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Slovenski predlogi med leksemom in povedjo

Povzetek: Izhodišče celotnega razpravljanja o prostem predložnem morfemu bi lahko 
bilo, da je predlog morfem, in sicer prvenstveno glagola. Predlog kot prvenstveno glagol-
ski prosti morfem se dopolnjevalno navznoter leksikalizira v prostomorfemski glagol, 
npr. temeljiti na, ukvarjati se z/s, in določujoče oz. vezavnovezljivo navzven, npr. dela na 
domu, dela na projektu / dela doma, projektno dela. Večjo skladenjskopomensko osamo-
svojenost predlogov omogočajo tudi besednovrstni prehodi iz samostalniške predložne 
zveze v prislov, ki pa je v vsakem primeru glagolska okoliščina, npr. v ilegali > ilegalno, 
v modi > modno, na psu > pasje. Tako je predlog vedno v dvojnem in dvojem razmerju 
upravljajočega in upravljanega stavčnega člena. Skrajnosti sta leksikalizirana prosto-
morfemskost glagola ali strukturnoskladenjska vezavna družljivost predloga v prislovni 
predložni zvezi. 

Ključne besede: predlog, glagolski prosti morfem, leksikalizirana prostomorfem-
skost, besednovrstni prehodi iz samostalniške predložne zveze v prislov 

Аннотация: Отправной точкой рассуждений о свободной морфеме – предлоге 
могло бы быть следующее положение. Предлог является морфемой и в первую оче-
редь глагола. Предлог как изначально глагольная свободная морфема в процессе 
дополнительного внутриглагольного развития лексикализируется в глаголе со сво-
бодной морфемой, напр., temeljiti na, ukvarjati se z/s, в своем внеглагольном развитии 
определяет управление и сочетаемость глагола, напр., dela na domu, dela na projektu / 
dela doma, projektno dela. Большей самостоятельности предлогов на семантико-син-
таксическом уровне способствуют также частеречные переходы из сочетаний суще-
ствительных с предлогами в наречия, которые в любом случае входят в приглаголь-
ное окружение, напр., v ilegali > ilegalno, v modi > modno, na psu > pasje. В силу этого 
предлог всегда находится в двойном и двойственном положении управляющего и 
управляемого члена предложения. Здесь две крайности – лексикализация глагола с 
предлогом как свободной морфемой или структорно-синтаксическая сочетаемость 
предлога в составе сочетания предлога с наречием.

Ключевые слова: предлог, глагольная свободная морфема, лексикализация гла-
гола с предлогом как свободной морфемой, частеречные переходы из сочетаний 
существительных с предлогами в наречия
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Abstract: The starting point of the the discussion related to the free prepositional 
morpheme may be the assumption that the preposition is a morpheme, typically of the 
verb. As a primarily verbal free morpheme the preposition is lexicalized into a free-mor-
pheme verb in a complementary manner, e.g., temeljiti na ‘to be based on [sth]’, ukvar-
jati se z/s ‘to deal with [sth]’, and a determining manner, e.g., dela na domu ‘s/he works 
from home’, dela na projektu / dela doma ‘s/he works on a project / s/he works at home’, 
projektno dela ‘s/he does project work’. A larger syntactic-semantic prepositional inde-
pendence is also enabled by word class conversions from the noun prepositional phrase 
into an adverb, which provides information on verbal circumstances, e.g., v ilegali > 
ilegalno ‘to be illegal’, v modi > modno ‘to be in fashion > fashionable’, na psu > pasje 
‘to be down on one’s luck > unlucky’. The preposition therefore always functions both 
as the governing and governed sentence element. The two extremes are the lexicalized 
free-morphemeness of the verb or the sematic-syntactic governed combinability of the 
preposition in the prepositional phrase.

Key words: preposition, verbal free morpheme, lexicalized free-morphemeness, word 
class conversion from the noun prepositional phrase into adverb

Predlog ko nestavčnočlenska besedna vrsta izrazno označuje enkrat prosti morfem 
glagola, ki je pomensko glagolski globinski prislov, drugič pa predložno imensko zvezo 
s prislovnim pomenom, ki ga slovnično-pomensko prispeva ravno predložno razmerje. 
Razumeti in znati uporabljati pomenska in slovnična razmerja, ki se izražajo s predlo-
gi, je vsaj do določene mere specifika vsakega jezika posebej. Prispevek utegne biti 
predvsem gradivno zanimiv za tujce, ker predstavlja pojav t. i. prostomorfemskosti v 
slovenščini.

1 .  P R E D L O G  K O T P RV E N S T V E N O  G L A G O L S K I  P R O S T I  M O R F E M

Izhodišče celotnega razpravljanja o prostem predložnem morfemu bi lahko bilo, da 
je predlog morfem, in sicer prvenstveno glagola, kar lahko potrdimo tako, da si v gla-
golu in drugih besednih vrstah zamišljamo skrit poseben slovnični predložni morfem, 
ki se s pretvorbo eventualno tudi pokaže, npr. strašiti se bolezni > strah pred boleznijo 
(Toporišič 1967: 111; 1982: 52, 333)1. Predlogi so se razvili iz krajevnih prislovov, torej 
so prvotno natančneje določevali glagolsko dejanje (Bajec 1959: 9).

O predlogih tudi kot o glagolskih morfemih («глагольные приклейки») je že v šti-
ridesetih letih pisal В. В. Виноградов (1947: 678). Skladenjskofunkcijsko pričakovano 
je prostomorfemskost izvorno glagolska in pridevniška, tudi izglagolska in izpridev-
niška, samostalniška pa le v primerih abstraktnih poimenovanj tipa ideja, pojem, načrt, 
račun, reklama, pri katerih je motivacija dejavnost, pojavnost, lastnost.

Tako je predlog vedno v dvojnem in dvojem razmerju upravljajočega in upravlja-
nega skladenjskopomenskega člena. Kot prvenstveno glagolski prosti morfem se pred-
log dopolnjevalno navznoter leksikalizira v prostomorfemski glagol, npr. temeljiti na, 
ukvarjati se z/s, in določujoče oz. vezavnovezljivo navzven, npr. dela na domu, dela na 
projektu / dela doma, projektno dela, ali vezavnodružljivo, npr. dela z veseljem / dela 
veselo > veselo dela; družjivost uvaja obvezno modifikacijsko dopolnilo. Večjo skla-
1 Da (vsaj eni) predlogi spadajo h glagolu, je J. Toporišič prvič jasno zapisal v SKJ 3 (1967: 111), kjer se k 
morfemskemu sistemu glagola prišteva tudi obrazilo povratnosti ali prehodnosti. Ugotovitev pa, da si je vso 
vezavnost najlažje predstavljati tako, da si v glagolu in drugih besednih vrstah zamišljamo skrit poseben 
slovnični predložni morfem, ki se s pretvorbo eventualno tudi pokaže, npr. strašiti se bolezni > strah pred 
boleznijo, pa je pri istem avtorju prvič eksplicitno zapisana v Novi slovenski skladnji (1982: 53).
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denjskopomensko osamosvojenost predlogov omogočajo tudi besednovrstni prehodi iz 
samostalniške predložne zveze v prislov, ki pa je v vsakem primeru glagolska okoliš-
čina, npr. v ilegali > ilegalno, v modi > modno, na psu > pasje. Z ohranjanjem svojega 
slovarskega pomena se predlog pomensko- in strukturnoskladenjsko oddalji od uprav-
ljajočega glagola, tako da ostane samo še začetna oz. izhodiščna glagolska motivacija 
brez slovnično-pomenskega vpliva, npr. dati nekaj na stol / pod stol / za stol (nasproti 
dati nekaj na obljube / na prijatelje) (Kroupová 1980: 51)1. 

Z vidika leksikalizacije torej lahko prosti morfemi tvorijo stalno (pomensko dopol-
njujočo oz. leksikalizirano) ali prosto (še s prostim morfemom pomensko poudarjajočo 
vezavnovezljivo ali vezavnodružljivo) zvezo z glagolom (tudi v Vidovič Muha 22011: 
96). Isti morfem ima dvojo vlogo, pomensko in slovnično – pomenska oz. prislovna po-
mensko umešča glagolsko dejanje, predložna oz. slovnična pa določa predložni sklon 
imenske zveze, tako da se slovnično-pomenska vloga predložnega prostega morfema 
odraža v vezavnovezljivem ali vezavnodružljivem skladenjskem razmerju, pri čemer 
slovnično vrednost izraža vezavnost, pomensko pa vezljivost in družljivost.
1.1.   Tipologija predložne prostomorfemosti 
z  vidika glagolskega povedka

Skrajnosti sta leksikalizirana prostomorfemskost glagola ali strukturnoskladenjska 
vezavna družljivost predloga v prislovni predložni zvezi: 1) prosti glagolski morfemi 
kot glagolski leksikalizirani morfemi sooblikujejo glagolsko vezljivost (to so lahko slo-
varske iztočnice ali le podiztočnice kot leksikalizacija enega pomena), 2) prosti glagol-
ski morfemi kot povedkovi prosti morfemi, vezani na določen skladenjski pomen gla-
gola v povedku (v slovarju bi to označevalo pojasnilo «vezljive predložne zveze»), so 
pretežno vezljivi predložni morfemi in homonimni s predlogi v samostalniški predložni 
zvezi tipa (imeti) v misli, (vzeti) v misel, (priti) na misel, (priti) za dne, (iti) v ilegalo, 
(biti) v ilegali; zlasti metonimična raba ima lahko pretvorbno vrednost ali ostaja neube-
sedena, npr. govoriti o čem > govoriti kaj, govoriti (po) slovensko ipd., 2.1 lahko so del 
povedkovodoločilne oz. povedkove vezljivosti, (biti) nor na, (biti) v skrbi za, 3) prosti 
predložni morfemi v metonimični rabi so samo družljivi (vezavni ali neizraženi) prosti 
predložni morfemi v prislovnih predložnih imenskih zvezah tipa z veseljem, z imenom / 
po imenu v delati z veseljem, ogovarjati koga z imenom / po imenu > imensko / poimen-
sko (Bajec 1959: 108), to pa ima vzporednico z metonimično rabo predponskih obrazil, 
ki tudi ukinjajo vezljivost, npr. o-, po-, pre- (Vidovič Muha 1988: 22–23; 2011: 73–75). 
Vezavnodružljivi prosti morfem s predložnim (sklonskim) pomenom lahko razlagamo 
z dodanim neizraženim družljivim glagolom (v slovarju bi to označevalo s pojasnilo  
«družljive predložne zveze kot predložnozvezni prislovi»), npr. delati + biti vesel / 
imeti veselje (s tem) > delati z veseljem > veselo delati, klicati koga + delati po ime-
nu > klicati po imenu > klicati poimensko ipd. Sem sodijo tudi zveze stanje + iz stanja 
izpeljana lastnost: avto od očeta < avto biti + biti od očeta, ograja iz lesa < ograja biti 
+ biti iz lesa ipd.

1 Z vidika predložnih sklonov na modifikacijsko usmerjevalno moč oz. vpliv predlogov na konkretni sklonski 
pomen opozarja Běličová (1982: 14, 85–86), obenem kaže na vezavno moč predlogov, ki sklonom širijo 
vezavnostne zmožnosti in hkrati širijo razločevalne zmožnosti pomenskih razmerij znotraj stavčne povedi.
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2 .  P R O S T O M O R F E M S K I  P R I D E V N I K I 
V P O V E D K O V I  O Z .  P O V E D K O V N I Š K I  R A B I

To so pridevniki tipa blazen od, bolan od, dober za/kot, za katere je tipična raba s 
prostim predložnim morfemom, ki jim modificira tudi prvotni izhodiščni pomen. Po-
vedkov stanjski oz. lastnostni pridevnik se dodatno okoliščinsko modificira še s prostim 
morfemom, ki je izražen s predlogom. Prosti morfem hkrati še potrdi povedkovodolo-
čilno vlogo določenega pridevnika, tako da povedkovodoločilni (stavčnopoložajni raz-
mernotvorni / razmernostanjski) pomen preide v povedkovniški (kategorialni) pomen. 
O potencialnih povedkovnikih tako lahko govorimo v primerih pridevniških besed s 
prevladujočimi razmernotvornimi ali razmernostanjskimi pomeni. In povedkovodolo-
čilna raba spodaj navajanih pridevnikov predvideva nujno zvezo z glagolom biti, ki pa 
pri spodnjih seznamih ob pridevnikih ni izpisovan1:

Rod/do – razmernostanjski duševnostni pomen:

fair / fair do ‘ki je v skladu z določenimi normami, pravili’: On je fair, Bil je vedno fair do 
nje;
hladen / hladen do ‘ki vsebuje, izraža nenaklonjenost, odklanjanje’: Ta človek je hladen, Bil 
je hladen do gostov;

Tna/za – razmernostanjski / -tvorni pomen z / namenskostjo / ciljnostjo /:

divji / divji na (ekspr.) ‘zelo jezen’: Ves je divji / Nanj je ves divji;
dober / dober za ‘ki glede na kak kriterij, normo, zahtevo ustreza, koristi’: biti dober / biti 
dober za koga / kaj / kam / za koliko časa;

Mv/pri/na/po – okoliščinskost (prostorsko-časovna / duševnostna):

izveden v ‘ki kako stroko, dejavnost dobro obvlada’: Je izveden v državniških zadevah;
navzoč pri/na (z oslabljenim pomenom) ‘ki je v določenem času na določenem mestu’: In-
špektor je bil navzoč pri pouku matematike, Na sestanku so bili navzoči vsi člani;
znan po ‘ki vzbudi v osebku občutek identičnosti s tem, kar pozna, ve’: Znan mi je le po 
obrazu;

Oz/s – razmernostanjski duševnostni pomen:

domač / domač z/s / domač pri ‘ki ne kaže strahu v občevanju z ljudmi’: biti domač / biti z 
njim čisto domača / biti domač pri kom;
mehek / mehek z/s (ekspr.) ‘obziren, popustljiv, prizanesljiv’: Predstojnik je bil sumljivo me-
hek, Upravnik je bil mehek s kaznjenci.

Sopomenske predložnosklonske različice izražajo razmernostanjski duševnostni pomen:

Tza/Rdo

imun za / imun do (knjiž.) ‘neobčuljiv, odporen’: Imun je za vse negativne vplive, Imun je 
do dogajanja na trgu;

1 Zgledi so vključno z oznakami (knjiž/no/, ekspr/esivno/, pog/ovorno/ ipd.) deloma vzeti iz Slovarja 
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ I–V), raba vseh zgledov v tem prispevku pa je potrjena tudi z be-
sedilnim korpusom Gigafida www.gigafida.net, dostop 23. 9. 2016, z besedilno zbirko, ki pa je bila žal 
zadnjič ažurirana v letu 2011.
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Tna/Rod

nor na / nor od ‘zaradi močnega čustva zelo razburjen’: Čisto nor je na konje; Ves nor je od 
obupa/veselja;

Rod/Oz/s

pogojen od / pogojen z/s ‘ki je v takem odnosu do česa, da to mogoča njegovo uresničitev, 
določa stopnjo, lastnosti; odvisen’: Sporazum je pogojen od raznih momentov, Njegovo de-
lovanje je pogojeno z družbeno usmerjenostjo;

Rdo/Oz/s

ljubezniv do / ljubezniv z/s (ekspr.) ‘ki vsebuje, izraža naklonjen čustveni odnos’: Prodajalka 
je bila ljubezniva do kupcev, Zdravnik je ljubezniv z bolniki;
premrzel do / premrzel z/s (ekspr.) ‘preveč mrzel’: Je premrzel do njega; Je premrzel z njim;

Tza/Mpo/Opred/Oz/s

enak za / enak po / enak pred / enak z/s ‘ki je v primerjavi drugega z drugim nobeden nima 
prednosti, večjih pravic’: Zakon je za vse enak, Po zabavnosti mu je enak, Pred zakonom so 
vsi enaki, Je enak z drugimi.
2.1.   Neobvezna vezava z  neleksikal iz iranimi predložnimi morfemi

Neobvezna prostomorfemska raba povedkovodoločilnega pridevnika izraža tudi ne-
obvezno desno povedkovo vezljivost, kar hkrati pomeni, da prosti morfem bistveno ne 
spreminja skladenjski pomen pridevnika v povedku:

– razmernostanjski /-tvorni pomen z /namenskostjo/ciljnostjo/

/Tna/za/ – razmernostanjski duševnostni pomen:

lušten / lušten za ‘prijeten, zabaven’: Razpoloženje je bilo luštno, Bil je lušten za družbo; 
moderen / moderen za ‘ki upošteva najnovejše norme svojega časa’: Pisatelj jim ni dovolj 
moderen, Njegova glasba je za mnoge premalo moderna;
nared / nared za (prid. neskl., knjiž.) ‘pripravljen’: Vedno so nared, Sani so nared za vožnjo; 
ugoden / ugoden za ‘ki zaradi skladnosti svojih lastnosti, značilnosti s hotenjem, željami 
koga omogoča uspešno uresničitev določenega dejanja’: Trenutek je ugoden, Vreme je ugo-
dno za košnjo;
neumen / neumen za ‘ki ni sposoben hitro dojemati, prodorno misliti’: Preveč je neumen, 
Preveč je neumen za šolo;
primeren / primeren za ‘ki je v skladu z določenimi normami, pravili’: Njegovo vedenje ni 
primerno, Ta obleka za gledališče ni primerna;
zanimiv / zanimiv za ‘primeren, sprejemljiv, vabljiv’: Cene so bile zanje zanimive, Ponudba 
je bila zanje zanimiva;

/R(do)/D/Tza/ – razmernotvorni duševnostni pomen:

nevaren / nevaren za ‘ki lahko povzroči nesrečo, škodo ali kaj slabega, neprijetnega sploh’: 
Je nevaren družbi, Je nevaren za družbo;
dolžen / dolžen za ‘ki je obvezan komu kaj izkazovati, storiti’: Na vse strani je dolžen, Družbi 
je dolžen za vzgojo, Dolžni ste (mi) najemnino za pol leta;
odprt / odprt za / odprt do ‘ki ima do ljudi in pojavov razumevajoč, strpen odnos’: Ta človek 
je odprt in iskren, Kot človek je odprt za vsakogar, Mladi so zelo odprti do sveta okrog sebe;
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prijeten / prijeten za ‘ki ima, kaže v odnosu do ljudi pozitivne lastnosti’: Njegova žena je 
prijetna, Bil je prijeten za družbo;
zmožen / zmožen za ‘ki ima lastnosti, značilnosti, potrebne za dobro opravljanje kake dejav-
nosti’: Ni zmožen pametne misli, Je zmožen za delo;
živ / živ za (ekspr.) ‘ki kaže veliko nagnjenje do spolnosti’: Preveč je živa, Premalo je živ 
zanjo;

/Rdo/od/ 

– razmernostanjski duševnostni pomen:

hudičev / hudičev od (ekspr.) ‘ki se mu posreči izpeljati tudi kaj navidez nerešljivega’: Ta 
baba je vsa hudičeva, Bolj hudičev je od samega hudiča;
korekten / korekten do ‘ki je v skladu z določenimi normami, pravili; spodoben, obziren’: 
Njegov nastop je bil korekten, Bil je zelo korekten do nje;
lojalen / lojalen do ‘ki izpolnjuje državljanske obveznosti, zakone zaradi dolžnosti’: Bil je 
lojalen državljan, Bil je lojalen do države;
mlačen / mlačen do ‘ki ne izraža, kaže posebne čustvenosti, čustev’: V pesmih je zelo mla-
čen, Do nje je postal mlačen in nevljuden;
prijazen / prijazen do / prijazen z/s ‘ki ima, kaže do ljudi blag, prijateljski odnos’: Sosedje 
so prijazni, Učiteljica je bila prijazna do vseh učencev, Z vsemi sorodniki je bila prijazna;

– razmernostanjski prostorsko-časovni pomen:

moker / moker do / moker od ‘polit ali prepojen z vodo ali drugo tekočino’: (evfem.) Otrok je 
moker, Bil je moker do kolen, (ekspr.) ‘znojen’: Od napora je postal moker;
obraten / obraten od ‘glede na potek dejanja’: Časovno zaporedje je lahko obratno, Časovno 
zaporedje je lahko obratno od navedenega;

/Dproti/ – razmernostanjski duševnostni pomen:

imun / imun proti (med.) ‘odporen proti določeni okužbi’: Po ozdravitvi ostane za vse življe-
nje imun, Za vse življenje je imun  proti škrlatinki;

/Mv/na/pri/ 

– okoliščinskost (prostorsko-časovna / duševnostna):

običajen / običajen v / običajen na ‘ki se pogosto pojavlja na istem mestu, v enaki obliki, 
na enak način’: Ti zastoji v prometu so običajni, Te stvari so na deželi / v mestu že čisto 
običajne;
priden / priden pri / priden v ‘ki izpolnjuje dolžnosti, zahteve’: Sin je zelo priden, Pri delu 
je priden, V šoli je priden;
nagel / nagel v (nav. ekspr.) ‘ki reagira hitro, navadno nepremišljeno’: Je trmast in nagel, Je 
nagel v sodbi;
prenagel / prenagel v (nav. ekspr.) ‘ki reagira preveč hitro in navadno nepremišljeno’: Je 
prenagel, V sodbah je prenagel;

– lastnost (telesna / duševna):

lep / lep v ‘ki ima v estetskem pogledu pozitivne lastnosti’: Mnogo lepši je od nje, Bila je 
lepa v telo, v glavo pa ne;
slab / slab v ‘ki glede na kak kriterij, normo, zahtevo ne ustreza, ne zadovoljuje’: Naloga je 
slaba, Učenka je v matematiki slaba;

216



trden / trden v ‘ki ne omahuje’: Kljub prepričanju je ostal trden, Bil je trden v svojih sklepih;

/Oz/s/ – razmernostanjski duševnostni pomen:

domač / domač z/s / domač pri ‘ki ne kaže strahu v občevanju z ljudmi’: biti domač / biti z 
njim čisto domača / biti domač pri kom;
mehek / mehek z/s (ekspr.) ‘obziren, popustljiv, prizanesljiv’: Predstojnik je bil sumljivo me-
hek, Upravnik je bil mehek s kaznjenci;
sladek / sladek z/s (ekspr.) ‘zelo, pretirano prijazen’: Je ves sladek, Na videz so bili sladki z 
njim;
soglasen / soglasen z/s ‘ki ima enako mnenje o čem, stališče do česa’: Udeleženci konference 
so bili soglasni glede glavnih vprašanj, Niso bili soglasni z njegovim pravopisnim načrtom;
tečen / tečen z/s (ekspr.) ‘ki z neprimernim vedenjem, govorjenjem povzroča komu neprije-
tnosti, slabo voljo’: Je tečen, Je tečen s svojimi vprašanji;

/Opred/ – razmernostanjski duševnostni pomen:

varen / varen pred ‘ki je v takem stanju, položaju, da mu ne grozi nevarnost, kaj neprijetne-
ga’: Doma je varen, Varen je pred radovednimi pogledi / pred ognjem;

/Tza/Oz/s/ – razmernostanjski prostorsko-časovni pomen:

kasen / kasen za / kasen z/s ‘ki ima do določenega časa, roka malo, premalo časa; pozen’: Bil 
je kasen, Kasen je za v gledališče, Kasen je z opravičilom;
pozen / pozen za / pozen z/s ‘ki ima do določenega časa, roka malo, premalo časa’: Zaspal je, 
zato je pozen, Pozni ste za gledališče, Pozen si z opravičilom;
zgoden / zgoden za /zgoden z/s ‘ki ima do določenega časa, roka dovolj, veliko časa’: Danes 
je zgoden, Zgoden je za gledališče; Danes je zgodna s kavo;

/Mo/v/Oz/s/ – razmernostanjski duševnostni pomen:

edin / edin o / edin v / edin z/s (dv. in mn.) ‘ki je enakih misli, istega mnenja’: Bili so (si) 
edini, Niso edini o tem/v tem, Edini so z njim.
2.2.   Obvezna vezava z   leksikal iz iranim predložnim morfemom

Obvezna raba prostega morfema prisoja pridevniškim besedam obvezno prostomor-
femsko rabo s specifičnim skladenjskim pomenom ob glagolu biti, kar dopušča samo 
povedkovodoločilno rabo.

Tna/za/v  – razmernotvorni/-stanjski pomen:

divji na (ekspr.) ‘zelo jezen’: Ves divji je nanj;
jezen na ‘ki ima negativen, odklonilen odnos do koga / česa’: Jezen je na starše / stripe;
lakomen na ‘ki čuti, ima strastno željo po kaki jedi’: Polhi so lakomni na hruške;
ljubosumen na ‘ki čuti nezadovoljnost zaradi uspehov, prednosti koga’: Mož je bil ljubosumen 
na soseda, Ljubosumen je na njihove uspehe;
mrtev na (pog., ekspr.) ‘zelo rad imeti’: (Ves) mrtev je na klobase;
ponosen na ‘zelo zadovoljen zaradi pozitivnih lastnosti sebe ali drugega’: Ponosen je na 
svojo modrost, uspehe;
udarjen na (pog., ekspr.) ‘ki čuti, ima veliko željo po tem, kar izraža določilo’: Udarjen je 
na denar;
volčji na (ekspr.) ‘ki čuti, ima strastno željo po čem’: Je volčji na denar / gobe;
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dovzeten za ‘ki je sposoben dojemati, občutiti’: Je dovzeten za glasbo;
gluh za (ekspr.) ‘ki noče dojeti, upoštevati česa’: Bil je gluh za vsak nasvet/za vse;
interesanten za (publ.) ‘od katerega se glede na kak kriterij pričakuje uspeh, korist, prime-
ren’: Ti kraji so interesantni za turizem zaradi ugodne klime;
koristen za ‘ki daje, prinaša ugodne, pozitivne posledice’: Sadje je koristno za prebavo;
len za ‘ki nima želje, volje za kako opravilo’: On je len za hojo;
merodajen za ‘pristojen, pooblaščen’: Za to stvar je merodajno sodišče;
nujen za ‘brez katerega določenega dela, dejavnosti ni mogoče zadovoljivo opravljati’: Za 
to delo je nujna čelada;
obvezen za ‘ki se po določenih normah, predpisih mora narediti, storiti, opraviti’: Udeležba 
na predavanjih je za študente obvezna;
odgovoren za ‘dolžen sprejeti sankcije, dati opravičilo’: Ne more biti odgovoren za dejanja;
poklican za (nav. ekspr.) ‘obvezan komu kaj izkazovati, storiti; dolžen’: Odbor je poklican 
za ureditev;
poklican za (nav. ekspr.) ‘izbran, določen’: Človek je poklican za velike stvari;
pomemben za ‘ki je sam po sebi ali v odnosu do drugega tak, da lahko vpliva na določena 
dejstva’: Ta slikar je pomemben za razvoj umetnosti, Ta tekma je pomembna za uvrstitev v 
finale;
pooblaščen za ‘ki ima uradno veljavno pravico opravljati kako (pravno) dejanje namesto 
koga ali v imenu koga’: Je pooblaščen za to opravilo;
poskrbljen za ‘biti uspešen za v prizadevanju priti do česa’: Za izobrazbo otrok je poskrblje-
no, V taki stavbi je poskrbljeno za prepih;
potreben za ‘brez katerega določenega dela, dejavnosti ni mogoče zadovoljivo opravljati’: 
Za to je potreben določen čas;
presvoj za (knjiž., redko) ‘preveč samostojen, preveč neupogljiv’: Za tako vlogo je presvoj;
priden za ‘ki ima željo, voljo za kako opravilo’: Je priden za učenje;
prikladen za ‘primeren’: Bil je prikladen za družabnika;
primeren za ‘ki ima zaželene lastnosti, se sklada s pričakovanim’: Je primeren za voznika 
tovornjaka;
pripraven za ‘primeren, ustrezen za kak namen sploh’: Je pripravna za delo;
pristojen za ‘ki ima z zakonom dano pravico in dolžnost opravljati kako (pravno) dejanje, 
odločati o čem’: Je pristojen za reševanje teh vprašanj;
rojen za (ekspr.) ‘ki ima veliko mero sposobnosti, lastnosti za kaj’: On je rojen za pilota; Ni 
bil rojen za meščansko življenje, Bil je kakor rojen za to vlogo;
slep za (ekspr.) ‘ki ne opazi, dojame česa’: Bil je slep za lepote narave;

sposoben za ‘ki ima lastnosti, značilnosti, potrebne za dobro opravljanje kake dejavnosti’: 
Ni sposoben za to delo;

sprejemljiv za ‘ki je sposoben sprejemati; dovzeten’: Mož je sprejemljiv za novosti;

tipičen za ‘ki ima take lastnosti, značilnosti, da osebo, stvar, pojav uvršča v posebno skupino 
iste vrste’: Znaki so tipični za bolezen;

usoden za (ekspr.) ‘ki ima velik, odločilen pomen za nadaljnji potek česa’: Dogodki so bili 
usodni za ljudi;
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voljen za ‘pripraven sposoben’: Bil je voljen za vse;
zanimiv za (publ.) ‘primeren, sprejemljiv’: Ta predlog za nas ni zanimiv;
značilen za ‘ki ima izrazite bistvene lastnosti istovrstnih stvari, pojavov’: Stavba je značilna 
za secesijo;
zoprn za ‘ki ima, kaže v odnosu do ljudi zelo negativne, neprijetne lastnosti’: Bil zoprn za 
družbo;
zrel za ‘glede na telesno, duševno razvitost sposoben za kaj’: Otrok je zrel za šolo.
primoran v ‘prisiljen’: V to dejanje je bil primoran;
prisiljen v ‘ki ne kaže resničnega razpoloženja’: Prisiljen je bil v akcijo;
uklet v (ekspr.) ‘ujet v kaj, iz česar se ne da rešiti’: Je uklet v molk / nasilje / trpljenje;

Rod/do – razmernostanjski duševnostnostni pomen:

blazen od (ekspr.) ‘zaradi močnega čustva zelo razburjen’: biti blazen od obupa, veselja, 
žalosti;
bolan od (ekspr.) ‘zaradi močnega čustva prizadet, vznemirjen’: Kar bolan je od sreče;
neumen od (ekspr.) ‘zaradi močnega čustva zelo razburjen’: Ves neumen je od veselja;
odvisen od ‘ki je v takem odnosu do koga, da ta skrbi za njegove potrebe’: Mladič je dolgo 
odvisen od svoje matere;
svetel od (ekspr.) ‘pozitivno, ugodno razpoložen’: Bil je ves svetel od nje;
mlačen do ‘ki nima, ne kaže zavzetosti za kaj’: Do družbenih dogajanj ostajajo mlačni;
mrzel do (ekspr.) ‘ki vsebuje, izraža veliko nenaklonjenost, odklanjanje; neprijazen, sovra-
žen’: Do njega je bila zmerja mrzla;
pošten do ‘ki ravna v skladu z določenimi normami, priznanimi načeli’: Predstojnik je bil do 
vseh pošten;
upravičen do ‘ki ima pravico do česa’: Je upravičen do otroškega dodatka;

Mv/pri/na/po – okoliščinskost (prostorsko-časovna / duševnostna):

izveden v ‘ki kako stroko, dejavnost dobro obvlada’: Je izveden v državniških zadevah;
navzoč pri/na (z oslabljenim pomenom) ‘ki je v določenem času na določenem mestu’: In-
špektor je bil navzoč pri pouku matematike, Na sestanku so bili navzoči vsi člani;
znan po ‘ki vzbudi v osebku občutek identičnosti s tem, kar pozna, ve’: Znan mi je le po 
obrazu;

Oz/s – razmernostanjski duševnostni pomen:

identičen z/s ‘ki se v lastnostih, značilnostih ujema z drugim’: S takšnimi trditvami postaja 
identičen s svojimi kritiki;
ljubezniv z/s (ekspr.) ‘ki izkazuje osebi drugega spola ljubezen, naklonjenost’: Dekle ni bilo 
več tako ljubeznivo z njim;
prehud z/s ‘preveč hud’: Ne bodi prehud z njo;
skladen z/s ‘ki ima prav take lastnosti, značilnosti, kot so določene, se pričakujejo glede na 
izbrano merilo urejenosti, pravilnosti’: Njegova dejanja so skladna z govorjenjem;
skop z/s (ekspr., z orodnikom) ‘ki daje, porablja zelo malo tega, kar izraža dopolnilo’: Je 
skop z denarjem / s plačilom;
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solidaren z/s ‘ki podpira, odobrava ravnanje, mnenje koga’: Rudarji so solidarni s stavkajo-
čimi;
sorazmeren z/s ‘ki ima glede na dejstvo, s katerim se primerja, ustrezno mero, količino’: 
Fantova glava ni bila sorazmerna z njegovo veliko postavo, Presežek je bil sorazmeren z 
deležem zaposlenih;
udarjen z/s (pog., ekspr.) ‘ki označuje stanje, ki ga izraža določilo’: Udarjen je s slepoto;
ubran z/s ‘ki s čim sestavlja urejeno, prijetno celoto’: Nakit mora biti ubran z obleko;
zadovoljen z/s ‘ki ima pozitiven, odobravajoč odnos do koga, česa’: Gospodar je zadovoljen 
z najetimi delavci, Bil je z malim zadovoljen;
združen z/s ‘ki vključuje to, kar izraža dopolnilo’: S tem je združen neprijeten občutek;
znan z/s ‘s katerim se kdo pozna in ima z njim osebne stike’: Bil je znan z vsemi veljaki v 
kraju.

3 .   MOŽNI  PROSTOMORFEMSKI  SAMOSTALNIKI

Primeri samostalniške prostomorfemskosti so redki, saj je okoliščinska lastnost pro-
stih morfemov tipična zlasti za modificiranje glagolskih dejanj in pridevniških stanj oz. 
lastnosti. Tako se prosti morfem ob samostalnikih pojavlja le v primerih abstraktnih 
poimenovanj tipa ideja, pojem, načrt, račun, reklama, pri katerih je motivacija dejav-
nost, pojavnost, lastnost. Prostomorfemski samostalnik pričakovano izraža zlasti neko 
razmerje, odnos do nekoga, nečesa:

ideja o ‘nakazuje človekov odnos do materialnega ali duhovnega sveta’: Njegova ideja o 
lepoti, pravičnosti se je v tem delu lepo izrazila; opredeliti idejo o nasprotju med umetnikom 
in družbo;
pojem o ‘predstava, podoba’: Natančnejši pojem o tej zgodovinski osebnosti si je ustvaril 
šele pozneje; ekspr. O Kitajski so imeli ljudje zelo čudne, meglene pojme;
načrt za/o ‘kar vnaprej nekaj določa’: letni načrt za proizvodnjo, načrt o poteku del;
račun za/o ‘kar vnaprej nekaj določa’: račun za delo, račun o vseh opravljenih delih;
reklama za ‘kar kaže, dokazuje dobre, pohvalne lastnosti koga, česa in mu s tem prinaša 
ugled, koristi’: Tako vedenje ni reklama za naše društvo, Ta dosežek je najboljša reklama za 
podjetje.

3.1.  V povedkovi  oz.  povedkovniški  rabi
V povedkovi rabi se postomorfemski samostalniki uporabljajo za ovrednotenje zlasti 

določene osebe, stvari. Za to povedkovodoločilno vlogo so ustrezni širokopomenski in 
hkrati splošnopomenski samostalniki: 

biti človek/mož za ‘kdor združuje v sebi vse pozitivne moralne lastnosti’: To je človek/mož 
za velika dejanja;
biti primer za ‘izraža hotenje pokazati nek splošnejši vzorec, pojem’: To je primer za slabo 
delo, To je tipični primer za izkoriščanje.

4 .  S K L E P

Predlogi so označevalci različnih razmerij v upovedovalnem procesu in posledično 
v povedih. Njihova slovnično-leksikalna vrednost je zato odvisna od vsakega konkret-
nega razmerja med povedjem in udeležencem oz. od konkretnega pomena glagola in 
samostalnika v stavčnočlenskem razmerju. Predlogi znotraj različnih stavnočlenskih 
razmerij torej tvorijo neke vrste «semantični mikrosvet» (Petr 1986: 198), s tem da 
slovnični pomen omogoča uresničitev ustreznega leksikalnega pomena.
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