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FRAZEMI S POIMENOVANJI ZA DOMAČE ŽIVALI 
V SLOVENSKEM VZHODNODOLENJSKEM 

ŠENTRUPERSKEM GOVORU

V slovenskem vzhodnodolenjskem govoru vasi Šentrupert in okolice je bilo zapisanih, pomen-
sko in deloma oblikovno analiziranih 99 frazemov, ki vsebujejo poimenovanje za domačo žival. 
Frazemi so slovarsko urejeni in po pojavnosti v slovarskih virih primerjani s knjižnimi. Kar 30 
od narečnih frazemov v knjižnih virih ni evidentiranih, kar vzpodbuja k nadaljnjim raziskavam 
narečne frazeologije. Dodanih je še 16 pregovorov in rekov, dobljenih ob zbiranju nestavčnih 
frazemov. Pri analizah so frazemi razdeljeni glede na pripadnost živali živalski vrsti. Pri pomen-
ski analizi je ugotovljeno, katere so na človeka prenesene živalske lastnosti in vloge ter da so 
– pričakovano – večinoma negativne. Najpogosteje zastopane živalske vrste so govedo s 27, pes 
s 23 in perutnina s 16 frazemi, sledijo kopitarji z 11 in mačka/-ček z 10, nazadnje še drobnica 
s 7 in prašiči s 5 frazemi. Med posamičnimi živalmi je daleč na prvem mestu pes z 21 frazemi. 
Oblikovno je skoraj 60 odstotkov frazemov primerjalnih. 

Ključne besede: živalska frazeologija, narečna frazeologija in paremiologija, domače živali v 
frazemih, vzhodonodolenjski govor vasi Šentrupert

1 Uvod
Glasoslovje, deloma oblikoslovje in tudi frazeologija vzhodnodolenjskega govora vasi 
Šentrupert in okolice je strokovni javnosti lahko znana iz več avtoričinih objav, zato se 
bomo tu osredotočili predvsem na analizo in ureditev zbranega frazeološkega gradiva,1 
ki ima kot eno od sestavin poimenovanje za domačo žival. Kot narečno pojmujemo vso 
frazeologijo, ki je v rabi v nekem krajevnem govoru. Tako je eden od osnovnih name-
nov prispevka – ob siceršnjem pomanjkanju raziskav slovenske narečne frazeologije 
– predvsem gradivski, pri čemer je gradivo urejeno v slovar in vsebuje tudi podatke o 
tem, ali je v slovarskih knjižnih delih vsebovan, ter ali gre za pomensko enakost, po-
dobnost ali različnost. Živalska frazeologija v slovenskih narečjih je bila primerjalno 

1 Frazemi so bili zbrani v letih 2002 in 2003 in dopolnjevani vse do zaključka prispevka. Glavna infor-
matorka je bila Slavka Kovač, rojena 1940 v vasi Draga pri Šentrupertu, živeča na Veseli Gori, tj. na 
območju vzhodnodolenjskega šentruperskega krajevnega govora. Upoštevani so bili tudi frazemi, ki 
so se pojavili v obsežnem naboru besedil iz tega govora, ali pa so bili uporabljeni v pogovorih z doma-
čini iz različnih vasi, ki upravno spadajo pod občino Šentrupert. Šentruperski govor je tudi avtoričin 
narečni govor.
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do knjižne doslej obravnavana v nekaj slovenskih govorih na avstrijskem Koroškem, 
in sicer v dveh prispevkih (Karničar 1994, Trampusch 1999).2 Domače živali kot (nek-
daj) stalne človekove spremljevalke so s svojo podobo in lastnostmi nudile osnovo za 
preslikavo teh tudi na človeka in tako je nastalo veliko pregovorov, rekov in frazemov, 
ki so v jezik ujeli delček medsebojnih odnosov oziroma tudi vloge in položaja določene 
živali za posameznike in skupnost.

Zbranih 99 narečnih frazemov, ki ima eno od sestavin poimenovanje za domačo 
žival, smo pri pomenski analizi razdelili na več skupin, in sicer glede na živalsko vrsto 
(govedo, kopitarji, prašiči, drobnica, perutnina, pes, maček), v katero živalska sestavi-
na spada. Taka razvrstitev je bila opravljena z namenom, (1) da bi se jasneje izrazile 
njihove lastnosti in vloge, preslikane na človeka, in s tem frazeološki pomen ter (2) da 
bi se pokazala številčnost pojavljanja določene živalske vrste v frazemih. Glede pojav-
nosti frazemov z določeno sestavino je opaziti njihovo zastarevanje v primerih, ko se je 
neposredni stik z živalmi prenehal ali je bil redek, kar pomeni, da je za obstoj frazema 
neposredna izkušnja pomembna (gl. npr. junec, žrebec).3

Oblikovno so med zbranimi frazemi najpogostejši primerjalni frazemi; teh je 57, 8 
od njih je dvodelnih. 

2 Pomenska analiza frazemov
Izstopajoče telesne značilnosti in lastnosti živali ali njihove vloge se po posameznih 

živalskih vrstah v frazemih odražajo sledeče.

GOVEDO
bik

- moč in (posledično) veljava: 2 bosti se z bikom,
- neumnost: 1 bik neumni, 3 gledati (zijati) ko bik (tele) v nova vrata,
- trma: 5 trmast ko bik,
- spolni nagon: 4 star bik tudi bik stari moški, ki leta za mladimi dekleti (tudi kot 
 zmerljivka zanj).

vol (junec)
- moč: 4 močan ko vol (star. junec), 6 tudi s parom volov ne,
- neumnost: 2 gledati ko zaboden vol,

2  Oba prispevka obravnavata frazeme s sestavinami za vse živali, ne samo za domače. Prav tako avtorja 
vključujeta v analizo tudi pregovore in reke, ki so bili tu – enako kot frazemi s pridevniki kot sestavi-
nami, izpeljanimi iz poimenovanja za domače živali, ter nekatere splošne oznake (živina, žival(da)) 
– zaradi preobsežnosti prispevka izpuščeni.

3  Pri tem opozarjamo, da je bila v raziskavo zajeta predvsem generacija, rojena pred 2. svetovno vojno, 
ki je imela vsaj z večino od živali še neposreden stik. Med živalskimi vrstami so bili sprva glede na 
pogostot reje najmanj številčni kopitarji, v zadnji četrtini prejšnjega stoletja pa se je množično opuš-
čala tudi reja drobnice. Predpostavljam, da tako kot meni tudi moji in mlajšim generacijam veliko od 
teh frazemov ni več znanih.
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- velikost: 3 lačen, da bi vola pojedel, 7 za vola ubiti,
- delavnost: 1 garati ko vol (konj, črna živina),
- objekt slabega ravnanja človeka z njim: 5 tepen ko vol zelo tepen.

krava
- žival, ki (po)pije velike količine: 4 krava pijana, 6 pijan ko krava (mavra, čuha, 
 tudi svinja), 7 piti (nažreti se ga) ko krava,
- žival, ki ima dolg rep: imeti jezik ko krava rep veliko govoriti, rad obrekovati,
- objekt izkoriščanja: imeti koga za molzno kravo.

telek
- brezciljnost, zmedenost, nespametnost: 1 letati kot telek brez glave (star.).

kravica
- poseben položaj (vendar človeka, ne živali): 1 kravice pasti.

Tako biku kot volu (juncu) se pripisujeta moč in neumnost – v primerjavi s KJ 
pa neumnost skoraj ne teletu, saj je ta glede na frazem mlad pa neumen sama po sebi 
umevna. Volu se pripisuje še velikost, biku pa trma in spolni nagon. Pri kravi izstopa 
pitje velikih količin (seveda) vode, ki označuje nezmernost človekovega pitja, in je 
objekt izkoriščanja. Telek, kar je starejše poimenovanje za telička, je v svojem gibanju 
zaradi mladosti neorganiziran, zmeden, nespameten. Posebnost je frazem kravice pas-
ti, ki označuje dojenčka, ležečega na trebuhu z dvignjeno glavo in oprt na roke; tako so 
v travi ležali pastirčki na paši.

KOPITARJI
konj

- delavnost: 3 garati ko konj (vol, črna živina),
- muhavost: 4 imeti sto misli v eni minuti ko konj,
- (velika) vrednost: 1 biti na konju (star.), 2 ena beseda ni konj.

kobila
- drugo: 1 kovačeva kobila.

žrebec
- moč, živahnost, lepota: 1 biti pravi žrebec (zastar.), 2 brihten ko žrebec (zastar.), 
3 skakati ko žrebec (zastar.).

osel
- neumnost [(posledično) manjvrednost]: 2 osel kronani, 1 imeti koga za osla 
 (norca), 3 osle kazati.

Govedo in kopitarje je mogoče primerjati zaradi podobne velikosti; vendar je bila 
množičnost reje govedi, zlasti krav in nekoliko manj volov, veliko večja, kar se odraža 
tudi v številu frazemov. Konja po delavnosti lahko primerjamo z volom, od govedi pa 
se loči po muhavosti in vrednosti. Osel ima z bikom, volom (in teletom) skupno neum-
nost; povsem zase pa je (bil) žrebec s svojo močjo, živahnostjo in hkratno lepoto. Fra-
zem s sestavino kobila ni povezan z njeno lastnostjo ali funkcijo, pač pa z lastništvom.



Životinje u frazeološkom ruhu4

DROBNICA
kozel

- navezanost na določeno hrano: 2 navaditi se na kaj ko kozel na sol,
- oddajanje smradu (v času parjenja in istočasne vročine): 3 smrdeti ko medmašni 
 kozel,
- drugo: kozle streljati.

ovca
- lastnost ji določa pridevnik (črna, garjava, izgubljena), sama po sebi nima izstopa-
 jočih lastnosti: 1 črna ovca nepriljubljen, odstopajoč od drugih v slabem (za člove-
 ka), 2 ko garjava ovca zanič, slaboten, 3 ko izgubljena ovca zmedeno, brez cilja.

Drobnica je bila po lastnostih precej neopazna in s stališča tvorbe frazemov ne pre-
več zanimiva, ali pa je njihova raba že zamrla.

PRAŠIČI
prasica4

- grobo ravnanje s čim: 1 delati s čim ko prasica z mehom,
- ne ravno lep videz (zaradi umazanosti) in (posledično) neprimernost za okraševanje: 
 2 ko bi prasici gartrožo ‛vrtnico’ v rit vtaknil (šalj., zastar.), 3 pasati ‛pristajati’ 
 komu kaj ko prasici sedlo.

prase
- zaznamovanost trinajstega mladiča: 1 ko (ta) trinajsto prase.

Podobno kot drobnica tudi svinje s stališča tvorbe frazemov niso preveč zanimive, 
poudarjen je njihov ne ravno lep videz (verjetno iz časov, ko še niso živele v hlevih in 
so rile po blatu ter bile temu primerno umazane). Posebnost je najšibkejši od trinajstih 
mladičev – prase, ki je zaradi dejstva, da ima svinja samo dvanajst seskov, odveč ozi-
roma zapostavljen.

PERUTNINA
kura

- žival, ki hodi zgodaj spat: 3 iti s kurami spat <pa s petelini vstati>,
- druge lastnost ji določa pridevnik (izgubljena, podgramasta): 4 ko izgubljena 
 kura zmedeno, brez cilja, 1 biti tak, ko podgramasta kura, kokoš (zastar.) potrto, 
 klavrno se držati,
- drugo: 2 drži se, ko bi mu kure ves kruh pozobale.

petelin (turški petelin(ček))
- zgodnje zbujanje: (3 kura) iti s kurami spat pa s petelini vstati, 2 s petelini 
 vst(aj)ati,

4 Poimenovanje prasica za svinjo je v govoru nevtralno.
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- bahavost: 3 se drži (šopiri, postavlja) ko petelin na gnoju, 2 držati se ko turški 
 petelin,
- stalni boj za prevlado: 1 biti ko dva turška petelinčka,
- živordeč petelinji greben: 4 spustiti rdečega petelina.

cvergelj
- majhnost, nebogljenost: 1 biti še en cvergelj, 2 cvergelj mali.

Perutnina je v frazemih prepoznavna po tem, da hodi zgodaj spat (z mrakom) in se 
zgodaj prebuja (z dnem), (turški) petelin še po svoji bahavosti in izraziti rdeči barvi 
grebena. Tako turški petelin kot cvergelj, ki sta manjši vrsti kokoši, tudi v frazemih 
nastopata zaradi svoje majhnosti in s tem nepomembnosti.

MAČEK in PES
maček

- navezanost na dom: 1 biti <tak> ko zapečni maček, 5 komu ni drugega (za) 
 posoditi ko starega mačka, <ki sam nazaj pride>,
- je na preži: 2 hoditi (tekati) okrog koga ko maček (mačka) okrog vrele kaše,
- ima svetle oči: 4 imeti oči kot maček,
- drugo: 3 imeti mačka, 6 kupiti mačka v žaklju.

mačka
- nerazumevanje s psom: 1 imeti se rad (zastopiti se‛razumeti se’) ko pes pa 

mačka,
- nevrednost: 2 pijan, da je rekel mački botra,
- prenašanje mladičev: 3 prenašati kaj ko mačka mlade.

pes
- nezavidljiv položaj: 1 biti na psu,16 spraviti na psa (kant) koga,
- objekt slabega ravnanja človeka z njim: 2 delati s kom <še slabše> ko s psom, 
 10 nagnati ko psa, in (posledično) slabo počutje, življenje: 11 nesrečen ko pes v 
 cerkvi <ki ga vsak brcne>, 14 sestradan ko pes, 19 ubog (revež) ko pes na ketni 
 ‛verigi’, 21 zebsti ko psa koga,
- lenoba: 9 len ko pes (šek, šekast ‛lisast’ pes; [trot]),
- manjvrednost: 12 ni vreden, da bi ga pes poscal, 17 še pes ne povoha koga, kaj,
- nagonsko ravnanje: 13 pes (maček) pri klobasi ni še nikoli dolgo spal, 15 skočiti 
 ko pes na kost, 3 je tako, ko bi dal psu (mački) klobaso,
- nerazumevanje z mačko(m): 4 imeti se rad (zastopiti se ‛razumeti se’) ko pes 
 pa mačka,
- lastnost določa pridevnik: 6 ko stekel pes,
- izražanje stopnjevanosti ravnanja: 7 lagati se ko pes,5 8 lagati se, ko pes teče,
- drugo: 5 iti ko pes po ledu, 18 tresti se ko pes na kuzli, 20 vedeti, kam pes taco 
 moli.

5 Če ne gre za okrajšavo frazema lagati se, kot pes teče, je to edini primer, ko se pes pojavi v vlogi 
intenzifi katorja.
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Pri mačku je najbolj opazna lastnost navezanost na dom, da je (kot mačka) vedno 
na preži in da ima izrazito svetle oči (morda zato, ker so vidne tudi ponoči). Poleg nera-
zumevanja s psom je bila pri mački opazna navada, da skriva svoje mladiče in jih zato 
prenaša iz enega mesta na drugo ter da nima ravno velike vrednosti. Pri psu med več 
lastnostmi izstopa njegov slab položaj oziroma izrazito slab odnos človeka do njega in 
njegova manjvrednost ter nagonsko ravnanje.

3 Pogostost frazemov glede na živalsko vrsto
Kakor je razvidno iz spodnje preglednice, skupno največ frazemov tvorijo goveja 

živina (27), pes (23) in perutnina (16), sledijo kopitarji (11) in mačka (10), nazadnje še 
drobnica (7) in prašiči (5). Posamično je daleč na prvem mestu pes (21), sledijo krava 
(8), vol (7) in maček (7), vsa druga poimenovanja tvorijo le od enega do pet frazemov.

GOVEDO: bik 5, junec 1, krava 8, čuha 1, mavra 1, kravica 1, telek 1, vol 7, skupaj 
  27.
KOPITARJI: kobila 1, konj 4, žrebec 3, osel 3, skupaj 11.
DROBNICA: koza 1, kozel 3, ovca 3, skupaj 7.
PRAŠIČI: prasica 4, prase 1, skupaj 5.
PERUTNINA: cvergelj 2, koklja 1, kura 4, petelin 3, turški petelin(ček) 2, pišče 1, 
  raca 2, purman ‛puran’ 1, skupaj 16.
MAČKA: maček 7, mačka 3, skupaj 10.
PES:  kuzla ‛psica’ 2, pes 21, skupaj 23.

4 Prekrivnost narečnih frazemov s knjižnimi
V SSKJ in SF, primerjalnih frazemov pa tudi ne v HSRPF, od 99 zbranih narečnih 

frazemov ni evidentiranih 30 frazemov, dva frazema imata različna pomena: 2 kuzla 
liže koga zastar. ‛zebe koga’, knj. ‛kdo je v težkem, neprijetnem položaju, v stiski’; 2 
ko garjava ovca ‛zanič, slaboten’, knj. ‛kdor zaradi negativnih lastnosti slabo vpliva na 
okolico’, pri šestih frazemih pa se pomen ujema deloma: pri frazemu 1 naj koklja brcne 
koga ima narečni frazem dva pomena, in sicer ‛1. izraža zavrnitev, nestrinjanje s kom; 2. 
izraža podkrepitev trditve’, knjižni je samo 2. pomen; pri frazemu 1 kozle streljati je na-
rečni pomen omejen na ‛govoriti neumnosti’ in ne tudi ‛delati velike napake, neumnosti’; 
narečni frazem 5 (ne) pasti krave skup pri zanikanju enakosti s kom izraža predvsem 
nejevoljo, da kdo koga tika; narečni frazem 1 kuzla skače v rit komu izraža predvsem 
to, da ‛čas priganja koga (pri kakšnem delu)’ in ne da je na splošno ‛kdo v težkem, zavi-
dljivem položaju’; narečni frazem 2 hoditi (tekati) okrog koga ko maček okrog vrele 
kaše pomeni ‛iskati pravo priložnost, da bi kaj vprašal, prosil’ in ne na splošno ‛ne upati 
si lotiti jedra problema’; narečni frazem 15 skočiti ko pes na kost pomeni sicer hlastno, 
hitro ne pa tudi popadljivo ‛zgrabiti ponujeno priložnost, planiti na kaj’. Odsotnost fra-
zemov, ki imajo za sestavino poimenovanje za vrsto živali, ki je knjižni jezik nima, ali je 
ta v knjižni jezik nesprejeta prevzeta beseda, vulgarizem ali groba zmerljivka, je zaradi 
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lastnosti knjižnega jezika razumljiva (4 star bik tudi bik stari ‛moški, ki leta za mladi-
mi dekleti’, tudi kot ‛zmerljivka zanj’; 1 biti še en cvergelj ‛biti še majhen, nedorasel 
za kaj’; 2 cvergelj mali rahlo slabš. ‛majhen, nebogljen človek, otrok’; 3 je kaj, ko bi 
kravi iz riti potegnil ‛je kaj (posamezni deli obleke) zelo zmečkano’; 4 krava pijana 
‛zmerljivka za pijanega človeka’; 12 ni vreden, da bi ga pes poscal ‛je popolnoma nič-
vreden’; 1 biti ko dva turška petelinčka ‛biti prepirljiv, kar naprej se tepsti’; 2 držati 
se ko turški petelin ‛delati se pomembnega, držati se grobo (čeprav neupravičeno)’; 2 
ko bi prasici gartrožo ‛vrtnico’ v rit vtaknil šalj., zastar. ‛neprimerno, neustrezno (se 
obleči oziroma okrasiti)’, vulgarno se morda sliši tudi 18 tresti se ko pes na kuzli ‛zelo 
se tresti, drgetati (od mraza, vznemirjenosti ipd.)’), podobno je v primerih besed, ki so v 
SSKJ označene kot narečne (1 pijan ko čuha ‛zelo pijan’; 1 biti tak, ko podgramasta 
kura, kokoš zastar. ‛biti potrt, klavrno se držati’), kar je skupaj 12 frazemov, pri drugih 
18 pa ni razlogov, da z določenimi prilagoditvami6 ne bi mogli biti del knjižnega siste-
ma, četudi samo kot različice že obstoječim frazemom (5 trmast ko bik ‛zelo trmast’; 1 
močan ko junec star. ‛zelo močan’; 4 imeti sto misli v eni minuti ko konj ‛kar naprej 
se predomišljati’; 2 navaditi se na kaj ko kozel na sol ‛zelo se navaditi na kaj’; 2 drži 
se, ko bi mu kure ves kruh pozobale ‛držati se kislo, žalostno’; 4 ko izgubljena kura 
‛zmedeno, brez cilja’; 1 biti <tak> ko zapečni maček bt <tàːk> ku zapèčn máːčk 
‛biti len, držati se samo doma’; 4 imeti oči ko maček ‛imeti svetle oči’; 5 komu ni dru-
gega (za) posoditi ko starega mačka, <ki sam nazaj pride> ‛izposojenega ne vrača’; 
2 delati s kom <še slabše> ko s psom ‛zelo grdo ravnati s kom’; 3 je tako, ko bi dal 
psu (mački) klobaso ‛posojeno ne bo vrnjeno’; 5 iti ko pes po ledu ‛hitro in prihuljeno’ 
(tako se reče za koga, ki ponižno odide, ko ga kdo nažene); 13 pes (maček) pri klobasi 
ni še nikoli dolgo spal ‛izkoristiti priložnost oz. naravnega nagona ni mogoče zatreti’; 
19 ubog (revež) ko pes na ketni ‛verigi’ ‛zelo reven in v težkem, brezizhodnem položa-
ju’; 2 ko bi race skubil ‛zamudno delo’; 1 letati ko telek brez glave ‛brezciljno, zmede-
no tekati sem in tja’; 2 brihten ‛poskočen, živahen’ ko žrebec zastar. ‛zelo poskočen, 
živahen’; 3 skakati ko žrebec zastar. ‛kar naprej, neprestano skakati’).

5 Slovar narečnih frazemov s sestavinami za domačo žival
5.1 Zgradba geselskega članka in pomeni znakov

V osnovi je kot zgled služil Hrvatski frazeološki rječnik iz leta 2003 avtorjev Antice 
Menac, Željke Fink-Arsovski in Radomira Venturina (prim. Menac – Fink-Arsovski – 
Venturin 2003), zato je zgradba geselskega članka podobna kot v tem delu, enak je tudi 
pomen uporabljenih oklepajev.

Na začetku je zaporedna številka frazema s posamezno sestavino, ki omogoča lažjo 
orientacijo v razpravljalnem delu prispevka. Sledi fonetično poknjižena oblika frazema 
v slovarski obliki v okrepljenem tisku, njegov del v poševnem tisku daje informacijo o 

6 Mišljena je npr. zamenjava narečnega veznika ko s knjižnim kot, zamenjava neknjižne prevzete besede 
s knjižno (npr. brihten z živahen), narečnih oblikoslovnih in skladenjskih posebnosti s knjižnimi itd.
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3 gledati (zijati) ko bik (tele) v nova 
vrata • glidat (zjèt) ku bk (tjáːle) u 
nóːve ráːta ‛gledati neumno, začudeno’
Glìẹda (zjàː) ku bk (tjáːle) u nóːve 
ráːta. (Takː, zabudjáːn glìẹda.) – Gleda 
(zija) kot bik (tele) v nova vrata. (Tako, 
zabodeno gleda.)
 SSKJ +, SSF (73) glédati kot bìk v 
nôva vráta /ekspr.; primera/ zelo neum-
no ali začudeno; sop.: gledati kot zabo-
den bik; gledati kot tele v nova vrata, 
HSRPF +

4 star bik tudi bik stari • stàr bk tudi 
bk stàːr ‛moški, ki leta za mladimi de-
kleti’, tudi kot ‛zmerljivka zanj’
Stàr bk, pa še na dàː mərː. ◾ Jòːj, bk 
stàːr, ka te nːj sràːm! – Star bik, pa še 
ne da miru. ◾ Joj, bik stari, kaj te ni sram!
 SSKJ –, SSF –

rekciji, v poševnem, a ne krepkem tisku je tudi morebitni kvalifi kator; neknjižne besede 
so v pomenskem narekovaju navedene s knjižno ustrecnico ali razlago. Za znakom • je 
podan fonetični (fonološki) zapis slovarske oblike frazema v poševnem tisku, za njim v 
pomenskih narekovajih pomen. V drugi vrstici je frazem v narečnem besedilnem (stav-
čnem) zgledu v poševnem tisku in za znakom minus (–) njegova fonetično poknjižena 
oblika. V četrti vrstici znak  uvaja podatek o tem, ali se narečni frazem nahaja v pre-
gledovanih slovarjih, tj. SSKJ SSF in HSRPF. Če se narečni frazem pomensko in obli-
kovno ujema s tam zapisanim, je za okrajšavo slovarjev SSKJ in HSRPF pridan znak 
+, medtem ko v tem primeru okrajšavi SSF sledi tudi zapis frazema in kvalifi kator(ji), 
pomen pa le v primeru, ko se ta deloma ujema ali se ne ujema z narečnim, v primeru 
ujemanja pa je zapisan kot narečni pomen.7 Kadar slovarski okrajšavi sledi znak ~, po-
meni (1), da se pomen narečnega in k njižnega frazema ujemata delno ali samo v enem 
od pomenov ter (2) da sta si frazema sestavinsko podobna, ne pa tudi enaka, pri čemer 
se pomena vsaj delno ujemata. Slovarski okrajšavi sledi lahko tudi znak –, če narečni 
frazem v slovarju ni naveden oziroma obravnavan.

Znotraj šentruperskih frazemov pomenita oklepaja naslednje: () v okroglih oklepa-
jih so zamenljive sestavine, v <> lomljenih oklepajih so fakultativne sestavine; znaki v 
frazemih iz SSKJ, SSF in HSRPF so v skladu s tam rabljenimi.

5.2 Slovar

7 To pomeni, da je v primeru ujemanja pomen narečnega frazema povzet pa SSF.

bik
1 bik neumni • bk naːmən ‛zmerljivka 
za človeka, ki neumno, nespametno, ne-
ustrazno ravna’
Bk naːmən, ustáː se žìẹ! – Bik neu-
mni, ustavi se že!
 SSKJ +, SSF –

2 bosti se z bikom • bst se z bːkam 
‛nasprotovati človeku, ki ima večjo velja-
vo, moč’
A: Ga buọš tužu? B: À, gdː se- pa z 
bːkam b! Z bːkam bst se na grìẹm. 
– A: Ga boš tožil? B: A, kdo se bo pa z 
bikom bodel! Z bikom bosti se ne grem.
 SSKJ +, SSF (73) bôsti se z bíkom /ekspr.; 
pren., tudi z zanikanim velel. ne bodi se/ 
nasprotovati človeku, ki ima večjo veljavo, 
moč; prepirati se s trmastim človekom
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5 trmast ko bik • trmast ku bk ‛zelo 
trmast’
Al-s trmast ku bk, dèj s kej dapːvː-
dat! – Ali si trmast kot bik, daj si kaj do-
povedati ‛poslušaj nasvete’!
 SSKJ –, SSF –, HSRPF – (trmast kot 
osel (mula))

cvergelj
1 biti še en cvergelj • bt še-n cvirgl 
‛biti še majhen, nedorasel za kaj’
Tː-s še-n cvirgl. – Ti si še en cvergelj 
‛petelin vrste malih kokoši’.
 SSKJ –, SSF –

2 cvergelj mali • rahlo slabš. cvirgl 
màːl ‛majhen, nebogljen človek, otrok’
Kàː-š tː, cvirgl màːl! – Kaj boš ti, 
cvergelj ‛petelin vrste malih kokoši’ mali!
 SSKJ –, SSF –

čuha
1 pijan ko čuha (krava, mavra) • pjèn 
ku čùːxa (kráːva, màːra) ‛zelo pijan’
S-pjèn ku čːxa (kráːva, màːra), spàːt 
pːt. – Si pijan kot čuha (krava, mavra).
 Čuha in Mavra sta bili pogosti imeni 
krav.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –

junec 
1 močan ko junec star. (vol) • mučàːn ku 
júːnc () ‛zelo močan’
Je bi mučàːn ku júːnc, se nej nabnga 
dːla ustráːšu. – Je bil močan kot junec, 
se ni nobenega ‛nikogar’ ustrašil.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF – (močen (mo-
čan) kot bik (vol))

kobila
1 kovačeva kobila • kaváːčva kubːla 
‛pojav, da to, kar kdo obdeluje, proizvaja 
ali se ukvarja s čim, ni na razpolago nje-
mu samemu in njegovim bližnjim’

Tːk dru smo pradàːl, damàː nas pa 
zibe, smo ku kaváːčva kubːla. – To-
liko drv smo prodali, doma nas pa zebe, 
smo kot kovačeva kobila.
 SSKJ +, SSF (349) kováčeva kobíla /
ekspr.; ed., pren./

koklja
1 naj koklja brcne koga • nej kùọkle 
brcne kirga ‛1. izraža zavrnitev, ne-
strinjanje s kom; 2. izraža podkrepitev 
trditve’
1. Nej te kùọkla brcne, če takː mːslš. 
– Naj te koklja brcne, če tako misliš. 2. 
Nej me kùọkla brcne, če nej rːs takː. 
– Naj me koklja brcne, če ni res tako.
 SSKJ ~ šalj., SSF (351) ~ naj kóklja 
bŕcne kóga /šalj.; pren., v medm. rabi/ iz-
raža podkrepitev trditve

konj
1 biti na konju (= nov. biti na zeleni 
veji) • bt na kùọj ‛1. priti iz težav (fi nač-
nih, opraviti težko delo, ozdraviti…); 2. 
uspeti, doseči cilj’
Zdèj səm pa žìẹ na kùọj. – Zdaj se pa že 
na konju.
 SSKJ +, SSF (361) bíti na kônju /
ekspr.; pren./ uspeti, doseči cilj

2 ena beseda ni konj • ana bsːda nːj 
kj ‛reči, prositi, vprašati ni nič hudega, 
nič ne stane’
Za kugàː pa na práːšš, ana bsːda nːj 
kj. – Zakaj pa ne vprašaš, (ena) beseda 
ni konj.
 SSKJ +, SSF (65) beséda ní kònj /
ekspr.; primera, nikal. v povedni rabi/

3 garati ko konj (vol, črna živina) • 
garàt ku kj (, čːrna žvíːna) ‛zelo 
veliko, naporno in vztrajno delati’
Táːkle, k-smo mː – laxkù garàːš ku 
kj, pa-nkl nč nːmaš. ◾ čàːs je blu 
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trːba garàt ku kj (u, črna žvːna). – 
Takile, kot smo mi – lahko garaš kot konj, 
pa nikoli nič nimaš. ◾ Včasih je bilo treba 
garati kot konj (vol, črna živina).
 SSKJ +, SSF (362) garáti kot kònj /
ekspr.; primera/; sop.: délati kot kònj; 
garati kot [črna] živina; garati kot vol, 
HSRPF delati (garati) kot konj

4 imeti sto misli v eni minuti ko konj • 
mːt stː mːsl -ani mənːt ku kj ‛kar 
naprej se predomišljati’
Màːš stː mːsl -ani mənːt k kj. 
◾ S-tàːk ku kj, màːš stː mːsl -ani 
mənːt. – Imaš sto misli v eni minuti ko 
konj. ◾ Si tak kot konj, imaš sto misli v 
eni minuti.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –

koza
1 <tako/zdaj bo> volk sit in koza cela • 
<takː/zdèj bo> vàk st in káːza cːla 
‛(da) bo prav za obe strani’
Sa zdèj buọ pa vàk st in káːza cːla. – 
Saj zdaj bo pa volk sit in koza cela.
 SSKJ ekspr., SSF (1051) [takó da] bo 
vólk sìt in kôza céla /ekspr.; prih., pren., 
v povedni rabi in načinovno, tudi sed. in 
pret./

kozel
1 kozle streljati • káːzle strːlt ‛govo-
riti neumnosti’
Kàː pa káːzle strːlš? – Kaj pa kozle 
streljaš?
 SSKJ +, SSF (387) ~ stréljati kôzle 
/pog.; ekspr.; pren., mn., dov. ustreliti 
kozla/ delati velike napake, neumnosti

2 navaditi se na kaj ko kozel na sol • 
naváːdt se na kèj ku káːzu na sː ‛zelo 
se navaditi na kaj’

Səm se navàːdla na ta jòːgurt ku káːzu 
na sː. – Sem se navadila na ta jogurt ko 
kozel na sol.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –

3 smrdeti ko medmašni kozel • smərdt 
ku mumàːšn káːzu ‛zelo smrdeti’
Smərdːš ku mumàːšn káːzu, umì-se ž-
-nkàt! – Smrdiš ko medmašni kozel.
 SSKJ ~ smrdi kot kozel, SSF (387) 
smrdéti kot (medmašni, o sv. Jakobu) 
kôzel; sop. smrdeti kot dihur; smrdeti 
kot kuga

krava
1 imeti jezik ko krava rep • mt jáːzk 
ku kráːva rìẹp ‛veliko govoriti, rad obre-
kovati’
Je šlà, pa mu-j usè sčvkàːla, ma jáːzk 
ku kráːva rìẹp. – Je šla, pa mu je vse sčve-
kala, ima jezik ko krava rep.
 SSKJ +, SSF (399) iméti [dólg, ták] 
jêzik ku kráva rép /ekspr.; primera, 
pren., tudi kravji rep/ biti zelo zgovoren, 
čvekav; imeti zelo dolg jezik, HSRPF +

2 imeti koga za molzno kravo • mt kir-
ga za màːzna kráːo ’izkoriščati koga 
(ponavadi materialno ali fi nančno)’
Sa ga nːmaje ráːt, ga màːje bol za 
màːzna kráːo pər xːš. – Saj ga nimajo 
radi, ga imajo bolj za molzno kravo pri 
hiši.
 SSKJ + = SSF (400) ~ [kot] mólzna 
kráva /ekspr.; pren., navadno v povedni 
rabi, tudi kot primera/ kar se da zelo iz-
koriščati

3 je kaj, ko bi kravi iz riti potegnil • je 
kèj ku-p kráː z rːt putignu ‛je kaj (posa-
mezni deli obleke) zelo zmečkano’
Màːš táːko sráːjca, ku-b je kráː z rːt 
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putignu. – Imaš tako srajco, ko bi jo kra-
vi iz riti potegnil.
 SSKJ –, SSF –

4 krava pijana • kràːva pjàːna ‛zmerljiv-
ka za pijanega človeka’
Prasnìẹta kràːva pjàːna, s spt usè 
pusvjà! – Presneta krava pijana, si spet 
vse posvinjal!
 SSKJ –, SSF –

5 (ne) pasti krave skup • ne pàst kráːve 
skp ‛ izraža nejevoljo, da kdo koga tika; 
izraža zanikanje enakosti s kom’
S nːsma mːdva kráːve skp páːsla; 
abnàːšj se, ku se spudùọp. – Saj nisva 
midva krave skup pasla; obnašaj se, ko se 
spodobi.
 SSKJ ekspr., SSF (400) ~ [kot da] sva 
kráve skúpaj pásla /ekspr.; iron.; kot 
vprašanje, tudi primera/ izraža zanikanje 
enakosti s kom 

6 pijan ko krava (mavra, čuha, tudi 
svinja) • pjèn ku kráːva (màːra, čːxa) 
‛zelo pijan’
Puglèj se, s spt pjèn ku kráːva (màːra, 
čːxa); de te nːj sràːm! – Poglej se, si 
spet pijan ko krava (mavra, čuha); da te 
ni sram!
 SSKJ +, SSF (401) pijàn kot kráva /
pog., ekspr.; primera, v povedni rabi, tudi 
s kakor/; sop. pijan kot muha; pijan kot 
svinja, HSRPF +

7 piti (nažreti se ga) ko krava • pt ku 
kráːva (nažàrt se ga) ku kráːva ‛zelo, ve-
liko (po)piti’
Nìẹxej pt ku kráːva, kdː-te- pa 
pranàːš. ◾ Se ga-j nažàru ku kráːva, 
zdèj pa spː. – Nehaj piti ko krava, kdo te 
bo pa prenašal. ◾ Se ga je nažrl ko krava, 
zdaj pa spi.

 SSKJ –, SSF (401) píti kot kráva /
pog., ekspr.; primera, dov. napiti se/; 
sop.: piti kot žaba; piti kot mavra; piti 
kot žolna, HSRPF +

8 <še> krave se bodo smejale komu, 
čemu • še kráːve se bùọda sməjàːle 
kirmu/km ‛je kaj smešno, neumno, ne-
mogoče’
Sa si t bùọda še kráːve sməjàːle, če-š 
šù u təm n. – Saj se ti bodo še krave 
smejale, če boš šel v tem ven.
 SSKJ nižje pog., SSF (403) [še] kráve 
bi se smejále kómu/čému /nižje pog.; 
mn., pren., tudi prih./ 

kravica
1 kravice pasti • kráːce pàst ‛ležati na 
trebuhu z dvignjeno glavo in oprt na roke 
(o dojenčku, majhnemu otroku)’
Nàš Jːre že kráːce páːse, kubacàː pa 
še nè. – Naš Jure že kravice pase, koba-
ca pa še ne.
 SSKJ +, SSF (404) krávice pásti /
ekspr.; pren./

kura
1 biti tak, ko podgramasta kura, kokoš 
zastar. • bt tàːk, ku pudgràːmasta kːra 
(kukːš) ‛biti potrt, klavrno se držati’
Dns səm pa táːka, ku pudgràːmasta 
kːra/kukːš. – Danes pa sem taka, ko 
podgramasta kura/kokoš.
 Podgramasta kura/kokoš je bila tista, ki 
so jo poveznili pod gajbo ali kaj podobne-
ga, da ni šla nest na sosedov skedenj.
 SSKJ –, SSF –

2 drži se, ko bi mu kure ves kruh pozo-
bale • se kdː dəržː, ku bi mu kːre s 
krx puzabáːle ‛držati se kislo, žalostno’
Se dəržːš, ku-p ti kːre s krx pu-
zabáːle; kugàː je pa blː? – Se držiš, ko 
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bi ti kure ves kruh pozobale; kaj je pa 
bilo?
 SSKJ –, SSF –

3 iti s kurami spat <pa s petelini vsta-
ti> • jt s kːram spàːt < pa s ptlíːnəm 
ustàt> ‛zelo zgodaj iti spat (in potem zgo-
daj vstati)’
Jst griẹm ráːda s kːram spàːt, pa zgː-
dej ustàːnəm. ◾ Nàːrbuːl je jt s kːram 
spàːt pa s ptlíːnəm ustàt. ◾ Pulːt je blu 
trːba jt s kːram spàːt pa s ptlːnəm 
ustàt. – Jaz grem rada s kurami spat, pa 
zgodaj vstanem. ◾ Najbolje je iti s kurami 
spat, pa s petelini vstati. ◾ Poleti je bilo 
treba iti s kurami spat, pa s petelini vstati.
 SSKJ +, SSF (438) íti s kúrami spát, 
hodíti s kúrami spát /ekspr.; pren., mn., 
dov. iti/

4 ko izgubljena kura • ku zgbljáːna 
kːra ‛zmedeno, brez cilja’
Že cː dàːn táːplm ku zgbljáːna kúːra, 
nːsəm še nč páːmətənga nardːla. – Že 
cel dan tapljem ko izgubljena kura, nisem 
še nič pametnega naredila.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –

kuzla
1 kuzla skače v rit komu • kːzla skáːče 
 rt kirmu ‛čas priganja koga (pri ka-
kšnem delu)’
Bo mgu bl puxːtt, mu kːzla  rt 
skáːče. – Bo moral bolj pohiteti, mu kuz-
la v rit skače.
 SSKJ –, SSF (441) ~ kúzla skáče v 
rìt kómu / vulg.; pren./ kdo je v težkem, 
neprijetnem položaju, v stiski; sop.: kuzla 
začne lizati koga

2 kuzla liže koga zastar. • kːzla lːže 
kirga ‛zebe koga’

Me takù kːzla lːže  tej bːri. – Me 
tako kuzla liže v tej burji.
 SSKJ –, SSF – [(442) kúzla začnè lí-
zati kóga /vulg.; pren./ kdo je v težkem, 
neprijetnem položaju, v stiski]

maček
1 biti <tak> ko zapečni maček • bt 
<tàːk> ku zapèčn máːčk ‛biti len, drža-
ti se samo doma’
S-tàːk ku zapèčn máːčk; spráː se že 
kàm! ◾ Dèj se ma zmːgat kàm, s-tàːk 
ku zapèčn máːčk. – Si tak kot zapečni 
maček; spravi/pojdi že kam! ◾ Zmigaj se 
(pojdi) kam, si tak kot zapečni maček.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –

2 hoditi (tekati) okrog koga ko maček 
okrog vrele kaše • xáːdt (tːkat) akul 
kirga ku máːčk akul rːle káːše ‛iska-
ti pravo priložnost, da bi kaj vprašal, pro-
sil’
Je xáːdu (tːka) akul mne ku máːčk 
akul rːle káːše; sə s m-j kar zdː, 
de- atù gnàːr mːt. – Je hodil (tekal) 
okrog mene kot maček okoli vrele kaše; 
saj se mi je kar zdelo, da bo hotel imeti 
denar.
 SSKJ ~ (mačka), SSF ~ (495) hodíti 
kot máčka okrog vréle káše /ekspr.; pri-
mera, tudi kot maček/ ne upati si lotiti 
jedra problema, HSRPF +

3 imeti mačka • mt máːčka ‛slabo se po-
čutiti zaradi predhodne pijanosti’
Pːst ga, dns ma máːčka, sa ga čìẹrej 
spt pːl. – Pusti ga, danes ima mačka, so 
ga včeraj spet pili.
 SSKJ –, SSF (492) iméti máčka /
ekspr.; ed., pren./ slabo se počutiti, biti 
nerazpoložen, navadno po nezmernem 
uživanju alkohola
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4 imeti oči ko maček • mt ačː ku máːčk 
‛imeti svetle oči’ 
Ma táːke ačː ku máːčk. – Ima take oči ko 
maček.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –

5 komu ni drugega (za) posoditi ko sta-
rega mačka, <ki sam nazaj pride> • 
km nːj drːzga za pusudt ku stáːrga 
máːčka, (k sàːm nazàːj prːde) ‛izposo-
jenega ne vrača’
Mu nːj drːzga za pusudt ku stáːrga 
máːčka, k sàːm nazàːj prːde. – Mu ni 
drugega za posoditi ko starega mačka, ki 
sam nazaj pride.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF +

6 kupiti mačka v žaklju • kːpt máːčka 
 žàːkli ‛kupiti kaj, ne da bi stvar prej vi-
del, poznal’
Pukáːš, č čš, máːčka  žàːkli že na 
bùọm kpvà. ◾ Se splòx zavːda, de-j 
kːpu máːčka  žàːkli? – Pokaži, če ho-
češ, mačka va žaklju že ne bom kupoval. 
◾ Se sploh zaveda, da je kupil mačka v 
žaklju?
 SSKJ +, SSF (493) kupíti máčka v 
žáklju /ekspr.; pren./

7 pretolči (pretepsti) koga ko mačka 
• pratàčt (pratèpst) kirga ku máːčka 
‛zelo pretolči (pretepsti) koga (ponavadi 
kot grožnja)’
Te-m pratàku (pratipu) ku máːčka, č 
te š-nkat dabːm tːkej! Te-m prati-
pu ku máːčka, če na-š nìẹxa gùọbc 
vərtːt! – Te bom pretepel kot mačka, če 
te še enkrat dobim tukaj! Te bom pretepel 
kot mačka, če ne boš nehal vrtiti gobec!
 SSKJ –, SSF (494) pretêpsti kóga kot 
máčka /ekspr.; primera/; sop.: pretepsti 
koga kot psa

mačka
1 imeti se rad (zastopiti se) ko pes pa 
mačka gl. pes
 
2 pijan, da je rekel mački botra • pjèn, 
de-j riku màːčki butra ‛ne se zavedati 
dejanj zaradi opitosti’
Je bi pèn, de-j riku màːčki butra. – Je 
bil pijan, da je rekel mački botra.
 SSKJ +, SSF (496) pijàn, da je máč-
ki bótra rékel; pijàn, da je máčki bótra 
rékel /ekspr.; primera/ zelo pijan

3 prenašati kaj ko mačka mlade • 
pranàːšt kej ku màːčka mlàːde ‛stalno, 
nenehno in brez potrebe prenašati kaj’
Pranàːšš tː ku màːčka mlàːde; pːst 
tàm, pa jè. – Prenašaš to kot mačka mlade, 
pusti tam, pa je!
 SSKJ +, SSF (496) prenášati kàj kot 
máčka mláde /ekspr.; primera/ stalno, ne-
nehno prenašati kaj, HSRPF +

mavra
1 pijan ko mavra (čuha, krava) • pjèn ku 
màːra ‛zelo pijan’
S-pjèn ku màːra (čːxa), spàːt pːt. – Si 
pijan ko mavra (čuha), spat pojdi.
 SSKJ +, SSF (506) pijàn kot [bôžja] 
mávra /ekspr.; primera/; sop.: pijan kot 
krava, HSRPF +

osel
1 imeti koga za osla (norca) • mt kirga 
za áːsla (náːrca) ‛norčevati se iz koga’
Nè me mt za áːsla (náːrca), tu bːl pu-
znàːm ku tː. – Ne imej me za osla (norca), 
to bolje poznam kot ti.
 SSKJ –, SSF (647) iméti kóga za ôsla /
ekspr.; pren./

2 osel kronani • àːsu krùọnan ‛zelo ne-
umen, nespameten človek, ponavadi kot 
zmerljivka’
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àːsu krùọnan, ka-s mːslu, d te nà-
-da dːbl!? – Osel kronani, kaj si 
mislil, da te ne bodo dobili!
 SSKJ –, SSF (647) krónan(i) ôsel 
/pog., ekspr.; pren., tudi kot psovka/ 
zelo neumen, nespameten človek; prim. 
stari osel

3 osle kazat • áːsle káːzat ‛napraviti 
posebno kretnjo v znak norčevanja’
Tː mi pa žè na buọš áːsle káːza! – Ti 
mi pa že ne boš osle kazal!
 SSKJ +, SSF ?

ovca
1 črna ovca • črna áca ‛nepriljub-
ljen, odstopajoč od drugih v slabem (za 
človeka)’
U sàːki dəržːn je kàšna črna áca. 
– V vsaki družini je kakšna črna ovca.
 SSKJ +, SSF (653) čŕna ôvca /
ekspr.; pren., v povedni rabi/ kdor je v 
primerjavi z drugimi drugačen, slab

2 ko garjava ovca • ku gáːrjva áca 
‛zanič, slaboten’
S-tàːk ku gáːrjva áca; dèj ma 
puskrp zàːse. – Si tak ko garjava 
ovca; poskrbi malo zase.
 SSKJ = SSF (653) ~ gárjava ôvca /
ekspr.; pren., tudi kot primera/ kdor za-
radi negativnih lastnosti slabo vpliva 
na okolico, HSRPF –
→ ko podgramasta kokoš

3 ko izgubljena ovca • ku zgbláːna 
áca ‛zmedeno, brez cilja’
Táːpa akːl ku zgbláːna áca. – Tapa 
okoli kot izgubljena ovca.
 SSKJ –, SSF (654) ~ [kot] izgub-
ljêna ôvca /ekspr.; pren., tudi kot pri-
mera/ človek brez cilja, brez smisla 
življenja, HSRPF –
→ ko izgubljena kura

pes
1 biti na psu • bt na psì ‛biti brez vsega’
Səm pa čːst na psì, nːm bnga gnáːrje, 
mi nabn na pːmaga. – Seč pa čisto na 
psu, nimam nobenega denarja, mi noben 
ne pomaga.
 SSKJ ~ (priti na psa), SSF (678) bíti 
na psù /ekspr.; pren./ 1. biti v (fi nančno, 
materialno) težkem, neprijetnem položaju

2 delati s kom <še slabše> ko s psom • 
dːlat s kọm <še slàːbi> ku s psam/
psàm ‛zelo grdo ravnati s kom’
Sa dːlal ž jːm ku s psam (še slàːbi ku 
s psàm). – So delali z njim ko s psom (še 
slabše ko s psom).
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –

3 je tako, ko bi dal psu (mački) klobaso 
• takː, k-b dàː psi (màːčki) klabáːsa 
‛posojeno ne bo vrnjeno’
Tː-j pa takː, ku-p dàː psi (màːčki) 
klabáːsa. – To je pa tako, ko bi dal psu 
(mački) klobaso.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –

4 imeti se rad (zastopiti se) ko pes pa 
mačka • mt se ràt (zastupt se) ku ps 
pa màːčka ‛ne se marati, sovražiti se’
Se màːta ráːda (se zastupta) ku ps pa 
màːčka, pa sta še kàr skp. – Se imata 
rada kot pes pa mačka, pa sta še kar sku-
paj.
 SSKJ ~ se gledata kot pes in mačka 
sovražita se, SSF (678) ~ bíti kot pès in 
máčka /ekspr.; primera/; (679) glédati se 
kot pès in máčka /ekspr.; primera, nava-
dno 3. os. dv. gledata se, tudi mn./ sovra-
žiti se, HSRPF ~

5 iti ko pes po ledu • jt ku ps pu lit 
‛hitro in prihuljeno’(se reče za koga, ki 
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ponižno odide, ko ga kdo nažene)
Je šù ku ps pu lit. – Je šel ko pes po 
ledu.
 SSKJ –, SSF–, HSRPF –

6 ko stekel pes • ku stiku ps ‛napadal-
no, jezno’
Kugáː-t-pa jè, s-s tàːk ku stiku ps. – 
Kaj pa ti je, saj si tak ko stekel pes.
 SSKJ –, SSF kot stékel pès /ekspr.; 
primera/ 1. divje, napadalno, HSRPF –

7 lagati se ko pes • lgàt se ku ps ‛po-
gosto, veliko se lagati’
Se láːže ku ps, le gdː mu- še kèj var-
jìẹ! – Se laže ko pes, le kdo mu bo še kaj 
verjel.
 SSKJ –, SSF (681) ~ lagáti kot pès 
[têče] /ekspr.; primera/ zelo lagati; sop.: 
lagati kot cigan, HSRPF –

8 lagati se, ko pes teče • lgàt se ku ps 
tjáːče ‛pogosto, veliko se lagati’
Ankàːr mu na varjèm, láːže, ku ps 
tjáːče! – Nikar mu ne verjemi, laže, ko 
pes teče!
 SSKJ +, SSF (681) ~ lagáti kot pès 
[têče] /ekspr.; primera/ zelo lagati; sop.: 
lagati kot cigan, HSRPF +

9 len ko pes (šek, šekast pes; trot) • lːn 
ku ps (šːk, šːkast ps; trùọt) ‛zelo len’
S-lːn ku ps (šːk, šːkast ps; trùọt), 
pramáːkən se že kàm! – Si len ko pes 
(šek, šekast pes; trot), premakni se že 
kam!
 SSKJ –, SSF (681) lén kot pès /ekspr.; 
primera, v povedni rabi/ zelo len; sop.: 
len, da smrdi; len kot fuks; len kot kla-
da, HSRPF –

10 nagnati koga ko psa • nagnàt kirga 
ku psà ‛neusmiljeno odpustiti koga z dela, 
odgnati od hiše ipd.’

Dsìẹt lːt jm je fèjst dːla, na kùọnc sa 
ga pa naganáːl ku psà. – Deset let jim je 
fejst ‛zelo’ delal, na koncu ‛na zadnje’ so 
ga pa nagnali ko psa.
 SSKJ –, SSF (680) ~ kot psà /slabš.; 
primera/ 1. brez usmiljenja, kruto, 
HSRPF +

11 nesrečen ko pes v cerkvi <ki ga vsak 
brcne> • nasričn ku ps u cirku <k 
ga sàːk brcne> ‛zelo nesrečen’
Səm nasričn ku ps u cirku <k ga 
sàːk brcne>. – Sem nesrečen ko pes v 
cerkvi <ko ga vsak brcne>.
 SSKJ = SSF (680) ~ kot pès v cérkvi 
/ekspr.; primera/ odveč, nezaželen, 
HSRPF – 

12 ni vreden, da bi ga pes poscal • nːj 
urːdən, de-b ga ps puscàː ‛je popol-
noma ničvreden’
Na skìẹrej se zarat jga, nːj urːdən, 
de-b ga ps puscàː. – Ne sekiraj se za-
radi njega, ni vreden, da bi ga pes poscal.
 SSKJ –, SSF –

13 pes (maček) pri klobasi ni še nikoli 
dolgo spal ‛izkoristiti priložnost oz. na-
ravnega nagona ni mogoče zatreti’
Ps (máːčk) pər klabáːs nej še-nkl 
dák spàː. – Pes (maček) pri klobasi ni 
še nikoli dolgo spal.
 SSKJ –, SSF –

14 sestradan ko pes • sstráːdan ku ps 
‛zelo, močno lačen’
Səm pəršù s xùọste, zmàːtran, sstráː-
dan ku ps, damàː pa nč skːxanga, nč 
zakːrjnu; kàː səm atù, spàːt səm šù, 
pa-j blː. – Sem prišel iz hoste ‛iz gozda’, 
zmatran ‛utrujen’, sestradan ko pes, doma 
pa nič skuhanega, nič zakurjeno; kaj sem 
hotel, spat sem šel, pa je bilo.
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 SSKJ ~ (lačen), SSF (682) sestrádan 
kot pès, gl. (681) láčen kot pès /ekspr.; 
primera/ zelo lačen: sop.: lačen kot volk, 
HSRPF ~ (lačen kot pes)

15 skočiti ko pes na kost • skáːčt ku 
ps na kːst ‛zgrabiti ponujeno prilož-
nost, planiti na kaj’
Še nːsəm da kùọnca puvːda, je že 
pláːnu ku ps na kːst. – Še nisem do 
konca povedal, je že planil ko pes na 
kost.
 SSKJ –, SSF (680) ~ kot pès na kóst /
ekspr.; primera/ hlastno, hitro popadljivo; 
HSRPF –

16 spraviti na psa (kant) koga • spráːt 
na psà (kànt) kirga ‛povzročiti fi nančni, 
materialni propad’
Dáːki sa màskirga spráːəl na psà 
(kànt). – Davki so marsikoga spravili na 
psa (kant).
 SSKJ +, SSF (682) správiti kóga/kàj 
na psà / ekspr.; pren./ 1.

17 še pes ne povoha koga, kaj, tudi v po-
gojniku • še ps na puvùọxa kirga, kèj 
‛kdo, kaj je zelo slab’
Buš že vːdu, ku-š stàr, te še ps na- 
puvùọxa, ku-s takù grt. ◾ Sè-j kːxa-
la, ampk takù zanč, de-p še ps na 
puvùọxa. – Boše že viedel, ko boš star, 
te še pes ne bo povohal, ko si tako grd. ◾ 
Saj je kuhala, ampak tako zanič, da bi še 
pes ne povohal.
 SSKJ +, SSF –

18 tresti se ko pes na kuzli • trèst se ku 
ps na kːzl ‛zelo se tresti, drgetati (od 
mraza, vznemirjenosti ipd.)’
At sàːme pužrːšnast se-j trìẹsu ku ps na 
kːzl, k-nːj vːdu, al bùọ kej dːbu al 
nč. – Od same požrešnosti se je tresel ko 

pes na kuzli, ko ‛ker’ ni vedel, ali bo kaj 
dobil ali nič.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –

19 ubog (revež) ko pes na ketni ‛verigi’ 
• bùọk (rìẹvš) ku ps na kitən ‛zelo re-
ven in v težkem, brezizhodnem položaju’
S-t pràːəm, səm bː učàːs láːčn, zib-
lu m je, ja rìẹvš ku ps na kitən, pa 
nːs mu bnmu za pujàːmrat. – Saj ti pra-
vim, sem bil včasih lačen, zeblo me je, ja 
revež ko pes na ketni ‛verigi’, pa nisi imel 
nobenemu za pojamrat.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –

20 vedeti, kam pes taco moli • vːdt, 
kàːm ps táːca mulː ‛vedeti, kaj je skrivni 
namen govorjenja, ravnanja koga’
Kàr nìẹxej, sa vːm, kàːm ps táːca mulː. 
◾ Jst že vːm, kàːm ps táːca mulː, mə 
nːj trːba gaáːrt. – Kar nehaj, saj vem, 
kam pes taco moli. ◾ Jaz že vem, kam pes 
taco moli, mi ni treba govoriti.
 SSKJ +, SSF (682) védeti, kám pès 
táco molí /ekspr.; pren./

21 zebsti koga ko psa • zèpst kirga ku 
psà ‛zelo zebsti koga’
Səm stáːla tam u cirku u tistx šːlnx, 
k škùọrnu nːsəm mːla, me-j ziblu ku 
psà. – Sem stala tam v cerkvi v tistih šol-
nih ‛nizkih čevljih’, ko ‛ker’ škornjev ni-
sem imela, me je zeblo ko psa.
 SSKJ +, SSF (680) ~ kot psà /slabš.; 
primera/ 2. zelo, močno, HSRPF –

petelin
1 s kuram spat pa s petelini vstati gl. 
kura 

2 s petelini vst(aj)ati • s ptlːnəm ustàt 
(ustàːjt) ‛zelo zgodaj vsta(ja)ti’ Ku sa 
žil al pa kusːl, sa s ptlːnəm ustajáːl. 
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– Ko so želi ali pa kosili, so s petelini vs-
tajali.
 SSKJ +, SSF (692) vstájati s petelíni /
ekspr.; pren./ zelo zgodaj vstajati

3 se drži (šopiri, postavlja) ko petelin 
na gnoju • se dəržː (špːr, pustáːle) 
ku ptjáːln na gnáːj ‛se dela pomembne-
ga, se baha’
Lèj-ga, se dəržː (špːr, pustáːle) ku 
ptjáːln na gnáːj. – Lej ga, se drži (šopi-
ri, postavlja) ko petelin na gnoju.
 SSKJ +, SSF (692) ~ kot petêlin na 
gnôju /ekspr.; primera/ ponosno, bahavo, 
HSRPF +

4 spustiti rdečega petelina zastar. • 
spstt ardiǯga ptlːna ‛namenoma 
kaj zažgati, povzročiti požar’
Mù-j ardiǯga ptlːna na strːxo 
spːstu. – Mu je rdečega petelina na stre-
ho spustil.
 SSKJ +, SSF (692) spustiti rdečega 
petelina; gl. rdéči petêlin /ekspr.; pren./ 
požar

turški petelin/petelinček
1 biti ko dva turška petelinčka • bt ku 
dvàː tːrška ptlːnčka ‛biti prepirljiv, 
kar naprej se tepsti’
Kar naprːj se nːkej ràːsata; al sta ku 
dvàː tːrška ptlːnčka. – Kar naprej se 
nekaj ravsata; ali sta ko dva turška pete-
linčka.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –

2 držati se ko turški petelin • držt se 
ku tːrški ptjáːln ‛delati se pomembne-
ga, držati se grobo (čeprav neupraviče-
no)’
Se dəržː ku tːrški ptjáːln; lè za ku-
gàː! – Se drži ko turški petelin; le za kaj!
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –

pišče
1 pečena piščeta letijo v rit komu • 
pčáːne pːščta ltiè  rt kirmu ‛brez 
truda se komu zelo dobro godi’
Če mːslš, de t bùọda  Nːmčij pa 
pčáːne pːščta  rt ltːle, se pa 
xudː mutš. – Če misliš, da ti bodo v 
Nemčiji pa pečena piščeta v rit letela, se 
pa hudo motiš!
 SSKJ ekspr., SSF (705) ~ pečêne píške 
létajo [kómu] v ústa /ekspr.; pren./

prasica 
1 delati s čim ko prasica z mehom • 
dːlat s km (čːm) ku prasːca z mːxam 
‛1. ravnati s čim grdo, malomarno; 2. biti 
potraten’
Tːk smo dàːl za ta stròj, zdèj pa dːlaš z 
nːm ku prasːca z mːxam. – Toliko smo 
dali za ta stroj, zdaj pa delaš z njim ko 
prasica z mehom.
 SSKJ ~ (svinja), SSF délati s kóm/čím 
kot svínja z méhom /slabš.; primera/ dela-
ti s kom, čim grdo, malomarno, HSRPF –

2 ko bi prasici gartrožo ‛vrtnico’ v rit 
vtaknil šalj., zastar. • ‛neprimerno, neu-
strezno (se obleči oziroma okrasiti)’
S-tàːk, ku bi prasːc gáːrtraže u rt 
utáːknu. – Si tak, ko bi prasici gartrožo v 
rit vtaknil.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –

3 pasati ‛pristajati’ komu kaj ko pra-
sici sedlo • pàːsat kirmu kej ku prasːc 
sjáːdlu ‛biti kaj neprimerno, neustrezno 
za koga’
Dèj tu dàl, ti pàːše ku prasːc sjáːdlu. – 
Daj to doli, ti paše ko prasici sedlo.
 SSKJ vulg. = SSF (939) ~ pristájati 
kómu kot svínji sêdlo /ekspr.; primera/; 
sop.: podati se komu kot kravi sedlo, 
HSRPF –



Životinje u frazeološkom ruhu18

4 prasica pijana • prasːca pjàːna ‛kot 
groba zmerljivka pijanemu človeku’
Prasːca pjàːna, le gdáːj te- páːmt 
srìẹčla! – Prasica pijana, le kdaj te bo pa-
met srečala!
 SSKJ ~ (svinja), SSF –

prase
1 ko ta trinajsto prase • ku ta trːnajst/
trináːjst prasìẹ ‛zaničevan, odveč’
Səm pər xːš ku ta trːnajst/trináːjst prasìẹ. 
– Sem pri hiši ko (ta) trinajsto prase.
 SSKJ –, SSF (745) kot trínajsto práse, 
gl. trínajsto práse /pog. ekspr.; pren., v 
povedni rabi, tudi kot primera/ kdor, kar je 
odveč, nepotreben, nepotrebno, HSRPF –

raca
1 hoditi ko raca • xáːdt ku ráːca ‛počasi, 
nerodno, zibaje se’
Ku me-j tàːle pàːčk na nuk báːlu, səm 
xudːla ku ráːca. – Ko me je tale pavček na 
nogi bolel, sem hodila ko raca.
 SSKJ ~, SSF (784) hodíti kot ráca /
ekspr.; primera/ zibaje se, na široko hoditi, 
HSRPF –

2 ko bi race skubil • ku-p ráːce skːbu 
‛zamudno delo’
Màːm spt kurìẹnčk za plːt; tː-j pa ku-p 
ráːce skːbu. – Imam spet korenček za 
pleti; to je pa ko bi race skubil.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –

purman
1 rdeč ko purman (kuhan rak) • ərdèč 
ku kːxan ràk (pːrman) ‛zelo rdeč’ 
Se mu vːt, de láːže, je rdèč ku pːrman 
(kːxan ràːk). – Se mu vidi, da laže, je rdeč 
ko purman (kuhan rak).
 SSKJ = SSF (780) ~ rdèč kot purán 
(ekspr.; primera, v povedni rabi/; sop.: 
rdeč kot kri, rdeč kot kuhan rak, HSRPF 
~ (puran)

telek
1 letati ko telek brez glave • lːtat ku 
tjàːlk brəz gláːve/glavìẹ ‛brezciljno, 
zmedeno tekati sem in tja’
Je lːta, ku tjàːlk brəz gláːve/glavìẹ. – 
Je letal, kot teliček brez glave.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –
 
vol
1 gledati ko zaboden vol • glidat ku za-
budèn  ‛gledati zelo neumno ali za-
čudeno’
Səm mu riku, de na- nč s tːga, pa 
me-j glida ku zabudèn . – Sem mu 
rekel, da ne bo nič iz tega, pa me je gledal 
ko zaboden vol.
 SSKJ pog., SSF (1048) glédati kàkor 
zabôden vòl /ekspr.; primera/, HSRPF +

2 lačen, da bi vola pojedel • láːčn, de-p 
áːla pujù ‛zelo lačen’
Səm láːčn, de-p áːla pujù. – Sem lačen, 
da bi vola pojedel.
 SSKJ ekspr., SSF (1048) láčen, da bi 
vôla pojédel /ekspr.; primera/

3 močan ko vol • mučàːn ku  ‛zelo 
močan’
Nàš áːta je bi mučàːn ku . – Naš ata 
je bil močan ko vol.
 SSKJ –, SSF (1048) močán kot vòl /
ekspr.; primera/; sop.: močan kot bik; 
močan kot konj; močan kot medved, 
HSRPF +

4 tepen ko vol • tjáːpən ku  ‛zelo te-
pen’
Če nːsəm ta pràː càːjt žvàːde 
adrːxta, səm bi tjáːpən ku . – Če 
nisem pravi čas živalde odrihtal ‛živino 
nakrmil in skidal gnoj’, sem bil tepen ko 
vol.
 SSKJ + = SSF (1048) ~ têpsti kóga 
kot vôla /ekspr.; primera/ zelo tepsti 
koga, HSRPF –
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5 tudi s parom volov ne • tut s páːram 
ulː ne ‛na noben način’
Tut s páːram ulː me na pramáːknəš 
(dabːš), de-p ancùọj še kam šù. – Tudi 
s parom volov me ne premakneš (dobiš), 
da bi nocoj še kam šel.
 SSKJ +, SSF –

6 za vola ubiti • za áːla ubt ‛zelo dob-
ro, kvalitetno, močno’
Zdèj pa že na-m nixa; mam kàːrte za 
áːla bt. ◾ Ta vːn je pa za áːla bt. – 
Zdaj pa že ne bom nehal; imam karte za 
vola ubiti. ◾ To vino je pa za vola ubiti.
 SSKJ +, SSF –

žrebec
1 biti pravi žrebec zastar. • bt ta pràː 
žrːbc ‛biti močan, postaven, (poželjiv 
in poželenja vreden) moški’

 Sa ne sàːk, ampak kir je bi pa ta pràː 
žrːbəc. – Saj ne vsak, ampak kateri ‛kdo’ 
je bil pa pravi žrebec.
 SSKJ +, SSF –

2 brihten ‛poskočen, živahen’ ko žrebec 
zastar. • brːxtən ku žrːbc ‛zelo posko-
čen, živahen’
 Zdèj səm že stàr, učàːs səm bi pa 
brːxtən ku žrːbc. – Zdaj sem že star, 
včasih sem bil pa brihten ‛poskočen živa-
hen’ ko žrebec.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF +

3 skakati ko žrebec zastar. • skáːkat ku 
žrːbc ‛kar naprej, neprestano skakati’
Umir se màː, sa nːj trːba skáːkat ku 
žrːbəc. – Umiri se malo, saj ni treba ska-
kati ko žrebec.
 SSKJ –, SSF –, HSRPF –

5.3 Dodatek slovarju frazemov: pregovori in reki
Del frazeologije v širšem smislu so tudi pregovori in reki, dostikrat v skrajšani obli-

ki izvor nestavčnega frazema (tipa Kovačeva kobila je zmeraj bosa v kovačeva kobila), 
zato se pri raziskovanju frazemov na terenu s pomočjo vprašanj po pomenu frazema 
informatorjem pogosto vzbudi asociacija prav nanje. Ker pa raziskovanje ni potekalo 
na način, ki bi rezultiral čim popolnejšo zbirko le-teh, dobljenih 16 navajam kot prilogo 
slovarskega dela tega prispevka z namenom, da morda v zakladnico kratkih (ljudskih) 
modrosti dopolni vsaj s kakšno različico če že ne novostjo.8

Kovačeva kobila je zmerom bosa. rek ‛pri poklicnih storitvah svojca pridejo do-
mači zadnji na vrsto’ Kuváːčva kubːla je zmìẹram báːsa.

Šenkanemu konju ni na zobe za gledat. rek ‛podarjenega se ne kritizira’ Šinkan-
mu kùọj nːj na zùọbe za glidat/na glìẹdamo na zùọbe.

Krava pri gobcu molze. rek ‛količina mleka je odvisna od krmljenja krave’ Kráːva 
pər gùọpci máːze.

Ponoči je vsaka krava črna. rek ‛v določenih okoliščinah se človek zadovolji tudi 
z manj kvalitetnim’ Punáːč je sàːka kráːva črna.

Še slepa kura zrno najde. rek ‛vsakemu se kdaj kaj posreči’ Še slːpa kːra zːrən 
náːjde.

8 Za boljšo razvidnost živalske sestavine je ta podčrtana.
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Sveta Neža kuram rit odveže. rek ‛po godu sv. Neže začno kokoši nesti’ Svta 
Nìẹže kːram rt adviže.

Če mačku na rep stopiš, zacvili. rek ‛se reče, ko se kdo preburno odzove na do-
ločene besede in s tem posredno izda svojo krivdo’ Če máːčki na rìẹp stùọpš, zacvːl.

Kadar mačke ni doma, miši/miške plešejo. preg. ‛ko ni nadzora, se marsikaj do-
gaja’ Kadar màːčke nej damàː, mːš/mːške plišje.

Mačka (maček) naredi dobro gospodinjo. rek ‛mačka (maček) pripravi koga, da 
za sabo pospravlja’ Màːčka/máːčk nardː dáːbra guspudːje.

Kdor je predober, je oslu podoben. preg. ‛prevelika dobrota se lahko tudi mašču-
je’ Gdːr je pradubar, je àːsli pudubən.

Pri jedi ima še pes rad mir. rek ‛pri jedi se ljudi ne moti’ Pər jːt ma še ps rat 
mìẹr.

Tisti pes, ki veliko laja, malo grize. preg. ‛kdor veliko govori, malo stori’ Tːst 
ps, k vlːka làːje, máː grːze.

Izgovor je dober, če ga pes na repu prinese. preg. ‛v sili je dobro vsako opraviči-
lo’ Zgːvar je dubar, če ga ps na rip pərnjáːse.

V španoviji še pes crkne. preg. ‛od družabništva ni prave koristi’ U španavːj še 
ps crkne.

Vsako tele ima svoje veselje, <vsak bik pa svoj štrik>. rek ‛ljudje imajo različne 
interese’ Usàːk tjáːle ma sːj vsjáːle, <usàːk bk pa suj štrk>.

Bolje je prišparano jajce kot sneden vol. preg. ‛če je še tako malo, je bolje od 
velikega, ki ga nimaš’ Bːl je ta pəršpàːran jáːjc ku ta snːdən .

6 Sklep
Vsaka nova raziskava vsaj segmenta narečnih frazemov potrjuje dejstvo, da je ob-

seg frazeologije slovenskega jezika mnogo večji, kot ga do sedaj izkazujejo leksiko-
grafska dela knjižnega jezika. Raziskave narečne frazeologije poleg bogatenja sodobne 
spošnoslovenske frazeologije prispevajo tudi k historični frazeologiji, ker zaradi na-
tančne lokalizacije in avtentičnosti nastanka miselne predstave lažje pojasni izvor teh, 
prostorsko bolj zamejenih frazemov.
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SUMMARY

NAMES OF DOMESTIC ANIMALS IN IDIOMS OF THE LOCAL SPEECH OF 
ŠENTRUPERT

In the Slovenian local speech of Šentrupert and its surroundings (the eastern part of Lower Car-
niola) there are 99 phraseological units (e.g. idioms), containing a name for a domestic animal. 
These idioms are noted and then analysed semantically and partly formally. They are arranged 
in lexicographical order and compared with Standard Slovenian idioms according to their occur-
rence in lexicographical sources. As many as 30 dialectal idioms are not recorded in Standard 
Slovenian sources. Such state stimulates further researches in the fi eld of dialectal phraseology. 
Even though the research was focused on non-sentence idioms, there are also 16 proverbs and 
sayings included. The idioms are devided due to animal species when they are analysed. Se-
mantic analysis shows animal characteristics and roles in humans. As expected, they are usually 
negative. The most frequently represented animal species are cattle (27 idioms), dog (23) and 
poultry (16), followed by ungulates (11), cat (10), small cattle (7) and pigs (5). Among individual 
animals dog (pes) is by far the most frequent (21). In the formal sense, there are almost 60% 
comparative idioms.     

Keywords: animal idioms, dialectal phraseology in paremiology, domestic animals in idioms, 
the local speech of Šentrupert




