
Strategije krajšanja tvitov: Tipologija oznak 
 
1. Ortografski nivo 

1.1. Izpuščanje 
• kot izpuščanje razumemo vsako krajšanje zapisa besede, ne glede na razlog 
• A miš, da to pomeni, da me ima NSA na ušesih? :) 
1.1.1. na začetku besede 

1.1.1.1. samoglasnikov (OIZV) 
1.1.1.2. soglasnikov (OIZK) 
1.1.1.3. obojega (OIZO) 

1.1.2. na sredi besede 
1.1.2.1. samoglasnikov (OISV) 
1.1.2.2. soglasnikov (OISK) 
1.1.2.3. obojega (OISO) 

1.1.3. na koncu besede 
1.1.3.1. samoglasnikov (OIKV) 
1.1.3.2. soglasnikov (OIKK) 
1.1.3.3. obojega (OIKO) 

1.2. Opuščanje 
1.2.1. presledkov 

1.2.1.1. pri ločilih (OOPP) 
• zanima,če  

1.2.1.2. med besedami (OOPB) 
• nevem 

1.2.2. ločil 
1.2.2.1. končnega ločila (OOLK) 

• ko na koncu stavka/tvita ni nobenega končnega ločila 
1.2.2.2. pike za okrajšavami (OOLO) 

• str (označimo kot okrajšavo, pripišemo pa, da ni pike) 
1.2.2.3. delov večdelnih ločil (OOLV) 

• npr. opuščanje tretje pike pri tropičju (tu ne kompliciramo, če ni jasno, 
za kaj gre, ne označujemo) 

1.3. Nadomeščanje 
1.3.1. večjih nizov črk z manjšim (ONR) 

• Tole sm dobu predučerišnm. (il --> u) 
1.3.2. s številčnimi homofoni (ONŠ) 

• u r gr8, 5ra, ju3 
1.3.3. domačih črk s tujejezičnimi (ONT) 

• Kako sexi! 
• Kako lep je Đoni Depp! 

1.3.4. tujih črk z domačimi črkami (OND) 
• Imam en kveščn. 

1.3.5. z logogrami (ONL) 
• u r gr8 (you are great) 

1.3.6. z emotikoni/emojoji/piktogrami (ONE) 
• I <3 u 

1.4. Drugo (OX) 
2. Leksikalni nivo 

2.1. Ustaljene krajšave 
2.1.1. začetnice/akronimi (LUZ) 

• JJ, NATO, LOL 



2.1.2. okrajšave (LUO) 
• npr. 

2.1.3. simboli/formule/krnjene besede (LUS) 
• $, kg 

2.2. Neustaljene krajšave 
2.2.1. žanrsko-specifične (LNŽ) 

• rd, lp, ln, lj, sl 
2.2.2. krajšani neologizmi (LNN) 

• mata, slova 
2.2.3. individualne (LNI) 

• pr (za predsednik) 
2.3. Drugo (LX) 

3. Skladenjski nivo 
• označimo vse skladenjske izpuste, ne glede na razlog 

3.1. Izpust glagola 
3.1.1. pomožnega (SGP) 
• Prvič (sem) dobila Korejce, ki potujejo sami. 
3.1.2. Izpust glavnega glagola (SGG) 

3.2. Izpust zaimka (SZ) 
3.3. Izpust predloga (SD) 
3.4. Izpust samostalnika (SS) 
3.5. Drugo (SX) 


