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SS 2004: 183



SP 2001, 1241

“vrsta podiztočnic pri samostalniku /.../ 
samostojne iztočnice pri parih kot lisica in lisjak, 
srna in srnjak, ker je njihova tvorba manj 
predvidljiva oz. nepredvidljiva”



Ada Vidovič Muha:
Slovensko skladenjsko besedotvorje, 2011

▪zakrita hierarhizacija (filozofinja, mizarka)

▪izražena družbena hierarhizacija
(glavarica, kraljica, kovačica, Kovačica)

▪brez hierarhizacije
(moški – ženska, sestra – brat, baba – ded)

▪VZPOREDNA TVORBA (Evropejec – Evropejka)

▪ni skupne podstave:

- biologija/družba (nosečnica, dojilja, grabljica, klarisa)

- sam. ž. sp. v nevtralni rabi (klepetulja)







Število pojavnic

Tabela 1: Primerjava števila pojavitev pri obrazilih -ica in -inja.

-ica -inja

Št. pojavnic 2473 182



Tipi tvorjenk

- In (pravljica, kuhinja)

- Inf (ptica, zdravnica, letnica)

- Inf* (železnica, smernica, delavnica; dedinja)

- In/Inf (tržnica, naslovnica)

- Im (tablica, babica)

- Imf (ministrica, atletinja)

- Ne (žica; pica, ninja)

- Ne-f (svinja!)



Graf 1: Pogostost posameznih tipov tvorjenk glede na obrazili -ica in -inja





zbornica - zbornik

brati

bera/bira  [to, kar se] bere {-Ø} - Rd

zbrati

zbor  [to, da se] zbere{- Ø}

zborni   [ta, ki je povezan z] zbor{-om} - Po

zbornica [tam, kjer je] zborn{-i} (prostor) – M

zborniški  [ta, ki je povezan z] zbornic{-o} - Po

zbornik  [tisti, ki je] zborn{-i} (zvezek) – Nž-

zborniški  [ta, ki je povezan z] zbornik{-om} - Po



človekinja

Primeri rabe:
Zapletlo so je, ko naj bi ženskemu bitju/človeku morali reči » človekinja «, moški spol 

»otroci« pa je terjal še ženskega: »otrocinje«. Tudi dojenček je postuliral »dojenčico«. V 

tej luči niti ni tako napačno, če ženskam rečemo »moškinje« /.../

Ta " človekinja " ni posebno (psihološko) razmišljala, ko je to izjavila.

Prevajalec rabi angleški prevod za izraz človekinja (človek, človekinja).

Feministka ni človek ... - pač pa človekinja.

Feministke so tako nore, da se nam obetajo izrazi: človekinja, otrokinja ... ¶ @radioPrvi 

Gostje: 1 človek & 2 človekinji. Kaj si otroci/otrocinje mislijo, ko poslušajo te feministične 

nebuloze. Novinarka je človekinja !



moškinja

Primeri rabe:
AB je vendarle tista (»pozitivna«) » moškinja « (»z jajci«), ki je Zoranu Jankoviću rekla NE!

Cankarjanska mati je dandanes falična » moškinja «, ki ne zna biti feminilna, ki se ne zna zanesti 

na svojega »alfa samca« (ker ga niti izbrati ne zna, kaj šele, da bi znala ob njem feminilno 

živeti/uživati, se znala do njega feminilno obnašati).

Cankarjanska mati bi lahko bila današnja emancipirana, od nikogar odvisna, feministka, » 

moškinja «, ki vzgojno zavozi svojega (edinega) sina (in tudi eventualno hčerko).

Ženske v vsej svoji evoluciji oz. zgodovini niso bile tako (nezavedno) nesrečne kot danes, ko je 

ženska postala sodobna, emancipirana moškinja.

Ko boš (dokončno) postala moškinja , te mnogi ne bomo "šmirglail"...



papežinja, škofinja

Alenka Bratušek se bo menda v kmalu predlagala še v Združene narode, za prvo belo papežinjo in 

predsednico Galaktične republike

V skladu z našim novim razumevanjem bomo pričeli z imenovanjem žensk kot kardinalov, škofov in 

duhovnic. Moje upanje je, da bomo v prihodnosti imeli papežinjo.

Aa papežinjo Ivano so tudi kaj omenili v zgodovini. No, če ne pa je zato National Geographic tu, da 

razkrije nekatera očitna dejstva

A lahko prosim prepovemo križ ker je simbol neenakopravnosti žensk v RKC. Vsaj dokler ne bo 

duhovnic ali kardinalk. Mogoče celo Papežinje.

Najlepše bi bilo, da bi Ernišo nasledila kakšna simpatična škofinja ! Resno mislimo, ženske držijo 3 

vogale pri hiši...

/.../ je pastor Tissa Balasuriya trdil,da je duhovništvo duhovna in ne biološka funkcija,zato ni 

razloga,da ženske ne bi bile duhovnice, škofinje ,papežinje.

Cerkev v Angliji dobila prvo škofinjo. | Anglikanska cerkev potrdila posvetitev škofinj.



Hvala (gre vam) za 
[to, da je] pozoren{-Ø}!


