoru rečemo, da ni ne tič ne miš. Temu frazemu 

pomensko ustrezata ne biti ne krop ne voda, ne biti ne črno ne belo. 

 

 Biti reven kot cerkvena miš. 

Je 'ren kọ cerk'vẹ:na 'məš. 

Miš v cerkvi nima toliko hrane kot v kleteh in mlinih. Zaradi tega lahko rečemo, 

da se ji ne godi tako dobro, kot bi se ji drugje. Od tod izhaja primera, da je nekdo 

reven kot cerkvena miš, kar pomeni, da je zelo reven. 

 

 Biti cerkvena miš. 

'Tọta je pa s'ku:əs  'ci:rk 'tako cerk'vẹ:na 'məš. 

Za miš je značilno, da najde domovanje marsikje. Od tod izhaja poimenovanje 

cerkvena miš za osebo, ki je zelo pogosto pri maši. Za tako osebo lahko rečemo, 

da je cerkev njen drugi dom.  

 

 Ugnati v mišjo luknjo. 

S ga g'na  'mi:šjo 'lukno. 

Če kdo koga premaga (v čem), pravimo, da je nasprotnika ugnal v mišjo luknjo. 
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7.1.2.13 MRAVLJA 

 

 

Slika 51: Mravlja 

 

 Biti priden kot mravlja. 

'Ţẹ:nska, na p'ri:mer gọspọ'dḙ:ja, kọ ku 'di:əla, je p'ri:dna kọ m'ra:la. 

Mravlja je simbol pridnosti, marljivosti. V lovrenškem govoru za nekoga, ki je 

zelo priden, rečemo, da je priden kot mravlja. 

 

 Biti tak, da še mravlje ne bi pohodil. 

'Tọti je pa 't:k, da še m'ra:le 'ne b pọ'xodọ. 

Ta frazem uporabimo, če opisujemo dobrosrčnega človeka, ki nikoli ne bi komu 

škodoval.  

 

 Imeti mravlje v riti. 

A 'm:š m'ra:le  'ri:t, da 'kəne 'mu:əreš bət pər 'mi:r?   

Mravlje so nenehno v gibanju. Od tod izhaja frazem imeti mravlje v riti. Pomeni 

pa, da nekdo ne more mirovati in je neprestano v gibanju; kar pa je za druge ljudi 

včasih ţe moteče. 
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 Dobiti mravljince. 

Je dọ'bi:la mra'li:nce sepọ'sọ:t. 

Mravlji včasih rečemo tudi mravljinec. Navedeni frazem pa pomeni, da dobimo 

neprijeten občutek zaradi kakega dogodka oziroma doţivetja. 

 

7.1.2.14 OSA 

 

 

Slika 52: Osa 

 

 Biti siten kot osa. 

'S pa ţə 'tak 'xḙ:ra kọ 'a:sa, za 's:ko ma'lẹŋkost se 'jẹ:zš. 

Osa spada med nadleţne ţuţelke in lahko kar hitro piči. Za nekoga, ki ima slab 

dan in se kar naprej jezi, Lovrenčani pravimo, da je siten kot osa. 

 

 Imeti ose v riti. 

'Tọti 'm: 'nḙ:s 'a:se  'ri:t. 

Ta frazem ima enak pomen kot prejšnji frazem. Pomeni torej, da je oseba zelo 

huda, razdraţena. 
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 Dregniti v osje gnezdo. 

Ne po'd:ja se 'ta:, ne d'rẹ:ga v 'a:sjo g'ni:əzdọ. 

Osje gnezdo pomeni nekaj nevarnega. Če rečemo, da je kdo dregnil v osje gnezdo, 

pomeni, da se je vmešal v nevarno, občutljivo zadevo. Velikokrat ljudi posvarimo, 

da naj se ne podajajo v osje gnezdo, kar pomeni, naj ne tvegajo in se ne 

izpostavljajo. 

 

7.1.2.15 PAJEK 

 

 

Slika 53: Pajek 

 

 Imeti noge kot pajek. 

'Tọte mane'kẹnke so 'se 'tak š'teklaste, 'tam b 'naberš 'du:ə 'rẹ:kọ, da 'm: 'tọta 

'tak 'tiŋke 'na:ge kọ n 'p:jeŋk. 

Za osebo z zelo tankimi nogami pravimo, da ima noge kot pajek. Predvsem 

imamo tukaj v mislih pajkovega sorodnika suho juţino. 

 

 Biti suh kot pajek. 

'Su:x je kọ 'p:jeŋk. 

Za pajke je značilna suhost. Zelo suhega človeka ponavadi primerjamo s pajkom. 
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7.1.2.16 PIKAPOLONICA 

 

 

Slika 54: Pikapolonica 

 

 Biti boţji volek. 

'Ki:ər 'se 'bọ:ga, k: 'ki:ər 'či:ə, je 'boţj 'volek. 

Za pikapolonico se uporablja tudi izraz boţji volek. Izraz boţji volek nastopa v 

frazemu, ko za mevţastega in pohlevnega človeka rečemo, da je boţji volek. 

 

7.1.2.17 POLH 

 

 

Slika 55: Polh 
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 Spati kot polh. 

S'pi: kọ 'pọ:x. 

Za polha je značilno zimsko spanje. Polh pozimi trdno spi, zato za človeka, ki 

zelo trdno spi, pravimo, da spi kot polh. 

 

7.1.2.18 POLŽ 

 

 

Slika 56: Polž 

 

 Hoditi, ko/kot bi polţa jezdil. 

'Xọ:dš kọ da b 'pọţa 'j:xala, 'tak 'nemo ni'ka:mor p'rə:šl. 

Za nekoga, ki zelo počasi hodi, rečemo, da hodi, ko/kot bi polţa jezdil. 

 

 Sliniti se kot polţ. 

Se s'li:nš kọ 'pọš. 

Kadar se kdo komu dobrika, pravimo, da se slini okoli tistega kot polţ. 
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 Tudi polţ nekam pride. 

Čə s še 'tak po'č:s, kọ g'lixtak 'nẹ:kom p'ri:deš al pa 'ka na'rẹ:dš, 'rḙ:čemo, da 

'pọš tọt 'nẹ:kom p'ri:de. 

Ta frazem je pomensko enak frazemu počasi se daleč pride. Lovrenčani ga 

uporabljamo, kadar hočemo povedati, da kljub počasnosti lahko uspeš. Res je, da 

ne uspeš tako hitro, uspeš pa le. 

 

7.1.2.19 PTIČ 

 

 

Slika 57: Ptič 

 

 Ţiveti kot ptiček na veji. 

Ţi'vi: 'tako p'ti:ček na 'vẹ:j. 

Ptič je svobodna ţival, leta sem ter tja in ţivi, kot sam hoče. Človek takšnega 

ţivljenja ne more ţiveti. Za osebo, ki pa ţivi brezskrbno, svobodno, pravimo, da 

ţivi kot ptiček na veji. 

 

 Samo ptičjega mleka jim še manjka. 

'M:jo 'se, 'samo 'tičjga m'li:əka 'nimajọ. 
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Ptice nimajo mleka (izjema so golobi in njihova sluzasta kaša za hranjenje 

mladičev), zato za ljudi, ki imajo vsega v izobilju, pravimo, da samo ptičjega 

mleka še nimajo. To torej pomeni, da jim prav nič ne manjka, saj ptičje mleko 

tako ali tako ne obstaja. 

 

 Jesti kot ptiček. 

Ot 'čḙ:sa ţi'vi:š, čə pa 'ji:əš 'tako n p'ti:ček?! 

Ptice ne pojedo veliko hrane, tako da za nekoga, ki zelo malo poje, pravimo, da je 

kot ptiček. 

 

 Biti zlata ptička. 

Z'l:ta p'ti:čka je 'təst kọ 'par:v po'ji:ə. 

Izraz je v Lovrencu v rabi za tistega, ki prvi poje obrok pri mizi. Uporablja se 

predvsem pri majhnih otrocih, če jih hočemo spodbuditi, da pridno in hitro vse 

pojedo. 

 

 Enaki ptiči skup leté. 

'Ist p'ti:č 'kọp le'ti:jo. 

Ta frazem pomeni, da se ljudje s podobnimi interesi, vrednotami in nazori radi 

druţijo. 

 

 Biti ptič. 

'Di:ər 'ni: pọš'ten, smọ 'rḙ:kl, da je n p'ra:v p'tč/'təč. 

Izraz ptič se v prenesenem pomenu uporablja za zelo prebrisanega in iznajdljivega 

človeka. 
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 Biti nočni ptič. 

'Di:ər po'noč 'se 'di:əla al pa o'kọl 'xọ:d, je 'nočn p'tč. 

Za osebo, ki rada bedi in dela dolgo v noč, pravimo, da je nočni ptič. Prav tako se 

ta izraz uporablja, če oseba veliko hodi po zabavah in kar naprej ponočuje. 

 

7.1.2.19.1 GOLOB 

 

 

Slika 58: Golob 

 

 Biti kot golobčka. 

Čə se k'lunčkata pa 'm:ta d'v: 'fest 'r:da, pa g'la:ve 'kọp ti'ši:ta, sta kọ 

go'lọ:pčka. 

Golob je simbol miru, ljubezni in neţnosti. Zaljubljenemu paru pravimo, da sta 

kot golobčka.  

 

 Boljši je vrabec v roki kot golob na strehi. 

'Bọlš je 'r:b  'r:k 'kak gọ'lọ:p na st'rẹ:x po'mi:əni, 'bọd cf'rid z 'm:lo 

'rečjo pa se za 'vəlko 'kəne 'xa:ta. 
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Znan pregovor, ki ga tudi Lovrenčani pogosto rabimo, pomeni, da je boljše imeti 

malo, pa tisto zares, kakor pa veliko pričakovati, a ne dobiti. 

 

7.1.2.19.2 KUKAVICA 

 

 

Slika 59: Kukavica 

 

 Biti kot kukavica. 

'Sə 'tako na 'ku:kaca. 

Kukavica je ptica, ki ne skrbi za svoje mladiče. Svoja jajca podtika v tuja gnezda 

in s tem skrb za svoje mladiče naprti tujim pticam. Ima torej nenavaden odnos do 

svojih potomcev. Za mater, ki ne skrbi za svoje otroke ali jih celo prepusti v 

oskrbo moškemu, pravimo, da je kot kukavica. Razvidna je torej negativna oznaka 

in povezava s početjem ptice kukavice. 
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7.1.2.19.3 LASTOVKA 

 

 

Slika 60: Lastovka 

 

 Ena lastovka še ne naredi pomladi. 

P'r:vjo, da 'ḙ:na 'lastoka 'kəne na'rẹ:d pọm'l:d. 

Lastovice so ptice selivke. Jeseni odletijo v tople kraje, kjer prezimijo. Vrnejo se 

spet spomladi. Gnezdijo v kmečkih hlevih. Ta pregovor Lovrenčani uporabimo, 

če hočemo povedati, da se iz enega primera ne morejo delati splošni sklepi. 

Najprej je potrebno počakati, da se kaj resnično zgodi. 

 

7.1.2.19.4 SRAKA 

 

 

Slika 61: Sraka 
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 Dreti se kot sraka. 

'Dḙ:reš se kọ s'r:ka. 

Srako spoznamo po značilnem vreščanju. V govoru Lovrenca na Pohorju se za 

osebo, ki govori s kričečim in z neprijetnim glasom, reče, da se dere kot sraka. 

Primera je rabljena slabšalno. 

 

 Krasti kot sraka. 

'K:k č'la:vek, kọ 'ra:t 'ka 'zẹ:me, 'rḙ:čemo, da k'r:de kọ s'r:ka. 

Sraka rada zbira svetleče predmete, zato se je pojavila primera krasti kot sraka. 

Primera označuje tatu oziroma osebo, ki je nagnjena h kraji. 

Eden izmed informatorjev se je ob tej primeri spomnil zanimive zgodbe. Zapisana 

je spodaj: 

'Tọ b'li:zọ 'nas je nə 'mošk, kọ je  s'va:jex m'l:dex 'li:ətex 'ku 'xi:š p'rəšọ pa s 

je 'm:lo pọg'le:da 'təto, 'ọno, 'sam, pa čə je b'lọ ku 'takle 'zu:na 'kẹ:ka, na 'k:ki 

paər'ni:ji al pa 'ka. Pa je prəšo ənk'ret 'təsti k 'xi:š, pa je S'tanč 'rẹ:kọ: »'Za m 

je pa 'm:lo ne'rọ:dno, 'za bọm pa 'mọgọ pa 'kọp po'ramat, 'tọti k'r:de kọ s'r:ka, 

bọ na'za p'rəš, pa bọ 'ka 'zeu pa bọ 'nẹ:sọ.« 

 

 Sračje gnezdo. 

'Ana 'm: pa 'ri:əs s'r:čjo g'ni:əzdọ na g'la:v. 

Sračje gnezdo je izraz za nekaj neurejenega, razmetanega. Lahko je to prostor; v 

lovrenškem govoru pa se večkrat uporabi kot izraz za popolnoma neurejeno in 

nepočesano pričesko. V taki situaciji pravimo, da ima kdo na glavi sračje gnezdo. 
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7.1.2.19.5 ŠKRJANEC 

 

 

Slika 62: Škrjanec 

 

 Peti kot škrjanček. 

Šker'ja:nček je 't:k 'təč, da 'si:la 'li:əpo 'pa:je; 'za pa, č je 'k:k 'pẹ:vec al pa 

'pḙ:ka 'li:əpo 'pẹ:la, 'tẹ smọ pač 'rḙ:kl, da 'pa:je kọ šker'ja:nček. 

Za škrjanca, predvsem za samca,  je značilno zelo raznoliko in lepo petje. Kadar 

kdo tako zelo lepo poje, ga pohvalimo, da poje kot škrjanček.. 

 

7.1.2.19.6 ŠTORKLJA 

 

 

Slika 63: Štorklja 
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 Štorklja je koga prinesla. 

Čə se je 'di:ər ro'di:, smọ 'rḙ:kl, da ga je š't:rkla pər'nḙ:sla. 

V ljudskem izročilu je veljalo, da štorklje prinašajo otroke. Še zdaj je tako, da če 

imajo pri kaki hiši novorojenčka, se pogosto reče, da ga je prinesla štorklja. 

Frazem je pogosto v rabi, ko hočemo majhnim otrokom pojasniti, zakaj je pri hiši 

novorojenček. 

 

 Imeti noge kot štorklja. 

Čə 'm: 'ki:əra bọl 'dọge 'na:ge, tọt p'ra:vijo, da 'm: 'na:ge kọ na 'št:rkla. 

Štorkljine noge so sinonim za velikost oziroma dolţino. Štorklja ima namreč zelo 

dolge noge. Kadar ima kakšna ţenska zelo dolge noge, pravimo, da ima noge kot 

štorklja. 

 

7.1.2.19.7 VRABEC 

 

 

Slika 64: Vrabec 
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 Ţe vrabci na strehi čivkajo. 

Čə je 'nẹ:ka sp'lošnga, ko ţə 'sə 'vi:əjo, 'rḙ:čemo, da ţə 'r:bl na st'rẹ:x 

'či:kajo. 

Ta frazem se uporabi, če je neka stvar ţe splošno znana. Takrat pravimo, da ţe 

vrabci na strehi čivkajo. 

 

 Boljše vrabec v roki kot golob na strehi. 

'Bọlš je 'r:b  'r:k 'kak gọ'lọ:p na st'rẹ:x, po'mi:əni, 'bọd cf'rid z 'm:lo 

'rečjo pa se za 'vəlko 'kəne 'xa:ta. 

Znan pregovor, ki ga tudi Lovrenčani pogosto uporabljamo, pomeni, da je boljše 

imeti malo, pa tisto zares, kakor pa veliko pričakovati, a ne dobiti. 

 

7.1.2.19.8 VRANA 

 

 

Slika 65: Vrana 

 

 Biti črna vrana. 

'Diə:r 't 'z:d po'ji:ə, je 'čar:na 'r:na. 
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Za osebo, ki izmed vseh obrok nazadnje poje, rečemo, da je črna vrana. To 

poimenovanje se uporablja predvsem, ko hočemo spodbuditi mlajše otroke, da 

hitro in vse pojedo. Na tak način vsak hoče biti zlata ptička (tisti, ki poje prvi) in 

nihče črna vrana. 

 

 Biti bela vrana. 

'Bi:əla 'r:na je 'təst, kọ je dr'g:čnx last'nọ:st, spọ'sọ:bnost al pa zna'ča:ja 

kọ d'ru:g. 

Bela vrana ima enak pomen kot črna ovca. Pomeni izjemo, posebneţa. Bela barva 

ima sicer pozitivno simboliko, ampak v tem primeru pomeni redkost oz. 

odsotnost. Bele vrane so namreč zelo redke. 

 

7.1.2.19.9 ŽOLNA 

 

 

Slika 66: Žolna 

 

 Piti kot ţolna. 

'Pi:je kọ 'ţọna. 
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Ţolno ţe dolgo neupravičeno povezujejo s pijačo, pijanostjo, pijančevanjem. Tako 

je tudi v Lovrencu razširjen frazem piti kot ţolna. Ta frazem pomeni, da nekdo 

dosti in pogosto pije, pravzaprav pijančuje. 

 

7.1.2.20 RAK 

 

Slika 67: Rak 

 

 Iti rakom ţviţgat. 

Je 'šọ 'ra:kom ţ'vi:ţgat. 

Za nekoga, ki je umrl, lahko rečemo, da je šel rakom ţviţgat. Ta frazem 

uporabljamo tudi, če je nekaj propadlo oziroma bilo neuspešno. Takrat pravimo, 

da je vse skupaj šlo rakom ţviţgat. Keber (1998: 214) ugotavlja, da je več 

moţnosti, zakaj se v tem frazemu uporabljata ravno ţviţganje in rak. Nekateri 

pravijo, da naj bi povezava bila etimološko motivirana, medtem ko drugi trdijo, da 

je frazem nastal na osnovi nekdanjega kaznovanja ljudi z utopitvijo. Zgodovinska 

dejstva potrjujejo, da je tak način zares obstajal. 

 

 Iti vse rakovo pot. 

Čə je š'lọ 'se  'nəč, 'rḙ:čemo, da g'rẹ: 'se 'ra:kovo 'pọ:t. 

Za raka je značilno, da se premika počasi in zadenjsko. Lovrenčani pravimo, da 

gre vse rakovo pot, kadar kaj nazaduje ali propade. 
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 Imeti raka. 

'Tọt 'm: 'ra:ka. 

Frazem imeti raka pomeni zboleti za hudo boleznijo, za katero umira veliko ljudi. 

 

 Biti rdeč kot kuhan rak. 

'Bi je er'dẹ:č kọ 'ku:xan 'ra:k. 

Ta primera se uporablja, kadar se kdo znajde v zanj neprijetnem poloţaju in zardi. 

Takrat pravimo, da je rdeč kot kuhan rak.  

 

7.1.2.21 RIBA 

 

 

Slika 68: Riba 

 

 Biti zdrav kot riba. 

Za 't:kga, kọ ni'kọl 'ni: bọ'lẹ:n/ba'lẹ:n, se 'rḙ:če, da je zd'ra kọ 'ri:ba. 

Ribe so vodne ţivali. Nenehno so v gibanju, zato lahko rečemo, da predstavljajo 

podobo zdravega ţivljenja. Za zelo zdravega človeka, ki redko zboli, pravimo, da 

je zdrav kot riba. 

 

 Biti tiho kot riba. 

'Ti:xo je kọ 'ri:ba. 
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Za ribo je značilna molčečnost. Ta lastnost se odraţa v navedenem primerjalnem 

frazemu, saj za nekoga, ki ne govori rad, pravimo, da je tiho ko riba. 

 

 Plavati kot riba. 

'Tọt p'la:va kọ 'ri:ba. 

Za nekoga, ki zelo dobro plava, pravimo, da plava kot riba. Ravno nasprotno pa 

pravimo, da nekdo plava kot kamen, če ne zna plavati. 

 

 Narediti komu ribjo kost. 

'čo:s m je na'rẹ:dọ 'du:ə 'ri:bjo 'ku:əst. 

Izraz ribja kost pomeni posebne vrste ţensko pričesko, kjer so kitke spletene v 

obliki ribje kosti. Ta izraz je verjetno nastal zaradi podobnosti med ţensko 

pričesko in ribjo kostjo. 

 

7.1.2.22 SOKOL 

 

 

Slika 69: Sokol 

 Imeti sokolje oči. 

Č 'du:ə 'si:la 'da:ro 'vi:d, 'rḙ:čemo, da 'm:  'sokolje ọ'či:əse. 
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Sokol je ptica z odličnim vidom, iz česar izhaja navedeni frazem. Za nekoga, ki 

zelo dobro vidi, ima oster pogled, pravimo, da ima sokolje oči. 

 

7.1.2.23 SRNA 

 

 

Slika 70: Srna 

 

 Biti hiter kot srna. 

'Xi:tra je kọ 'sar:na. 

Ena izmed najbolj znanih lastnosti srne je njena hitrost. Osebo, ki zelo hitro teče, 

primerjamo s srno. Pravimo, da je hitra kot srna. 

 

 Biti plah kot srna. 

Čə se u's:ke ma'lẹŋkost bọ'ji: 'lḙ:xko 'rḙ:češ, da je p'l:xa kọ 'sar:na. 

Med glavnimi lastnostmi srne je tudi njena plašnost, čeprav je potrebno omeniti, 

da s časom se je tudi to spremenilo in so srne postale manj boječe, ţe skoraj 

udomačene. Kljub temu pa osebi, ki je bolj plašne narave in se nerada izpostavlja 

v druţbi, pravimo, da je plaha kot srna. 
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7.1.2.24 SRŠEN 

 

 

Slika 71: Sršen 

 Biti kot sršen. 

'Pst ga, 'nḙ:s je 'tako n 'sar:šen.  

 

 Imeti sršene v riti. 

'Tọt 'm: sər'šẹ:ne/ser'šẹ:ne  'ri:t. 

 

 Spustiti (komu) sršene iz riti. 

'K: sə pa 'nḙ:s 'tak 'sit, kọ da bə t sər'šẹ:ne/ser'šẹ:ne z 'ri:ti s'pọsto. 

Sršeni veljajo za nevarne ţuţelke. Predvsem se jih moramo bati, če jih vzdraţimo. 

Vsi trije zgoraj navedeni primeri frazemov pomenijo, da je nekdo zelo slabe volje 

in da ga je najbolje pustiti pri miru. Povezava izhaja iz podobnega obnašanja 

sršenov in ljudi. 
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 Dregniti v sršenovo gnezdo. 

D'rẹ:gno je  ser'šẹ:novo g'ni:əzdọ. 

Znano je, da se ne more zgoditi nič dobrega, če kdo zdraţi sršenovo gnezdo. 

Sršeni te napadejo in popikajo. Tako tudi frazem dregniti v sršenovo gnezdo ne 

pomeni nič dobrega. Pomeni namreč dati povod za razburjenje. 

 

7.1.2.25 ŠČUREK 

 

 

Slika 72: Ščurek 

'Lḙ:xko 'nu:əč pa 'ḙ:no 'bọ:ho za pọ'mu:əč, 

pa 'eŋga g'ri:la, 'da t 'vun/() 'rət zaš'pi:la. 

Zapisana verza smo podrobno opisali ţe v poglavju o bolhi. 
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7.1.2.26 TROT 

 

 

Slika 73: Trot 

 

 Biti len kot trot. 

'Lẹ:ŋ kọ t'rọ:t je 't:k, kọ je 'tak 'fa:last pa za'ji:əda d'ru:ge. 

Čebeljega samca imenujemo trot. Trot je v čebelji druţini pomemben za 

oploditev, drugega dela pa ne opravlja. Skratka, ţivi na račun čebel. Zaradi tega 

dejstva nekomu, ki ţivi na račun drugih in je len, rečemo, da je len kot trot.  

 

 Biti trot. 

Čə 'rḙ:čemo 'ki:əremọ, da je t'rọ:t, po'mi:ən, da 'lẹ:n je 'takeltak, pa še 'nu:ər. 

Nekomu, ki je zelo len, ne ţivi od lastnega dela in je poleg vsega še omejen, 

neumen, lahko slabšalno rečemo, da je trot. 
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7.1.2.27 VIDRA 

 

 

Slika 74: Vidra 

 

 Srati kot vidra. 

Č 'm: 'du:ə d'ri:sko, 'tẹ 'rḙ:čejo, da 'sḙ:re kọ 'vi:dra. 

Kadar ima kdo prebavne motnje in diarejo, se v govoru Lovrenca na Pohorju 

lahko reče, da serje kot vidra. Za vidro je značilna zelo hitra presnova, posledično 

tudi izločanje. Verjetno od tod prihaja povezava s človekom, ki ima diarejo. Gre 

za vulgarno primero. 

 

7.1.2.28 ZAJEC 

 

 

Slika 75: Zajec 
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 Biti hiter kot zajec. 

Je 'xi:ter kọ 'zẹ:c. 

Ena izmed pomembnejših zajčjih lastnosti je hitrost. Zajci so zelo hitre ţivali, saj 

lahko le na tak način preţivijo. Za nekoga, ki zelo hitro teče, bodisi pri športu 

bodisi za zabavo, pravimo, da je hiter kot zajec. 

 

 Biti plah kot zajec. 

Je p'l:x kọ 'zẹ:c. 

Ena od bistvenih zajčjih lastnosti je tudi plašnost. Na tem dejstvu temelji tudi ta 

primera, saj nekomu, ki je zelo plašen, rečemo, da je plašen oz. plah  kot zajec. 

 

 Uloviti zajca. 

Da ọt'ra:k 'začne 'ka d'ru:gga 'mi:slt, da 'nəne 'təsto št'di:ra, da se je 'd:ro, 

ga p'r:šamo, č je 'za:ca lo'vi al pa čə m je 'zẹ:c 'šọ. 

Zajec je pogosto predmet lova. Od tod verjetno povezava s padcem človeka. Če se 

kdo prekopicne ali pade, pravimo, da je ulovil zajca/zajčka. Najbolj pogosto je ta 

frazem v rabi v komunikaciji z otrokom. 

 

 Biti poskusni zajček. 

Dọ'be:d 'ne bi 'ra:t 'bi pos'ku:sn 'zẹ:c. 

Izraz se uporablja za človeka, ki mora biti prvi v kaki zadevi. Takemu človeku 

pravimo poskusni zajček. Verjetno povezava izhaja iz tega, da so tudi zajci 

velikokrat ţivali, na katerih delajo poskuse. Včasih v medicinske, velikokrat pa 

tudi v kozmetične namene. 

 



150 
 

 V tem grmu tiči zajec. 

Čə 'du:ə gọtọ'vi:, na 'k:k na'či:n se je 'kẹ:ka zgọ'di:lo al pa 'ka 't:kiga, se 

'rḙ:če, »A'xa:,  'tọtem 'gar:m ti'či: 'zẹ:c.« 

Ena izmed zajčjih lastnosti je tudi dobro skrivanje.  Verjetno je ravno na osnovi 

tega nastal frazem v tem grmu tiči zajec. Pomeni pa, da je tu bistvo oz. jedro 

problema. 

Eden izmed informatorjev se spomni primera: 

Za 'k:ko 'ri:əč, kọ 'nismọ b'lə g'višn, 'kẹ: 'je pa 'kak se je zgọ'di:lo, pal s pa le 

z'vẹ:de, pa s 'lḙ:xko 'rẹ:ko, »'Za pa 'vi:əm  'ki:ərem 'gar:m 'za:c ti'či:.« 

 

 Spati kot zajec. 

S'pi: kọ 'zẹ:c. 

Za zajca je znano, da je na preţi tudi med spanjem. Tako tudi za človeka, ki ima 

zelo rahel spanec, pravimo, da spi kot zajec. 

 

 Mnoţiti se kot zajci. 

Č je pər 'ki:ər dr'ţ:in 'tak 'vəlko ọt'ru:ək pa 'ku nap'rẹ, 'lḙ:xkọ 'rḙ:čemo, da se 

p'lọ:dijo kọ 'za:c. 

Znano je, da ima zajklja več mladičev. Če je pri kaki hiši veliko otrok in se kar 

naprej rojevajo, pravimo, da se pri tisti hiši mnoţijo kot zajci. 
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7.1.2.29 ŽABA 

 

 

Slika 76: Žaba 

 

 Napihovati se kot ţaba. 

Napi'xu:je se kọ 'ţ:ba. 

Ta frazem je v rabi, če je kdo zelo prevzeten in domišljav. Takrat pravimo, da se 

napihuje kot ţaba. 

 

 Piti kot ţaba 

'Pi:je kọ na 'ţ:ba. 

Za nekoga, ki pogosto in veliko pije, pravimo, da pije kot ţaba. 

 

 Plavati ţabico. 

P'la:vam 'ţa:bco, d'ru:ga 'kəne z'n:m. 

Za prsni stil plavanja se rabi izraz plavati ţabico. Ta stil naj bi bil najbolj podoben 

ţabjemu plavanju. 
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 Peti kot ţaba. 

Čə 'du:ə ne 'nẹ:xa go'vort, pa 'ku govo'ri: pa 'ku kle'pẹ:če, 'tẹ: 'rḙ:čemo, da 

'rḙ:gla kọ 'ţ:ba. 

Za nekoga, ki neprestano govori in s tem ovira druge, saj ne morejo priti do 

besede, pravimo, da reglja kot ţaba. 

 

 Prokleta krota (zmerljivka). 

Prok'lẹ:ta k'rọ:ta, 'ti: mə ţə 'ne boš gọ'vorọ 'tḙ:ga. 

Krota je nemški izraz za krastačo (vrsto ţabe). Pri nas se ta izraz rabi v psovki. 

 

 

 

7.1.3 Živali iz tujega okolja 

 

Sem spadajo ţivali, katerih dom so eksotični predeli. Človek z njimi ni v 

neposrednem stiku, čeprav je res, da je kar nekaj teh eksotičnih ţivali ţe moţno 

imeti doma ali pa si jih ogledati v ţivalskem vrtu. Vsekakor pa ne spadajo v 

domače okolje. Med ţivali iz tujega okolja prištevamo tudi mitološko bitje, in 

sicer zmaja. Frazeološko gnezdo v lovrenškem govoru v tem primeru tvorijo 

naslednje ţivali: kameleon, krokodil, lev, opica, papig, ris, slon, tiger, volk, zmaj. 

Ţivali so razvrščene po abecednem redu. 
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7.1.3.1 KAMELEON 

 

 

Slika 77: Kameleon 

 

 Spreminjati barve kot kameleon. 

Za 'təstga, 'ki:ər 'tak spre'mi:nja miš'lẹje, pa 'rḙ:čejo, da spre'mi:nja 'f:rbo kọ 

ka'meleon. 

V Lovrencu je ta frazem v rabi, če kaka oseba velikokrat spremeni svoje mišljenje 

ali vedenje. Takrat rečemo, da spreminja barvo kot kameleon. Kameleon je znan 

po spreminjanju barve glede na okolje. 

 

7.1.3.2 KROKODIL 

 

 

Slika 78: Krokodil 
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 Točiti krokodilje solze. 

Č 'du:ə – 'k:k ot'ra:k – 'bọl na'pi:xne 'təsto s'va:jo bọle'či:no, kọ pa je  

res'ni:c, 'rḙ:čemo, da kroko'di:lje 'sọ:ze 'tọ:č. 

Za tistega, ki z jokom kaţe na nepristno bolečino, laţno sočutje ali kaj podobnega, 

pravimo, da pretaka krokodilje solze. 

 

 Zehati kot krokodil. 

'Zi:əxa 'tako nə kroko'di:l. 

Krokodili imajo dolge čeljusti. Za človeka, ki zeha in ima široko razprta usta ter si 

jih pri tem ne pokrije z rokami, rečemo, da zeha kot krokodil, saj vidimo 

podobnost s krokodilovimi široko razprtimi čeljustmi. 

 

7.1.3.3 LEV 

 

 

Slika 79: Lev 

 

 Boriti se kot lev. 

'Ki:ər je 'fest 'b:rben, 'rḙ:čemo, da se bọ'ri: za 'k:ko 'ri:əč 'tako 'lḙ:. 
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 Braniti se kot lev. 

Se je b'r:nọ kọ 'lḙ:. 

 

Obe zgoraj navedeni primeri izraţata, da se nekdo močno bori ali brani. Lev velja 

za borbeno ţival, zato ga primerjamo z borbenim človekom, ki se ne preda kar 

tako. 

 

7.1.3.4 OPICA 

 

 

Slika 80: Opica 

 

 Obnašati se kot opica. 

Se nap'ra:laš ko 'opica/'ọpica. 

 

 Skakati kot opica. 

S'k:če ko 'opica/'ọpica. 

 

 Dreti se kot opica. 

Se je 'dar:la ko 'opica/'ọpica. 
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Navedeni primerjalni frazemi vsebujejo tipične opičje značilnosti. Lovrenčani 

take frazeme uporabljamo, če hočemo negativno označiti dejanje kakega človeka. 

Če nekdo smešno skače, pravimo, da skače kot opica. Za nekoga, ki vrešči, 

pravimo, da se dere kot opica. Za nekoga, ki se smešno obnaša, pravimo, da se 

obnaša kot opica.  

 

 Biti radoveden kot opica. 

'Tọta je pa rado'vẹ:dna ko 'opica/'ọpica. 

Opice so znane po svoji radovednosti. Vedno raziskujejo in se zanimajo za mnogo 

stvari. Tako tudi človeku, ki je zelo radovedne narave, pravimo, da je radoveden 

kot opica. 

 

 Biti afna. 

'K:k 't:k 'ţẹnsk 'rḙ:čemo, kọ se 'tak 'si:la 'fi:no ob'n:ša, pa je 'fest 

naš'miŋkana – ker 'opice 'm:jo 'tọt 't:ke ţ'n:ble – pa čə je 'ki:əra 'tak 'fest 

na'm:zana, 'tẹ pa 'rḙ:čemo, da je 'a:fna pa da se af'n:. 

Afna je iz nemščine izposojen izraz za opico. Tako kot v knjiţnem jeziku se je ta 

izraz pojavil tudi v lovrenškem govoru. Z afno označimo človeka, navadno 

ţensko, z nenaravno zunanjostjo ali nenaravnim vedenjem. Izraz se rabi slabšalno. 

 

 Afne guncati. 

'Rḙ:čemo, da 'a:fne 'gun:caš al pa se af'n:š, čə se 'tak 'nọ:ro ọb'n:šaš al pa se 

pọs'talaš. 

Ta frazemje v rabi, če nekdo dela ali govori kaj šaljivega, pri tem pa se še 

nenaravno vede. Je niţje pogovorni izraz. 
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7.1.3.5 PAPIGA 

 

 

Slika 81: Papiga 

 

 Ponavljati kot papiga. 

Da d'ru:g 'ka 'rḙ:če, pal pa 'ti: g'lix 'təstọ nap'rẹ po'vi:əš al pa pərpo'vi:ədaš, 

'tẹ 'rḙ:čemo, da pọ'na:laš kọ 'papiga. 

Ta frazem pomeni, da nekdo ni izviren in venomer samo ponavlja tisto, kar je ţe 

bilo povedano ali storjeno. 

 

7.1.3.6 RIS 

 

 

Slika 82: Ris 
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 Gledati kot ris. 

Č 'du:ə sọ'r:ţno al pa 'si:la 'jẹ:zno g'lẹ:da, p'r:vmo, da g'lẹ:da kọ 'ri:s. 

Ta primerjalni frazem izraţa, da nekdo zelo jezno gleda. 

 

7.1.3.7 SLON 

 

 

Slika 83: Slon 

 

 Imeti koţo debelo kot slon. 

 Imeti slonovo koţo. 

'Tọt pa 'vəlko pre'nḙ:se; 'm: de'bẹ:lo 'kọ:ţo kọ s'lon. 

Za nekoga, ki neprizadeto prenaša ţalitve ali kakšna namigovanja, pravimo, da 

ima koţo debelo kot slon oz. da ima slonovo koţo. 

 

 Imeti ušesa kot slon. 

Kọ je 'bi m'l:t, je 'mḙ: 'u:xe 'tako s'lon. 

Slon ima velika ušesa. Če vidimo človeka z velikimi in s štrlečimi ušesi, si lahko 

mislimo, da ima ušesa kot slon. 
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 Delati iz muhe slona. 

Č se za 'k:ko 't:ko ma'leŋkost 't:k xa'lọ: za'ţḙ:ne, 'rḙ:čemo, da 'di:əla z 'mu:xe 

s'lona.  

Ta frazem se uporabi, če hočemo povedati, da nekdo v čem močno pretirava. Ţe 

obe ţivali kaţeta na razumevanje frazema. Muha je majhna ţival, medtem ko je 

slon velika ţival. Pomeni torej delati iz neke majhne stvari nekaj velikega, v 

pomenu pretiravati. 

 

7.1.3.8 TIGER 

 

 

Slika 84: Tiger 

 

 Biti tiger. 

Č je 'ki:ər 'tak ţlex'nọva al pa 'si:la ţi'va:x 'bi, pa ga je 'ki:ər x'te poš'tẹŋkat 

pa m je 'rẹ:kọ, »'Tak 'ja, 'tọ mi 'dẹ:la, 'ti:ger sə.« 

To poimenovanje se uporablja, če občudujemo hrabrost nekega človeka, obenem 

pa se mu tudi posmehujemo. 
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 Biti tigrica. 

'Ti:grica je 'təsta 'ţẹnska, kọ s 'vəlko 'u:ple. 

'Ti:grica je 'təsta, kọ 'm: 'li:əpo pọs'ta:vo, pa da 'li:əpo 'xọ:di pa 'takle. 

Izraz tigrica se uporablja za zelo drzno in napadalno ţensko. 

 

7.1.3.9 VOLK  

 

 

Slika 85: Volk 

 

 Jesti kot volk. 

'č:s so 'rḙ:kl, da 'ji:əš 'tako 'vọ:k, čə 'tak pọţ'ri:əšno 'ji:əš.   

Volkova lakomnost se odraţa v zgoraj zapisani primeri. Za nekoga, ki zelo 

poţrešno je, pravimo, da je kot volk. 

 

 Mi o volku, volk iz gozda. 

 Mi o volku, volk na vrata. 

Čə je 'ki:ər 'cuə p'rəšọ pa so se g'lix o 'jəm 'mi:ənl, pa so 'rḙ:kl: »'M o 

'vọ:k/'vọ:ko, 'vọ:k z 'gọ:zda. 

Navedena pregovora sta pogosto v rabi in sta pomensko enaka. Večkrat pa se rabi 

mi o volku, volk iz gozda. Pregovora uporabimo ob nenadnem oz. nepričakovanem 
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prihodu tistega, o katerem smo se prej pogovarjali. Takrat vzkliknemo mi o volku, 

volk iz gozda. 

 

7.1.3.10 ZMAJ 

 

 

Slika 86: Zmaj 

 Spuščati zmaja. 

'Laţenk s'pu:šajo z'ma:ja. 

Spuščanje zmaja je pravzaprav igra, ki se jo otroci večkrat igrajo. V Lovrencu je 

bila v preteklosti še posebej priljubljena zaradi okolja, ki je primerno za igranje 

takih igric. 

 

 Biti hudoben kot zmaj. 

Čə se s'rẹ:čaš s kọm 't:km, ko 'same 'x:ntle 'di:əla, 'rḙ:češ, da je xu'dọ:b kọ 

z'ma:. 

Zmaj v mitologiji velja za izredno nevarno, strah vzbujajoče bitje. Poznamo ga iz 

bajk in pravljic. Spominja na ţival iz mesa in krvi, zato ga prištevamo med ţivali, 

katerih frazeme smo zbirali. Je pravzaprav bitje s slabimi lastnostmi in pooseblja 

zlasti zlo. V navedenem frazemu se to dobro vidi, saj zlobno osebo primerjamo z 

zmajem. 
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8 ANALIZA IN INTERPRETACIJA 
 

V govoru Lovrenca na Pohorju je raba frazemov še ţiva in pestra. Slednje potrjuje 

dejstvo, da smo zbrali ţivalske frazeme za kar 70 ţivali. Ti frazemi so zapisani in 

razloţeni v poglavju Ţivalska frazeologija v govoru Lovrenca na Pohorju. 

Informatorji so frazeme prepoznali iz situacije ali pa so sami opisali situacijo, v 

kateri bi kak frazem uporabili. Nekateri informatorji so kar sami, brez moje 

pomoči, le na podlagi sličic različnih ţivali priklicali iz spomina določene 

frazeme. Razumljivo pa je, da je slednje zelo teţko, zato smo večkrat izhajali iz 

situacije in se skupaj trudili prepoznati in razloţiti frazeme. Izkazalo se je, da so 

ţivalski frazemi pravzaprav kar pogosto v rabi, vendar se jih ljudje sploh ne 

zavedamo.  

 

Ob analiziranju frazemov, ki so bili informatorjem znani, lahko trdimo, da 

ţivalske frazeme rabimo predvsem takrat, ko so prisotna čustva. Bodisi je tako 

čustvo vznemirjenje ali jeza bodisi zadovoljstvo. S frazemi lahko pritegnemo 

poslušalca in pripoved naredimo bolj zanimivo ali celo humorno. Frazemi so 

pokazatelji ljudskosti. Kriţaj - Ortar, Bešter in Krţišnik pravijo, da »mnogi 

frazemi v posameznih govornih poloţajih niso primerni« (1994: 96), kar pomeni, 

da jih v nekem govornem poloţaju ali v pogovoru z določenim naslovnikom ni 

primerno ali spodobno uporabiti. Njihovo neuporabnost povzroča njihova izrazito 

negativna ocenjevalnost. Tako lahko nekomu, ki zelo pretirava, brez skrbi rečemo, 

da dela iz muhe slona, ne moremo pa v javnosti nekomu reči, da naj zapre kljun. 

Prav tako se ne spodobi, da bi ob prebavnih teţavah nekomu na veliko razlagali, 

da smo srali kot vidra. Delavnemu človeku lahko mirno rečemo, da je priden kot 

čebela, nekomu, ki ima neke čudne, nespametne zamisli, pa ne moremo reči, da 

naj ne razmišlja kaj takega, da ima črva v glavi. Prav tako ne more fant reči 

dekletu, ki se zvečer odpravlja na ples in izbira oblačila, si oblikuje pričesko, naj 

tega na dela, saj je ponoči tako ali tako vsaka krava črna. Lahko ţe reče, ampak je 

raba takega frazema v takšni situaciji neustrezna. Skoraj zagotovo bo prišlo do 

zamere z dekletove strani. Raba frazemov je torej močno odvisna od okoliščin in 
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govorca ter prejemnika. Včasih lahko kak frazem uporabimo v humornem smislu, 

spet drugič pa bi s tem koga uţalili, zato se je bolje vzdrţati. Potrebno je 

premisliti in kljub čustvenim situacijam skrbno izbrati, za koga in ob kaki 

priloţnosti je kaj primerno.  

 

Zaradi nenehnega stika z ţivalmi smo pričakovali, da bo ohranjenih kar precej 

ţivalskih frazemov. Moja predpostavka se je potrdila. V lovrenškem govoru je res 

ohranjenih kar precej ţivalskih frazemov, predvsem tistih, v katerih so zastopane 

ţivali, ki jih človek najbolje pozna. S tem mislim na ţivali iz domačega okolja, ki 

s človekom ţivijo ali pa tudi ne. Tako smo zbrali ţivalske frazeme, v katerih 

nastopajo ţivali, ki ţivijo s človekom (bolha, gos, bik, junec, krava, tele, vol, 

kokoš, konj, koza, kozel, mačka, molj, muha, osel, ovca, pav, pes, petelin, puran, 

raca, svinja, uš) in ţivali, ki ne ţivijo s človekom, a so vseeno iz domačega okolja 

(čebela, čmrlj, črv, dihur, kača, klop, komar, krt, lisica, martinček, medved, miš, 

mravlja, osa, pajek, pikapolonica, polh, polţ, golob, kukavica, lastovka, sraka, 

škrjanec, štorklja, vrabec, vrana, ţolna, rak, riba, sokol, srna, sršen, ščurek, trot, 

vidra, zajec, ţaba); torej skupno 60 ţivali. Ţivali iz tujega okolja, ki nastopajo v 

frazemih, pa je bilo le 10 (kameleon, krokodil, lev, opica, papig, ris, slon, tiger, 

volk, zmaj). Iz tega lahko razberemo, da je v rabi veliko več frazemov z ţivalmi iz 

domačega okolja; to je popolnoma razumljivo, saj so ljudje ţe od nekdaj bili z 

njimi v nenehnem stiku. Nekateri informatorji so ţiveli na kmetijah, vzrejali 

ţivino, spet drugi pa so bili drugače povezani z naravo. Včasih je bilo vsega tega 

pravzaprav dosti več kot danes, ko nam razni mediji (televizija, računalnik) 

'preprečujejo' stik z naravo.  

 

Analiza kaţe, da so najpogosteje v rabi frazemi, v katerih nastopajo ţivali, ki so ţe 

od nekdaj ţivele s človekom. Prva taka ţival je pes. Pes se pojavlja kar v 17 

frazemih. Skozi zgodovino so mu naprtili mnogo lastnosti, tudi izmišljenih. V 

frazemih so zanj značilne pretirana poţrešnost, grdo obnašanje in še marsikaj 

drugega, kar se prenese na lastnosti določenih oseb (iti kot pes na kost). Priznana 
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pa mu je tudi ena najpomembnejših vrlin – zvestoba (biti zvest kot pes). Podobno 

kot psu se tudi konju priznata delavnost, moč (delati kot konj, biti močen kot 

konj), vendar tudi netipični nerodnost in lenost (biti neroden kot konj). Konj se je 

v ţivalskih frazemih pojavil kar 19-krat. V rabi je torej 19 ţivalskih frazemov, v 

katerih je zastopan konj, in to je hkrati tudi največje zbrano število frazemov na 

eno ţival. Konj je ţe v preteklosti, ko še ni bilo orodja, bil vpreţna ţival in tako je 

prisoten in v stiku s človekom ţe zelo dolgo. Prav tako znani so frazemi, v katerih 

je zastopana mačka (imeti mačka, kupiti mačka v ţaklju, umivati se kot mačka 

ipd.). Takih frazemov je bilo kar 16. Tudi mačka velja za ţival, ki je človeka 

spremljala ţe od nekdaj, pravzaprav je še danes, poleg psa, ena najbolj 

priljubljenih hišnih ljubljenčkov. Prav tako se v frazemih zelo pogosto pojavlja 

govedo, ki je najpogostejša ţivina za vzrejo. H govedu prištevamo kravo, bika, 

vola, tele in junca. Vseh frazemov, v katerih je zastopano govedo, je bilo 34. 

Krava se je v frazemih pojavila 18-krat, bik se je pojavil 8-krat, vol in tele sta se 

pojavila vsak 3-krat, junec pa le 1-krat. V teh frazemih govedo nastopa kot 

primerjana fizična pojavnost ali kot lastnost, ki se osebi pripisuje (piti kot krava, 

gledati kot bik v nova vrata). Pojavlja pa se tudi nepoimenovano, saj je način 

njihovega obnašanja ţe prenesen na človeka (odbiti roge komu). V frazemih je 

izmed domačih ţivali, ki ţivijo s človekom, zelo zastopana še kokoš (pojavi se v 

16 frazemih). Primeri frazemov, v katerih nastopa kokoš:  iti s kurami spat, biti 

kot kura brez glave ipd. Med ţivalmi iz domačega okolja, ki ţivijo na polju, v 

gozdu in se lahko pojavijo tudi v bliţini hiš, pa je v frazemih najpogosteje 

zastopan zajec (verjetno zaradi reje kuncev). 

 

Ţivali, ţiveče v tujih oziroma eksotičnih okoljih, so v frazemih torej redkeje 

zastopane. Najpogosteje je med njimi zastopana opica. Ljudje te ţivali redkeje 

vidimo, nimamo stikov z njimi in jih ne poznamo toliko. Ravno zaradi tega se v 

frazemih redkeje ali skoraj ne pojavljajo. Tako je seveda na območju Občine 

Lovrenc na Pohorju in Slovenije. Verjetno pa bi bilo v kakih drugih drţavah, 

predvsem eksotičnih, ravno nasprotno. 
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V začetni fazi zbiranja frazemov smo predpostavili, da bodo informatorjem 

najbolj blizu primerjalni frazemi. To smo sklepali, ker je ţe način govora 

ponavadi takšen, da pogosto nekoga z nečim primerjamo. Sčasoma se tako 

primerjanje ustali in preide v frazeme. Izkazalo se je, da so najpogostejši in 

najbolj znani res primerjalni frazemi. Navedli bomo samo nekaj teh frazemov: 

gledati kot bik v nova vrata, piti kot krava, garati kot črna ţivina, zebsti koga kot 

psa, smrdeti kot kozel. Ravno na podlagi teh frazemov lahko opazimo, da se v 

pomensko enakih frazemih menjavajo različne ţivali oz. različni ţivalski nazivi. 

Za nekoga, ki začudeno gleda, rečemo, da gleda kot tele/bik v nova vrata; za 

nekoga z neprijetnim vonjem pravimo, da smrdi kot kozel/dihur; za zardelega 

človeka pravimo, da je rdeč kot puran/kuhan rak; za človeka s preveč kilogrami 

pravimo, da je debel kot svinja/prašič; za marljivega človeka pravimo, da je 

priden kot mravlja/čebela; za zelo močnega človeka pravimo, da je močen kot 

konj/bik/vol; za pijanega človeka pravimo, da je pijan kot krava/svinja; za nekoga, 

ki se baha, pravimo, da se šopiri kot petelin/pav; za zelo trmastega človeka 

pravimo, da je trmast kot osel/bik; za nekoga, ki zelo veliko pije, pravimo, da pije 

kot krava/ţaba/ţolna; za neumnega, nespametnega človeka pravimo, da je 

neumen kot gos/kokoš; za človeka, ki ima slab dan in se kar naprej jezi, pravimo, 

da je siten kot osa/breja mačka; za zelo neurejen, umazan prostor pravimo, da je 

kot v kravjem/svinjskem hlevu. Iz primerov je torej razvidno, da je za pomensko 

isti frazem lahko v rabi ena ali druga ţival; pogosto pa katera od njiju prevlada. 

Raba je torej odvisna od posameznika in okolja. 

 

V pomensko enakih frazemih pa se ne zamenjujejo samo ţivalski nazivi, ampak 

tudi druge sestavine frazema. Tako zamenjevanje je značilno za sestavinske 

frazemske različice
14

. Različice oziroma variante so takrat, kadar pride samo do 

spremenjenih sestavin, vendar pa frazemi ohranijo svojo strukturo in pri tem ne 

spremenijo pomena. Tako za človeka, ki ga nekaj močno privlači, pravimo, da gre 

kot muha na med/drek. Pogosteje se v Lovrencu uporablja iti kot muha na drek. 

Drug tak primer je delati kot svinja z mehom/bučo/drekom. Frazem pomeni, da 

                                                           
14

 Povzeto po zapiskih s predavanj besedotvorja z besedoslovjem in s frazeologijo pri dr. Ireni 
Stramljič Breznik v študijskem letu 2008/2009. 
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nekdo ravna s čim zelo grdo, celo nemarno. V Lovrencu sta najpogosteje v rabi 

delati kot svinja s 'kurbosom' (z bučo) in delati kot svinja z drekom. Knjiţni, delati 

kot svinja z mehom, se skoraj ne sliši. Podoben primer sta različici biti mačji 

kašelj in biti mačkine solze. Oboje pomeni, da je neko početje kar zahtevno. Kot 

sestavino frazema lahko torej uporabimo ali kašelj ali solze. V Lovrencu je 

pogosteje v rabi biti mačji kašelj. 

 

Med nekaterimi zbranimi frazemi lahko določimo semantična razmerja
15

. 

Izpostaviti je potrebno sinonimne ali sopomenske frazeme. Sinonimni frazemi 

pomenijo različne frazeme z istim pomenom, pri tem pa imajo enako skladenjsko 

vlogo in ne vsebujejo enakih predmetnopomenskih sestavin. Ravno v tem je 

največja razlika med varianto in sinonimnim frazemom. V našem primeru lahko 

navedemo en tak primer. Sinonimna frazema sta iti v krtovo deţelo in iti rakom 

ţviţgat. Pomen obeh frazemov je umreti. Izpostavimo lahko še en primer, in sicer 

frazem ne tič ne miš. Če bi iskali sopomenski frazem, bi lahko uporabili frazema 

ne krop ne voda in ne črno ne belo. To bi bili nepopolni sinonimni frazemi. 

Seveda pa smo v zadnjem primeru povezavo iskali od drugod, ne iz ţivalske 

tematike. 

 

Kot zadnje naj omenimo še eno značilnost zbranih ţivalskih frazemov. V 

nekaterih frazemih se ne pojavlja samo ena ţival, ampak se pojavljata kar dve. 

Primeri takih frazemov so: narediti tako, da bo volk sit in koza cela; boljši je 

vrabec v roki kot golob na strehi; delati iz muhe slona; priti s konja na osla; ne 

biti ne tič ne miš. Ţivali, uporabljene v takih frazemih, so si vedno v kaki 

povezavi. Lahko, da človeku nekaj pomeni več; npr. konj naj bi bil ţe v 

preteklosti pomembnejši od osla. Tisti, ki so bili bogatejši, so si lahko privoščili 

konja, medtem ko drugi osla. Tako sta obe ţivali ostali neka simbola, ki se 

pojavljata v frazemu priti s konja na osla, katerega pomen je priti z boljšega na 

                                                           
15

 Povzeto po zapiskih s predavanj besedotvorja z besedoslovjem in s frazeologijo pri dr. Ireni 
Stramljič Breznik v študijskem letu 2008/2009. 
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slabše. Včasih pa se primerja zgolj velikost. V frazemu delati iz muhe slona je 

recimo pomembna le razlika v velikosti med muho in slonom. Muha predstavlja 

majhno stvar, medtem ko slon veliko, ogromno stvar. Tako sta se verjetno ravno ti 

dve ţivali znašli v frazemu delati iz muhe slona, v pomenu 'pretiravati'. 
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9 SKLEP 
 

Lovrenc na Pohorju s svojimi zaselki je kraj na Štajerskem z bogato zgodovino. 

Od leta 1091 in nenaseljenega območja pa do danes, vedno bolj naseljenega 

območja, je doţivel veliko sprememb in ogromen napredek. Po zaslugi krščanskih 

prednikov je pridobil bogato kulturno dediščino, narava sama pa je poskrbela za 

lepote, ki ga obdajajo. 

 

Zgodovina s svojimi dogodki in politično-upravnimi razdelitvami je poskrbela, da 

se v Lovrencu govori lovrenški govor, ki spada v skupino severnopohorskih 

govorov, le-te pa prištevamo h koroški narečni skupini. Lovrenški govor je 

pravzaprav pravi materni jezik prebivalcev Občine Lovrenc na Pohorju. Je jezik, v 

katerega smo se rodili, in se razlikuje od tistega, ki se ga priučimo. Lovrenški 

govor pozna dolge naglašene, kratke naglašene in kratke nenaglašene 

samoglasnike. Nekaj posebnega sta dolga samoglasnika srednje široki o in 

srednješiroki e, ki se izgovarjata nekoliko med širokim in ozkim e oziroma o. 

Posebnosti se kaţejo tudi v soglasniškem sistemu in oblikoslovju, predvsem v 

sklanjanju samostalniških besed. V besedišču pa lahko opazimo kar precejšen 

deleţ germanizmov. 

 

Naše vsakdanje sporazumevanje vključuje rabo frazemov. Tako je tudi v 

Lovrencu ţivih kar precej frazemov. Osredotočili smo se na ţivalske frazeme in 

skupaj z informatorji zbrali več kot 250 ţivalskih frazemov. Po pričakovanju je 

izmed teh frazemov največ takih, kjer nastopajo ţivali iz domačega okolja. Med 

temi so v frazemih največkrat zastopane ţivali, ki ţivijo blizu človeka oziroma 

skupaj s človekom (pes, mačka, konj, govedo ipd.), sledijo jim ţivali, ki ţivijo na 

poljih, travnikih, v gozdu, vendar so še vedno iz domačega okolja (zajec, čebela, 

mravlja ipd.). Zadnje po zastopanosti pa so ţivali, s katerimi nimamo stika, ker so 

iz tujega okolja (opica, lev, slon, tiger ipd.). Izmed vseh frazemov so najpogostejši 

primerjalni (zvit kot lisica, rdeč kot kuhan rak ipd.). Vse te ţivali v frazemih lahko 
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nastopajo torej kot primerjana pojavnost ali pa so ţivalske značilnosti in domneve 

v zvezi z njimi – včasih izmišljene, drugič resnične – prenesene na človeka. Glede 

na motivacijski vidik lahko rečemo, da so nekateri ţivalski frazemi nastali pod 

vplivom krščanstva in krščanske simbolike (biti grešni kozel), drugi iz tujih 

jezikov (kupiti mačka v ţaklju), nekateri pa preprosto iz vsakdanjega ţivljenja in 

iger (iti se slepe miši). Vsekakor pa vsi ti frazemi kaţejo na pestrost in raznolikost 

v govoru Lovrenca na Pohorju. 

 

Analiza je torej pokazala, da so med starejšimi ljudmi ţivalski frazemi še vedno 

dobro poznani. Razvidno pa je, tudi informatorji sami so to potrdili, da raba 

upada. Kjer bi včasih uporabili kak frazem, ga mogoče danes več ne bi. Včasih 

preprosto zaradi neprimernosti, kdaj pa kdaj pa zaradi vpliva slovenskega 

knjiţnega jezika in prizadevanja za bolj knjiţno izraţanje brez pretiranih čustev. 

Rezultati moje raziskave veljajo predvsem za starejšo populacijo, ne moremo pa 

trditi, da je tudi mlajša generacija seznanjena z vsemi temi frazemi in da jih 

uporablja. Zanimivo bi bilo vedeti, kako se poznavanje frazemov spreminja med 

starejšo in mlajšo generacijo, vendar bi to lahko bila ţe tematika nadaljnjih 

raziskav. 

 

Po narečni vprašalnici Francke Benedik, in sicer po tematskem sklopu za ţivali, 

sem zbrala ţivalsko izrazje. Zanimivo je, da sem nekatere izraze tudi sama, čeprav 

sem Lovrenčanka, prvič slišala. Moja generacija jih torej ne uporablja več. Iz tega 

lahko sklepam, da se besedišče spreminja in da so medgeneracijske razlike v 

govoru še kako opazne. Način ţivljenja se spreminja zelo hitro, s tem pa tudi 

besedje. Iz generacije v generacijo smo priča novemu izrazju, bodisi iz medijev 

bodisi iz šol. Vse to se odraţa v narečnem besediščnem sestavu, ki pa predstavlja 

bogastvo nekega govora. Slednjega se prebivalci Lovrenca še kako zavedajo, saj 

so pred leti začeli zbirati besedje za lovrenški slovar. S takim početjem se obudijo 

narečne besede in se prepreči, da kaka beseda gre v pozabo.  
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Ob vsem tem pa velja omeniti tudi odstopanja od lovrenškega govora, ki sem jih 

slišala v določenih primerih. K temu zadnje čase precej pripomore vpliv 

štajerščine. V lovrenški govor prihaja vedno več štajerskih značilnosti, kar je 

posledica nenehnega stika z Mariborom in drugimi deli Štajerske. Vaščani 

odhajajo na delo v Maribor in posledično prevzamejo nekatere značilnosti 

štajerskega govora, jih nevede razširjajo in potem se take značilnosti pojavijo v 

našem koroškem narečju. Med mojo raziskavo pa je do nekaterih odstopanj 

verjetno prišlo tudi zaradi snemanja. Ljudje vsakodnevnega snemanja nismo 

navajeni in teţko je biti popolnoma sproščen. 

 

Za konec naj povem, da mi je raziskovanje svojega govora bilo zelo zanimivo in 

mi je prineslo precej novih spoznanj in izkušenj. Hvaleţna sem informatorjem, ki 

so se potrudili po najboljših močeh. Upam, da z novimi spoznanji tudi sama 

prispevam drobec k ohranitvi domačega narečja, ki je tako zelo pomembno za vse 

nas. Narečje, natančneje govor vasi, je nekaj, na kar bi morali biti ponosni, saj nas 

naredi posebne, drugačne, prepoznavne in omogoča, da se ne izgubimo v mnoţici 

enakih. 
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PRILOGA  
 

Besedilo v govoru Lovrenca na Pohorju (pripoveduje Franc Bečan) 

 

Kọ s 'ja:s 'šọ  'pẹ:nzjo, mi je 'ţḙ:na 'rḙ:kla: »A 'vəš 'k:, 'zẹ ko s 'ti: 

'da:ma, pa bọš 'tẹk 'ca:ta 'mḙ:, ə, 'ti: b 'lḙ:xkọ 'ku:xa, pa 'ja:s p'ri:dem s 

s'lu:ţbe, da me 'ţi:na ţə 'č:ka, 'tḙ:b bọ pa 'tətọ is'pu:nlọ 'ca:t.« S pa 'rẹ:kọ: 

»'Jo, 'vəš, 'tətọ b 'ţə b'lọ, da bə mə 'pasalọ.« 'Ca:t za'bi:ješ, ə, 'ku:xaš, 'k: 'ra:t 

'ji:əš, pa 'neš 'dẹ:n, b 'rẹ:kọ, č 'da:ro s'ku:xaš, pa da 'lud 'r:d po'ji:əjọ, je td 

za 'ku:xara 'tətọ 'ḙ:no 't:ko 's:rte ust'va:rjanje, pọ sọ'dọ:bnọ re'čḙ:no. 'M:l 

prọb'lẹm je pa 'bi, 'kọ:d 'ku:xat, 'ja:s ja 'nis z'na 'ku:xat ọd n'kọl p'rẹ:, 'r:z 

'k:ke 'jace s'pečt pa ka'fẹ: s sə na'rẹ:dọ, d'ru:ga pa 'nəč.  

Nọk'rḙ:t, se 'tak 'da:rọ s'pu:əmnm, ə me je pas'l:la 'ka:zọ 'pa:st 'dọta na 

'pu:ŋgret. Na 'pu:ŋgred so b'lə pa ə 'pḙ:čnk 'tud in je 'rḙ:kla: »':xč, da t 

'nọbọ 'ka:za 'pḙ:čnke 'šọ:bala!« 'Ja:s s pa 'mi:slọ: »'Jo, sə se bọ 'p:sla, je pa 

'j: 'l:čna.« Pa 'zẹ:mem ne 'bukve pọt 'p:zdxọ pa g'rem, pa 'ma:ma 'še za 

'mẹ:nọ š'r:ja: »':xč, da t 'nọbọ 'šọ:bala, 'kəne 'ber!« 'Tẹ: s 'mi:slọ: »Pa 'k: 

bọ 'tẹ gọ'ri:la,« pa pa, kọ 'vi:dm, 'kak se 'li:əpo 'ka:za 'p:se, s pa 'le 'bukve 

'gər ọt'par: pa s 'za:če b'ra:t; p'je še 'nis 'nọ st'r:n do k'r:ja preb'ra, ko 'ţə 

zag'lẹ:dam, 'ka:za 'šọ:ble 'gərta pọ 'pḙ:čk pa g'ri:ze 'təstọ m'l:d ọ'lup. 

'Ma:mo pa tọt s'li:šm: »'Tim 'ţə pọ'k:zala, pa s t 'r:kla, da ne s'mi:əš 'bukve 

b'ra:t, č 'ka:zo 'p:šeš; 'ka:za 'vi:ə, da ti 'bukve 'bḙ:reš pa ta'kọ: v 'pḙ:čnk 

s'kọ:č!« Pa pərle'ti: 'dọta z nọ 'ši:bọ pa me je čes kọ'lẹ:nọ d'j:la pa me za'čẹ:la 

'šeškat,  'təstem je pa 'sọ:sedva 'Lẹ:na 'vi:dla, da me 'tḙ:pe, s se jə pa 'mənda 

zas'mi:lọ, je pa čes p'lu:ət ku š'r:jala: »Pa 'kəne ga 'tak 'tep, 'k:g 'big bo pa 

g'r:ta!« 'Ma:ma jo je pa ta'kọ pọdu'či:la: »'K:g 'bik 'šele bọ, čə ga 'nọbọm!« 

'Lẹ:na se je 'tak st'r:šla, je ku š'la 'nəter  'ba:to, je 'mi:sla »'Tọta 'b:bca bọ 

še 'mən na'ri:əzala.« 

'No, kọ s 'bi pa minst'rant, me je pa kap'l:n al pa 'ţu:pnk 'mu:štra pa 

z'g:ja pa zma'ni:ra. 'Nẹ'vẹčkret 'tẹ:, čə s 'təstọ 'vi:no, kọ pər 'mẹ:š ọs't:ne, 

kọ 'ţu:pnk 'nəter v 'kẹ:lx na'li:je, 'təstọ 'vi:no smo minst'ra:nt s'pəl, 'č:s smo 



2 
 

se še ce'lọ: s'tepl, 'ki:ər bọ s'pi - kọ 'ni: b'lọ 'tak 'vəlko, a 'ne -, 'tẹ: 'pale smọ pa 

'sə dọ'bi:l za ə 'u:xe al pa za s'latke 'la:se nas je 'du:ə po'tẹ:gnọ. 

'Nabọl pref'ri:ganọ sọ me pa z'g:jal 'n:š ọt'rc. S'tu:ə nọ s'tu:əkret s 

'regla nad 'ji:əm, da ne s'mi:əjọ 'šu:xo pa 'pọ:čnọ 'pọstt na 'lọ:p. Kọ ə 

'xa:us'tu:r 'gər 'ọ:fnaš pa gər zag'lẹ:daš na 'lọ:p 'ci:ə 'kup šker'pet pa 't:k 

ne'rẹ:t, 's:k se bọ st'r:šo pa sə bọ 'mi:slọ: »'K:k 'li:əderlx 'ld sọ pər 'tọt 

'ba:t.« In 'ja:s 'tak s'tu:ə nọ s'tu:əkret, 'kak s 'rẹ:kọ, 'reglam na 'jəx, pa pa na 

'si:əm 'li:əpem əŋk'r:t 'du:əmọ p'ri:dem pa 'vi:dm, da sọ na 'lọ:p 'sa:mọ 'ma:j 

'pọ:čn razme't:n. S s 'rẹ:kọ: »'Nọ 'vi:dš, 'tẹ:kok'rḙt kọ s 'ja:s 'jəm 'rẹ:kọ, 'zẹ 

sọ pa 'ọn 'mən dọ'k:zal, da s 'ja:s nezgo'jen.« 

'Evo, pa s 'bi 'kẹ:kọ 'tẹ:kọ zma'ni:ran. 'Kẹ:kọ pa še 'nḙ:s nis, 'm:m pa 

'sọ:k 'dẹ:n 'pri:liko, da me z'g:jajọ; pọ tele'vi:zj, pa 'ca:tŋge me z'g:jajo, 

pa 'ţḙ:na 'takeltak, 'təstọ s 'na'bọl na'v:jen, pa še 'k:k kọ'lẹ:g, kọ te 

na'ši:mfajo pa 'rḙ:čejọ: »'Tətọ 'nimaš p'ra, 'ọnọ 'nimaš p'ra.« 'Tak da b 'rẹ:kọ, 

'kak sọ 'č:s 'rḙ:kl »č'la:vek se 'ci:əlọ ţ'lẹje u'či:, po pa t'rọ:t m'ri:je«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


