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OD AUTORA

"Podstawowe  słoweńskie  słowa  w  zdaniach  i  wyrażeniach"  to  publikacja  mająca  w 
założeniu  ułatwić  zapamiętywanie  znaczeń  przerabianego  słownictwa  w  początkowym 
okresie nauki języka słoweńskiego. Zawiera ponad 500 podstawowych słoweńskich słów 
wraz z przykładami ich użycia. Większość przykładów została zaczerpnięta ze "Słownika 
języka słoweńskiego" dostępnego w internecie, część pochodzi z prasy.

Publikacji nie udało mi się dokończyć ze wzglęgu na brak czasu i pieniędzy. W przypadku 
prac  nad  słownikami  języka  słoweńskiego  możliwości  są  ogromne,  praca  jest  łatwa  i 
przyjemna, podobnie jak ten język. Słoweńscy leksykografowie opracowali świetne bazy 
oraz korpusy, z których można korzystać. Niestety, człowiek niemający układów i bogatych 
rodziców  nie  ma  szans  na  realizację  swoich  projektów;  natomiast  uczelnie  marnują 
ogromne pieniądze na bezwartościowe badania oraz konferencje naukowe będące jedynie 
okazją do darmowych wycieczek i imprez dla naukowców. 

Praca nad językiem słoweńskim sprawiała mi ogromną radość i satysfakcję. Niestety, jest 
to praca, która nie tylko nie przynosi zysków, ale przynosi straty, więc jak to w życiu bywa, 
nie ma sensu tego kontynuować. To moja ostatnia praca z języka słoweńskiego i wkrótce 
pewnie tego języka nawet nie będę pamiętał. Cała nauka pójdzie na marne. 

Dariusz Sieczkowski
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Abeceda  (f.) - 1. alfabet (m.) 2. abc (n.)
Klicati dijake po abecedi. Wywoływać uczniów w porządku alfabetycznym.
Urediti po abecedi. Uporządkować alfabetycznie.
Morsova abeceda /Morzejeva abeceda. Alfabet Morsa.
Spoznati abecedo  medicine. Poznać abc medycyny.

Afera  (f.) - afera
Bil je zapleten v neko afero . Był zamieszany w jakąś aferę.
Politična afera . Afera polityczna.
Velika špijonska afera. Wielka afera szpiegowska.

Agencija  (f.) - agencja
Trgovska agencija . Agencja handlu.
Tiskovna agencija . Agencja prasowa.
Mednarodna agencija za jedrsko/atomsko energijo. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.
Bonitetna agencija . Agencja ratingowa.
Protidopinška agencija . Agencja antydopingowa.
Potovalna agencija . Biuro podróży.
Turistična agencija . Agencja turystyczna.

Akademija  (f.) - akademia
Akademija znanosti. Akademia Nauk.
Glasbena akademija . Akademia Muzyczna.
Akademija za glasbo. Akademia Muzyczna.
Pedagoška akademija . Akademia Pedagogiczna.
Vojaška akademija . Akademia Wojskowa.
Policijska akademija . Akademia Policyjna.
Dijaki so priredili akademijo . Uczniowie zorganizowali akademię.
Slavnostna akademija . Uroczysta akademia.
Akademija , ki podeljuje filmske nagrade oskar. Akademia przyznająca Oskary.

Akcija  (f.) - akcja
Voditi akcijo . Kierować akcją.
Začeti akcijo za pomoč poplavljencem. Rozpocząć akcję pomocy powodzianom.
Človek akcije . Człowiek czynu.
Stopiti v akcijo . Wkroczyć do akcji.
Izvesti akcijo . Przeprowadzić akcję.
Zakon akcije in reakcije. Zasada akcji i reakcji.

Alarm  (m.) - alarm
Dati alarm proti požaru. Ogłosić alarm przeciwpożarowy.
Zatrobiti alarm . Zatrąbić na alarm.
Alarm je trajal pol ure. Alarm trwał pół godziny.
Med alarmom so bili v zaklonišču. W czasie alarmu byli w schronie.
Sirene naznanjajo konec alarma . Syreny ogłaszają koniec alarmu.
Sirene tulijo alarm . Syreny wyją na alarm.

Album  (m.) - album 
Album za znamke. Klaser.
Izdati nov album . Wydać nowy album.
Album s fotografijami. Album ze zdjęciami.
Družinski album . Album rodzinny.
Studijski album . Album studyjny.
U2 po petih letih z novim albumom . U2 po pięciu latach wydaje nowy album.
V petih letih so izdali štiri albume . W ciągu pięciu lat wydali cztery albumy.

Alkohol  (m.) - alkohol
Imeti težave z alkoholom . Mieć problemy z alkoholem.
Alkohol bo dražji. Alkohol będzie droższy/podrożeje.
Pobeg v alkohol . Ucieczka w alkohol.
Alkohol in nasilje sta vse bolj pogosti stalnici v družinah. Alkohol i przemoc coraz częściej goszczą w rodzinach.
Pod vplivom alkohola . Pod wpływem alkoholu.
Alkohol povzroča raka. Alkohol powoduje raka.
Etilni alkohol . Alkohol etylowy./Etanol.
Metilni alkohol . Alkohol metylowy/Metanol.
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Ambicija  (m.) - ambicja
Nobenih ambicij nimam. Nie mam żadnych ambicji.
Bolna ambicija . Chora ambicja.
Knjiga je pisana brez posebnih ambicij . Książka jest napisana bez specjalnych ambicji.
Znanstvene ambicije . Ambicje naukowe.
Ambicije slovenskih nogometašev in hokejistov. Ambicje słoweńskich piłkarzy i hokeistów.

Angel  (m.) - anioł
Angel varuh. Anioł stróż.
Dobri angeli . Dobre anioły./ Dobrzy aniołowie.
Lepa kot angel . Piękna jak anioł.
Angel gospodov. Anioł Pański.
Angel miru. Anioł pokoju.
Angel smrti. Anioł śmierci.

Atentat  (m.) - zamach
Narediti atentat . Przeprowadzić zamach.
Pripravljati atentat . Przygotowywać zamach.
Atentat na predsednika. Zamach na prezydenta.
Poskus atentata . Próba zamachu.
Žrtve atentata . Ofiary zamachu.

Avto  (m.) - samochód
Otrok je pritekel pred avto . Dziecko wbiegło/wtargnęło pod samochód.
Gasilni avto . Samochód strażacki.
Škropilni avto . Polewaczka.
Sesti v avto . Wsiąść do samochodu.
Voziti avto . Prowadzić samochód.
Rešilni avto . Karetka.
Nov avto . Nowy samochód
Prati avto . Myć auto.

Avtobus  (m.) - autobus
Mestni avtobus . Autobus miejski.
Avtobus vozi vsako uro. Autobus kursuje co godzinę.
Zamuditi avtobus . Spóźnić się na autobus.
Peljati se z avtobusom . Jechać autobusem.
Tirni avtobus . (rzad.) Szynobus.
Primestni avtobus . Autobus podmiejski.
Vožnja z avtobusom . Przejazd autobusem.
Zgibni avtobus . Autobus przegubowy./ Przegubowiec.
Izletniški avtobus . Autokar.
Avtobus zbil pešca. Autobus potrącił pieszego.
Turistični avtobus . Autokar.

Avtocesta  (f.) - autostrada
Graditi avtocesto . Budować autostradę.
Zapeljati z avtoceste . Zjechać z autostrady.
Odsek avtoceste . Odcinek autostrady.
Avtocesta daljša za 4,6 km. Autostrada dłuższa o 4,6 km.
Avtoceste uničujejo tovornjaki. Ciężarówki niszczą autostrady.
Nesreča je ohromila avtocesto . Wypadek sparaliżował autostradę.
Hrvaška je odprla avtocesto do slovenske meje. Chorwacja otworzyła autostradę do słoweńskiej 

granicy.

Banka  (f.) - bank (m.)
Depozitna banka . Bank depozytowy.
Hipotečna banka . Bank hipoteczny.
Investicijska banka . Bank inwestycyjny.
Trgovinska banka . Bank handlowy.
Narodna banka . Bank Narodowy.
Vložiti denar v banko . Wpłacić pieniądze do banku.
Podružnica banke . Filia banku.
Krvna banka . Bank krwi.
Centralna banka . Bank Centralny.
Hekerji so napadli banko . Hakerzy zaatakowali bank.
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Barva  (f.) - 1. kolor (m.), barwa 2. farba  
Barva za lase. Farba do włosów.
Letos je modna barva oranžna. W tym roku modny jest kolor pomarańczowy.
Oljnate barve . Farby olejne.
Plin brez barve . Bezbarwny gaz.
Mavrične barve . Kolory tęczy.
Slep za barve . Daltonista.
Ljudje vseh jezikov in barv . Ludzie wszystkich języków i kolorów.
Branil je barve svoje države. Bronił barw swojego kraju.

Bazen  (m.) - 1. basen 2. zagłębie (n.)
Plavalni bazen . Pływalnia.
Kopati se v bazenu . Kąpać się w basenie.
Olimpijski bazen . Basen olimpijski.
Odprt bazen . Basen otwarty.
Zaprt bazen . Basen kryty.
Otroški bazen . Brodzik dla dzieci.
Termalni bazen . Basen termalny.
Države sredozemskega bazena . Państwa basenu Morza Śródziemnego.
Premogovni bazen . Zagłębie węglowe.
Surovinski bazen . Zagłębie surowcowe.

Beseda   (f.) - słowo (n.)
Kaj pomeni ta beseda ? Co znaczy/oznacza to słowo?
Izgovoriti besedo . Wypowiedzieć słowo.
Beseda z več pomeni. Słowo wieloznaczne.
V slabem pomenu (te) besede . W złym (tego) słowa znaczeniu.
Grda beseda . Brzydkie słowo.
Niti besede ni spregovoril. Nie powiedział ani słowa.
Rad slišim take besede . Miło słyszeć takie słowa.
Iskrene besede . Szczere słowa.
Nepremišljene besede . Nieprzemyślane słowa.
Ostre besede . Ostre słowa.
Sovraštvo zveni iz njegovih besed . Nienawiść bije z jego słów.
Pazi na svoje besede ! Uważaj na (swoje) słowa!
To so bile njegove zadnje besede . To były jego ostatnie słowa.
Dati komu besedo . Dać komuś słowo.
Verjeti na besedo . Wierzyć na słowo.
Dati častno besedo . Dać słowo honoru.
Svoboda besede . Wolność słowa.
Beseda je dala besedo . Słowo dało słowo.
Nobene besede ! Ani słowa!
Škoda besed . Szkoda słów.
Tvorba besed . Słowotwórstwo.

Bik  (m.) - byk
Rojen je v znamenju bika . Jest spod znaku Byka.
Močen ko bik . Silny jak byk
Pobesnel bik . Wściekły byk.

Blagajna  (f.) - kasa
Blagajna za notranji promet. Kasa krajowa. /Na dworcu/
Odpreti blagajno .  Otworzyć kasę.
Izropati blagajno . Obrabować kasę.
Potniška blagajna . Kasa pasażerska.
Plačati pri blagajni . Płacić w kasie.
Državna blagajna . Skarb Państwa.
Delavec na blagajni . Pracownik kasy./Kasjer.
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Blizu  - blisko
Ljudje so blizu . Ludzie sią blisko.
Hiše stojijo zelo blizu  skupaj. Domy stoją bardzo blisko siebie.
Tu blizu  ni nikogar. Tu w pobliżu nie ma nikogo.
Od blizu  pogledati. Spojrzeć z bliska.
Ne poznam ga (od) bližje . Nie znam go bliżej.
Biti resnici najbližje. Być najbliżej prawdy.
Stopiti bližje  k oknu. Podejść bliżej do okna.
Čas odločitve je blizu. Zbliża się czas decyzji.
Mesto ima blizu  sto tisoč prebivalcev. Miasto ma blisko sto tysięcy mieszkańców.
Tehta blizu  dve kili. Waży blisko dwa kilogramy.

Boj (m.) - walka (f.), bój 
Boj se začne. Walka się zaczyna.
Iti v boj . Iść do boju.
Padel je v boju za svobodo. Poległ w walce o wolność.
Oborožen boj . Walka zbrojna.
Boj proti okupatorju. Walka z okupantem.
Boj na kopnem. Walka na lądzie.
Boj na morju. Walka na morzu.
Boj na življenje in smrt. Walka na śmierć i życie.
Narodnoosvobodilni boj . Walka narodowowyzwoleńcza.
Na boj ! Do boju!
Razredni boj . Walka klas.
Boj proti diskriminaciji. Walka z dyskryminacją.
Boj za pravice delovnih ljudi. Walka o prawa pracujących.

Bole čina  (f.) - ból (m.)
Bole čina v grlu. Ból gardła.
Kričati od bole čin . Krzyczeć z bólu.
Stiskati zobe od bole čin . Zaciskać zęby z bólu.
Lajšati bolečine . Łagodzić ból.
Zdravilo proti bole činam . Lek przeciwbólowy.
Bole čina v križu. Ból w krzyżu.
Brez bole čine . Bezboleśnie.

Bolezen  (f.) - choroba 
Huda bolezen . Ciężka choroba.
Sladkorna bolezen . Cukrzyca.
Poklicna bolezen . Choroba zawodowa.
Duševna bolezen . Choroba psychiczna.
Spolna bolezen . Choroba weneryczna.
Umreti za boleznijo . Umrzeć na chorobę.
Neozdravljiva bolezen . Nieuleczalna choroba.
Smrtna bolezen . Śmiertelna choroba.
Dedna bolezen . Choroba dziedziczna.
Nalezljiva bolezen . Choroba zakaźna.
Ozdraviti bolezen . Wyleczyć chorobę.
Bolezni dihal. Choroby układu oddechowego.
Bolezen se prenaša z dotikom. Choroba przenosi się przez dotyk.
Morska bolezen . Choroba morska.

Bolj  - bardziej
Bolj  zelen. Bardziej zielony.
Bolj  pametno govori, kakor smo pričakovali. Mówi mądrzej, niż się spodziewaliśmy.
Premakniti bolj  naprej. Przesunąć bardziej do przodu.
Stal je bolj  zadaj kakor jaz. Stał bardziej z tyłu niż ja.
Ogiba se ga bolj  ko mogoče. Unika go jak tylko może.
Eden je bolj  molčal kakor drug. Jeden milczał bardziej od drugiego.
Bolj  in bolj  mu je všeč. Coraz bardziej mu się podoba.
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Bolnica /Bolnišnica  (f.) - szpital (m.), ale: bolnica - chora
Odpeljali so ga v bolnico . Przewieźli go do szpitala.
Ležati v bolnici . Leżeć w szpitalu.
Otroška bolnica . Szpital dziecięcy.
Vojaška bolnica . Szpital wojskowy.
Bolnica za duševne bolezni. Szpital psychiatryczny.
Klinična bolnica . Szpital kliniczny.

Bolnik  (m.) - chory
Srčni bolnik . Sercowiec.
Preiskati bolnika . Zbadać chorego.
Duševni bolnik . Chory psychicznie.
Tuberkulozni bolnik . Gruźlik.
Bolnik bo zdravljenje plačal iz svojega žepa. Chory będzie płacił za leczenie z własnej kieszeni.
Več deset tisoč bolnikov . Ponad dziesięć tysięcy chorych.

Borza  (f.) - giełda
Borza dela. Giełda pracy.
Borza danes ne posluje. Giełda dzisiaj nie pracuje.
Blagovna borza . Giełda towarowa.
Igrati na borzi . Grać na giełdzie.
Največja evropska borza je v Španiji. Największa europejska giełda jest w Hiszpanii.
Borza vrednostnih papirjev. Giełda papierów wartościowych.

Brada  (f.) - broda
Podpirati si brado . Podpierać brodę.
Pustiti rasti brado . Zapuścić brodę.
Brada mu raste. Rośnie mu broda.
Brada mu sega do pasa. Broda sięga mu do pasa.
Gosta brada . Gęsta broda.
Dolga brada . Długa broda.
Kozja brada . Kozia bródka.
Imeti dve bradi . Mieć drugi podbródek.

Bralec  (m.) - czytelnik
Zgodba za najmlajše bralce. Historia dla najmłodszych czytelników.
Knjižnica ima mnogo bralcev . Biblioteka ma dużo czytelników.
Bralci  sprašujejo, stranke odgovarjajo. Czytelnicy pytają, partie odpowiadają.

Brat (m.) - brat
To je moj brat . To mój brat.
Rodni/Rojeni brat . Rodzony brat.
Starejši brat . Starszy brat.
Brat moje žene. Brat mojej żony.
Vsi ljudje smo bratje . Wszyscy ludzie są braćmi.
Češki bratje . Czescy bracia.

Brezposelnost  (f.) - bezrobocie (n.)
Rast brezposelnosti . Wzrost bezrobocia.
Brezposelnost v svetu narašča. Bezrobocie na świecie rośnie.
Boriti se proti brezposelnosti . Walczyć z bezrobociem.
Rešiti problem brezposelnosti . Rozwiązać problem bezrobocia.
Brezposelnost in drugi socialni problemi. Bezrobocie i inne problemy społeczne.
Stopnja brezposelnosti . Stopa bezrobocia.
Slovenija je zabeležila rekordno brezposelnost . Słowenia zanotowała rekordowe bezrobocie.
Brezposelnost med mladimi. Bezrobocie wśród młodych.

Brzina  (f.) - 1. prędkość (f.) 2. bieg (m.)
Povečati brzino . Zwiększać prędkość.
Zmanjšati brzino. Zmniejszać prędkość.
Avtomobil ima štiri brzine. Samochód ma cztery biegi.
Menjati brzino. Zmieniać bieg.
Voziti v tretji brzini. Jechać na trzecim biegu.
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Buditi  - budzić
Ptice se že budijo. Ptaki już się budzą.
Pomlad budi  naravo. Wiosna budzi przyrodę.
Buditi  radovednost. Budzić ciekawość.
Pesem budi  spomin na mladost. Piosenka budzi wspomnienia z młodości.
Jutro se budi . Ranek się budzi.

Carina  (f.) - cło (n.)
Plačati carino . Zapłacić cło.
Zvišati carino . Podnieść cło.
Visoka carina . Wysokie cło.
Carine prosto blago. Towar zwolniony od cła.
Izvozna carina . Cło wywozowe.
Uvozna carina . Cło przywozowe.
Zaščitna carina . Cło ochronne.

Cel - cały
Ta mesec ni dobil cele  plače. W tym miesiącu nie dostał całej pensji.
Popil je celo  skodelico mleka. Wypił całą szklankę mleka.
Prebral je celo  knjigo. Przeczytał całą książkę.
Poslikal je celo  steno. Pomalował całą ścianę.
S celim  telesom se je nagnil skozi okno. Całym ciałem wychylił się przez okno.
Celo  življenje je pridno delal. Przez całe życie pilnie pracował.
Cela vas se mu smeje. Śmieje się z niego cała wieś.
Za celo  glavo je višji od tebe. Jest wyższy od ciebie o całą głowę.
Cela vrsta problemov je ostala nerešena. Cały szereg problemów pozostał nierozwiązany.
Tako sem lačen, da bi pojedel celega  vola. Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.
Sin je cel  oče. Syn to wykapany ojciec.
Tega ne dam za cel  svet. Nie dam/oddam tego za żadne skarby świata.
Propadli so na celi  črti. Przegrali na całej linii.
Volk je sit in koza cela. Wilk jest syty i owca cała.
Ena cela,  pet stotink. (1,05) Jeden i pięć setnych.

Cena (f.) - cena
Cene padajo. Ceny spadają.
Cene rastejo. Ceny rosną.
Vprašati za ceno . Pytać o cenę.
Cene se dvigajo. Ceny idą do góry.
Prodajati po znižanih cenah . Sprzedawać po obniżonych cenach.
Maloprodajna cena ./ Cena na drobno Cena detaliczna.
Odloča najnižja cena . Decyduje najniższa cena.
Previsoke cene . Zbyt wysokie ceny.
Pretirana cena . Wygórowana cena.
Tržna cena . Cena rynkowa.
Akcijska cena . Cena promocyjna.
Visoke cene . Wysokie ceny.
Cena na debelo./ Velikoprodajna cena . Cena hurtowa.
Znižati ceno . Obniżyć cenę.
Zvišati ceno . Podnieść cenę.
Gibanje cen . Wahania cen.

Cerkev  (f.) - 1. kościół (m.) 2. Kościół (m.)
Stati pred cerkvijo . Stać przed kościołem.
Baročna cerkev . Kościół barokowy.
Gotska cerkev . Kościół gotycki.
Cela cerkev je pela. Cały kościół śpiewał.
Hoditi v cerkev . Chodzić do kościoła.
Katoliška cerkev . Kościół katolicki.
Pravoslavna cerkev . Kościół prawosławny.
Avtoriteta cerkve . Autorytet Kościoła.
Ločitev cerkve od države. Rozdział Kościoła od państwa.
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Cesta  (f.) - droga
Ravna cesta . Prosta droga.
Stati na cesti . Stać na drodze.
Vas leži ob cesti . Wieś leży przy drodze.
Ceste se križajo. Drogi się krzyżują.
Kam pelje ta cesta ? Dokąd prowadzi ta droga?
Zapeljati s ceste . Zjechać z drogi.
Enosmerna cesta . Droga jednokierunkowa.
Gozdna cesta . Droga leśna/polna.
Hitra cesta . Droga szybkiego ruchu.
Izbral si je najkrajšo cesto . Wybrał najkrótszą drogę.

Cestiš če (n.) - jezdnia (f.)
Razširjevati cestiš če. Poszerzać jezdnię.
Asfaltno cestiš če. Jezdnia asfaltowa.
Kockano cestiš če. Jezdnia brukowana.
Neutrjeno cestiš če. Nieutwardzona jezdnia.
Plazovi so onesposobili cestiš če za vožnjo. Osunięcia ziemi uczyniły drogę nieprzejezdną.

Cigareta  (f.) - papieros (m.)
Cigareta s filtrom. Papieros z filtrem.
Škatlica cigaret . Paczka papierosów.
Pokaditi 40 cigaret na dan. Wypalić 40 papierosów na dzień.
Prižgati cigareto . Zapalić papierosa.
Zdržati brez cigarete . Wytrzymać bez papierosa.
Kaditi cigareto . Palić papierosa.
Odpovedati se cigaretam . Rzucić palenie.
Cariniki so zasegli 17.800 cigaret . Celnicy skonfiskowali 17 800 papierosów.
Ukrajinski državljan je tihotapil 100.000 cigaret . Obywatel Ukrainy przemycał 100 000 papierosów.
Zavoj cigaret . Karton papierosów.

Cilj  (m.) - 1. cel 2. meta (f.) 3. tarcza (f.)
Hoditi brez cilja . Chodzić bez celu.
Priteči skozi cilj . Dobiec do mety.
Streljanje v cilj . Strzelanie do tarczy/w tarczę.
Vzgojni cilj . Cel wychowawczy.
Cilj življenja. Cel życia.
Nedosegljiv cilj . Nieosiągalny cel.
Vstop v EU skupni cilj Balkana. Wejście do UE wspólnym celem Bałkanów.
Manj kot dva kilometra pred ciljem . Niecałe dwa kilometry przed metą.

Cvesti  - kwitnąć
Vrt cvete. Ogród kwitnie.
Spomladi vse cvete. Wiosną wszystko kwitnie.
Trgovina cvete. Handel kwitnie.

Cvet  (m.) - kwiat
Cvet  se odpre. Kwiat się otwiera.
Rastlina je že nastavila cvete. Roślina wypuściła już kwiaty.
Razcvel se je cvet  ljubezni. Rozkwitł kwiat miłości.
Cvet  naroda. Kwiat narodu.
Biti v cvetu  let. Być w kwiecie wieku.

Čaj (m.) - herbata (f.)
Čaj z limono. Herbata z cytryną.
Kuhati čaj. Gotować herbatę.
Piti čaj. Pić herbatę.
Pogasiti si žejo s čajem . Ugasić pragnienie herbatą.
Sadni čaj. Herbata owocowa.
Vroč čaj. Gorąca herbata.
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Čakati  - czekać
Stranke me čakajo . Klienci na mnie czekają.
Čakal  te ne bom, pohiti. Pospiesz się, nie będę na ciebie czekał.
Dolgo je čakal  na avtobus. Długo czekał na autobus.
Pacienti čakajo  zdravnika. Pacjenci czekają na lekarza.
Gradnja vodovoda še čaka. Budowa wodociągu jeszcze czeka.
Iti moram, delo me čaka. Muszę iść, czeka na mnie praca.
Vse nas čaka smrt. Każdego z nas czeka śmierć.
Kosilo vas čaka na mizi. Obiad czeka na was na stole.
Topla soba ga čaka. Czeka na niego ciepły pokój.
vlaki čakajo  na odhod. Pociągi czekają na odjazd.
Kdor čaka, dočaka. Kto czeka, ten się doczeka.

Čas (m.) - czas
Prostor in čas. Czas i przestrzeń.
Čas teče. Czas płynie.
Čas beži. Czas leci.
Meriti čas. Mierzyć czas.
Enota časa. Jednostka czasu.
V teku časa. Z biegiem czasu.
Za nedoločen čas. Na czas nieokreślony.
Ves čas je stal. Przez cały czas stał.
Od časa do časa. Od czasu do czasu.
Veliko časa je porabil za učenje. Dużo czasu przeznaczył na naukę.
Določen čas ga ne bo. Przez jakiś czas go nie będzie.
Točen čas. 1. Dokładny czas 2. Zegarynka
Ni bilo časa za pogajanje. Nie było czasu na negocjacje.
Prosti čas. Czas wolny.
Izgubljen čas. Stracony czas.
Delovni čas. Czas pracy.
Poletni čas. Czas letni.
Zimski čas. Czas zimowy.
Pomlad je najlepši letni čas. Wiosna to najlepsza pora roku.
V zadnjem času . W ostatnim czasie.
Zadnje čase si se zelo spremenil. Ostatnimi czasy bardzo się zmienił.
To so bili časi ! To były czasy!
Odločite se, še je čas. Zdecydujcie się, póki (jest) czas.
Vsako delo potrebuje svoj čas. Każda praca potrzebuje czasu.
Njegov odstop je samo še vprašanje časa. Jego dymisja to tylko kwestia czasu.
Sončni čas. Czas słoneczny.
Razpolovni čas. Czas połowicznego rozpadu.
Sedanji čas. Czas teraźniejszy.
Pretekli čas. Czas przeszły.
Prihodnji čas. Czas przyszły.

Če - jeżeli, jeśli
Nič se ti ne bo zgodilo, če boš pameten. Jeśli będziesz mądry, nic ci się nie stanie.
Če si lačen, ti dam kruha. Jeśli jesteś głodny, dam ci chleba.
Če bi ne imela gub, bi bila videti mlada. Gdyby nie zmarszczki, wyglądałaby młodo.
Zakaj tako, če smem vprašati. Dlaczego tak, jeśli mogę zapytać.
Če se ne motim. O ile się nie mylę.
Lepe jagode, če le niso predrage? Piękne truskawki, ale czy nie są za drogie?
Kdo, če ne on? Kto, jeśli nie on?
Ne grem, pa če me na kolenih prosite. Nie idę, choćbyście mnie na kolanach prosili.
Učitelj ni kriv, če otrok nič ne zna. To nie wina nauczyciela, że dziecko nic nie wie.
Nimam rad, če se prepiraš. Nie lubię, gdy się kłócisz.
Ne vem, če ga poznaš. Nie wiem, czy go znasz.

Čebela  (f.) - pszczoła
Čebele  brenčijo. Pszczoły brzęczą.
Čebele  nabirajo med. Pszczoły zbierają miód.
Roj čebel . Rój pszczół.
Pridna kot čebela. Pracowita jak pszczoła.
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Čelo  (n.) - czoło
Nagubančiti čelo . Zmarszczyć czoło.
Poljubil jo je na čelo . Pocałował ją  w czoło.
Pot mu stopi na čelo . Pot wstępuje mu na czoło.
Visoko čelo . Wysokie czoło.
Potno čelo . Spocone czoło.
Stati na čelu organizacije. Stać na czele organizacji.
S čelom levo! W lewo zwrot.

Čevelj  (m.) - but 
Čevlji z visoko peto. Buty na wysokim obcasie.
Obuti čevlje . Założyć buty.
Vložke za čevlje . Wkładki do butów.
Otroški čevlji . Buty dziecięce.
Zavezati čevlje . Zawiązać buty./Zasznurować buty.
Sezuti čevlje . Ściągnąć/Zdjąć buty.
Smučarski čevlji . Buty narciarskie.
Visoki čevlji . Wysokie buty.

Čistiti  - myć; czyścić
Ves dan čisti  in pospravlja. Cały dzień czyści i sprząta.
Čistiti  čevlje. Czyścić buty
Čistiti  okna. Myć okna.
Čistiti  si zobe. Myć zęby.
Nebo se čisti. Niebo się rozpogadza.

Članek  (m.) - 1. artykuł 2. ogniwo (n.)
Avtor članka . Autor artykułu.
Članek je izšel. Artykuł się ukazał.
Dolgočasen članek . Nudny artykuł.
Kratek članek . Krótki artykuł.
Napisati članek . Napisać artykuł.
Objaviti članek . Opublikować artykuł.
Serija člankov . Seria artykułów.

Človek  (m.) - człowiek
Živali se bojijo človeka . Zwierzęta boją się człowieka.
Anatomija človeka . Anatomia człowieka.
Neki človek stoji pred vrati. Jakiś człowiek stoi przed drzwiami.
Pri mizi je prostora še za dva človeka . Przy stole jest jeszcze miejsce dla dwóch osób.
Postal je čisto drug človek . Stał się zupełnie innym człowiekiem.
To je naš človek . To nasz człowiek.
Ljudje in živali. Ludzie i zwierzęta.
Tam sem našel ljudi , ki so mi pomagali. Znalazłem tam ludzi, którzy mi pomogli.
Odnosi med ljudmi . Stosunki międzyludzkie.
Ne vem, kaj ljudje mislijo o njem. Nie wiem, co ludzie o nim myślą.
Kaj bodo rekli ljudje . Co ludzie powiedzą.
Ti še ne poznaš ljudi . Nie znasz jeszcze ludzi.

Človeški  - ludzki; dotyczący człowieka
Človeška  kri. Ludzka krew.
Zgradba človeškega  telesa. Budowa ludzkiego ciała.
Zgodovina človeškega  rodu. Historia rodu ludzkiego.
Človeških  žrtev ni bilo. Nie było ofiar w ludziach.
Rad bi živel človeško  življenje. Chciałby żyć po ludzku.
V ta gozd še ni stopila človeška  noga. W tym lesie jeszcze nie stanęła ludzka noga/stopa.
Motiti se je človeško. Mylić się jest rzeczą ludzką.

Čokolada  (f.) - czekolada
Grenka čokolada . Gorzka czekolada.
Košček čokolade . Kostka czekolady.
Lešnikova čokolada . Czekolada orzechowa.
Bela čokolada . Biała czekolada.
Mlečna čokolada . Czekolada mleczna.
Tablica čokolade . Tabliczka czekolady.
Vroča čokolada . Gorąca czekolada.
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Črevo  (n.) - jelito
Izprazniti črevo . Opróżnić jelita.
Debelo črevo . Jelito grube.
Slepo črevo . Ślepa kiszka.
Tanko črevo . Jelito cienkie.
Rak debelega črevesa . Rak jelita grubego.

Črta  (f.) - linia
Debela črta . Gruba linia.
Tanka črta . Cienka linia.
Ravna črta . Prosta linia.
Obrambna črta . Linia obrony.
Prekoračiti mejno črto . Przekroczyć linię graniczną.
Demarkacijska črta . Linia demarkacyjna.

Čut  (m.) - 1. zmysł 2. poczucie (n.)
Čut okusa. Zmysł smaku.
Čut vida. Zmysł wzroku.
Čut za vonj. Zmysł zapachu.
V otroku je treba vzgajati čut dolžnosti. W dziecku trzeba wyrabiać poczucie obowiązku.
Čut odgovornosti. Poczucie odpowiedzialności.
Čut manjvrednosti. Poczucie niższej wartości.
Čut za orientacijo. Zmysł orientacji.

Čutiti  (se) - czuć (się)
Čutiti  kri v ustih. Czuć krew w ustach.
Vsi so čutili  potres. Wszyscy czuli wstrząs.
Psi so čutili  ljudi, zato so lajali. Psy czuły ludzi, dlatego szczekały.
Čutila  je njegovo bližino. Czuła jego bliskość.
Ne vem zakaj, a čutim , da je tako. Nie wiem dlaczego, ale czuję, że tak jest.
Živali čutijo  nevarnost. Zwierzęta czują niebezpieczeństwo.
Čutimo  potrebo po boljši organizaciji dela. Czujemy potrzebę lepszej organizacji pracy.
V zraku se čuti  pomlad. W powietrzu czuć wiosnę.
Vsi čutimo  posledice vojne. Wszyscy odczuwamy skutki wojny.
Ne čuti  se krivega. Nie czuje się winny.
V lastni hiši se je čutil  tujca. We własnym domu czuł się obco.
Čutil  se je boljšega od drugih. Czuł się lepszy od innych.

Dan (m.) - dzień
Leto ima 365 dni . Rok ma 365 dni.
Od takrat je minilo štirinajst dni . Od tamtej pory minęły dwa tygodnie.
Pridem čez dva dni . Przyjdę za dwa dni.
Pridem čez teden dni . Przyjdę za tydzień.
Zadnji dan v mesecu. Ostatni dzień miesiąca.
Vsak drugi dan . Co drugi dzień.
Dogodek dneva . Wydarzenie dnia.
Tržni dan . Dzień targowy.
Delovni dan . Dzień roboczy.
Rojstni dan . Urodziny.
Deževen dan . Deszczowy dzień.
Ne hvali dneva pred večerom. Nie chwal dnia przed zachodem słońca.

Današnji  - dzisiejszy
Današnji  dan. Dzisiejszy dzień.
Napisati današnji  datum. Napisać dzisiejszą datę.
Vstopnice za današnjo  predstavo. Bilety na dzisiejsze przedstawienie.
Dnevni red današnje  seje. Porządek obrad dzisiejszej sesji.
Rezultati današnjega  tekmovanja. Wyniki dzisiejszych zawodów.
Današnji  časopis. Dzisiejsza gazeta.
Običaj se je ohranil do današnjega  dne. Zwyczaj zachował się do dzisiaj.
Današnja  družba. Dzisiejsze społeczeństwo.
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Danes  - dzisiaj
Danes  ob 17. uri. Dzisiaj o 17.
Do danes  mi ni vrnil. Do dzisiaj mi nie oddał.
Od danes  ne smeš sama ven. Od dzisiaj nie wolno ci samej wychodzić.
Za danes  se ni pripravil. Nie przygotował się na dzisiaj.
Za danes  dovolj! Na dzisiaj wystarczy!
Pridi danes  teden. Przyjdź za tydzień.
Danes  tukaj, jutri tam. Dziś tutaj, jutro tam.
Kar danes  lahko storiš, ne odlašaj na jutri. Co możesz zrobić dzisiaj, nie odkładaj na jutro.

Darilo  (n.) - prezent (m.)
Poročno darilo . Prezent ślubny.
Dati darilo . Dać prezent.
Dobiti darilo . Dostać prezent.
Novoletna darila . Prezenty noworoczne.
Rojstnodnevno darilo . Prezent urodzinowy.
Zapoznelo darilo . Spóźniony prezent.

Davek  (m.) - podatek
Davek na nepremičnine. Podatek od nieruchomości.
Dvig davkov . Podniesienie podatków.
Davek na dodano vrednost. Podatek od wartości dodanej.
Krvni davek . Danina krwi.
Davek na dediščine in darila. Podatek od spadku i darowizny.
Višina davkov vpliva na konkurenčnost države. Wysokość podatków wpływa na konkurencyjność

państwa.
Dekle (f.) - dziewczyna
Imeti dekle . Mieć dziewczynę.
Poljubiti dekle . Pocałować dziewczynę.
Na vasi so se zbrali fantje in dekleta . Na wsi zebrali się chłopcy i dziewczęta.
Zrasla je v lepo dekle . Wyrosła na piękną dziewczynę.
Staro dekle . Stara panna.
Dekleta so mirnejša kot fantje. Dziewczyny są spokojniejsze niż chłopcy.
Predstavil je svoje dekle . Przedstawił swoją dziewczynę.
Dekle na poziv. Call girl.

Delo  (n.) - 1.praca (f.) 2. dzieło
Fizično delo . Praca fizyczna
Umsko delo . Praca umysłowa.
Biti utrujen od dela . Być zmęczonym pracą.
Delo od jutra do večera. Praca od rana do wieczora.
Praznik dela . Święto Pracy.
Drobna dela . Drobne prace.
Literarno delo . Dzieło literackie.
Razstava del baročnih umetnikov. Wystawa dzieł artystów barokowych.
Dobiti delo . Dostać pracę.
Iskati delo . Szukać pracy.
Odpustiti koga z dela . Zwolnić kogoś z pracy.
Sprejeti koga na delo . Przyjąć kogoś do pracy.
Dela prosti dnevi. Dni wolne od pracy.
Voziti se na delo . Dojeżdżać do pracy.

Demokracija  (f.) - demokracja
Demokracijo je zamenjal fašizem. Faszyzm zamienił demokrację.
Boriti se za demokracijo . Walczyć o demokrację.
Zahodne demokracije . Zachodnie demokracje.
Ljudska demokracija . Demokracja ludowa.
Parlamentarna demokracija . Demokracja parlamentarna.
Demokracija je izvor vsega zla. Demokracja jest źródłem wszelkiego zła.

Denar  (m.) - pieniądz, pieniądze
Posoditi denar . Pożyczyć pieniądze.
Zaslužiti veliko denarja . Zarobić dużo pieniędzy.
Ostal je brez denarja . Został bez pieniędzy.
Igrati za denar . Grać na pieniądze.
Dal mu je ves denar . Dał mu wszystkie pieniądze.
Preštevati denar . Przeliczać pieniądze.
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Šop denarja . Plik pieniędzy.
Za noben denar . Za żadne pieniądze.
Blago je vredno svojega denarja . Towar jest warty swoich pieniędzy.
Obtok denarja . Obieg pieniądza.

Denarnica  (f.) - portfel (m.)
Iztrgali so mu denarnico . Wyrwali mu portfel.
Najti denarnico . Znaleźć portfel.
Usnjena denarnica . Skórzany portfel.
Imeti prazno denarnico . Mieć pusty portfel.
Iz avta izginila denarnica . Z samochodu zginął portfel.
Denarnica z denarjem . Portfel z pieniędzmi.

Desni  - prawy
Desna  noga. Prawa ręka.
On je direktorjeva desna  roka. (On) Jest prawą ręką dyrektora.
Desni  breg reke. Prawy brzeg rzeki.

Desnica  (f.) 1. prawa ręka 2. prawica
Skrajna desnica . Skrajna prawica.
Desnica je prišla v parlament Prawica weszła do parlamentu.
Desnica je prišla na oblast . Prawica doszła do władzy.
Levica in desnica . Lewica i prawica.
Zmaga desnice . Zwycięstwo prawicy.

Dež (m.) - deszcz
Priti z dežja pod kap. Wpaść z deszczu pod rynnę.
Gost dež. Gęsty deszcz.
Oblaki prinašajo dež. Chmury przynoszą deszcz.
Dež in sneg. Deszcz ze śniegiem.
Kaplje dežja . Krople deszczu.
Dež bije na okno. Deszcz stuka/uderza w okno.
Rasti kot gobe po dežju . Rosnąć jak grzyby po deszczu.
Pripravlja se k dežju . Zbiera się na deszcz.
Ognjen dež. Deszcz ognia.
Dež isker. Deszcz iskier.
Dež krogel. Grad kul.
Meteoritski dež. Deszcz meteorytów.

Dežela (f.) - kraj (m.)
Proletarci vseh dežel , združite se! Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!
Dežela vzhajajočega sonca. Kraj wschodzącego słońca.
Dežela tisočerih jezer. Kraj tysiąca jezior.
Neznane dežele . Nieznane kraje.
Daljne dežele . Dalekie kraje.
Dežele v razvoju. Kraje rozwijające się.

Diktatura  (f.) - dyktatura
Uvesti diktaturo. Zaprowadzić dyktaturę.
vojaška diktatura. Dyktatura wojskowa.
Diktatura  proletariata. Dyktatura proletariatu.
Nobena diktatura  ni večna. Żadna dyktatura nie trwa wiecznie.
Čas je za diktaturo. Czas na dyktaturę.
Med demokracijo in diktaturo. Między demokracją a dyktaturą.
Po dvainštiridesetih letih diktature. Po czterdziestu dwóch latach dyktatury.

Dihati  - oddychać
Bolnik težko diha. Chory ciężko oddycha.
Dihati  skozi nos. Oddychać przez nos.
Enakomerno dihati . Równomiernie oddychać.
Globoko dihati. Głęboko oddychać
Ribe dihajo  s škrgami. Ryby oddychają skrzelami.
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Dlan  (f.) - dłoń
Črte na dlani . Linie dłoni.
Mesto pozna kakor svojo dlan . Zna miasto jak własną kieszeń.
To je kakor na dlani . To jest jak na dłoni.
Skrčiti dlan v pest. Zacisnąć/Złożyć dłoń w pięść.
Na dlaneh se mu pozna, da težko dela. Widać po jego dłoniach, że ciężko pracuje.
Položila mu je dlan na ramo. Położyła mu dłoń na ramię.

Dneven  - dzienny lub dotyczący dnia
Najvišje dnevne  temperature. Najwyższe temperatury w ciągu dnia.
Dnevni  zaslužek. Dzienny zarobek.
Dovoljena dnevna  doza zdravila. Dozwolona dzienna dawka lekarstwa.
Dnevna  norma. Dzienna norma.
Nesreče so na dnevnem  redu. Wypadki są na porządku dziennym.

Dnevnik  (m.) - dziennik
Pisati dnevnik . Pisać dziennik.
Popotni dnevnik . Dziennik z podróży.
Voditi dnevnik . Prowadzić dziennik.
Ladijski dnevnik . Dziennik okrętowy.
Naročiti se na dnevnik. Zaprenumerować dziennik.
Televizijski dnevnik . Dziennik telewizyjny.

Dno (n.) - dno
Dvojno dno . Podwójne dno.
Do dna ! Do dna! 
Izpiti do dna . Wypić do dna.
Peščeno dno . Piaszczyste dno.
Dno morja. Dno morza.

Doba (f.) - 1. okres (m.), doba 2. pora, czas (m.) 3. epoka
Odplačilna doba . Okres spłaty.
Deževna doba . Pora deszczu.
Doba pubertete. Okres dojrzewania.
Prehoda doba . Okres przejściowy.
Živimo v dobi tehnike. Żyjemy w dobie techniki.
Duh dobe . Duch doby.
Baročna doba . Okres/Epoka baroku.
Dolgo dobo ga že nisem videl. Nie widziałem go od dłuższego czasu.
Atomska doba . Epoka atomowa. 
Ledena doba . Epoka lodowcowa.
Bronasta doba . Epoka brązu.
Kamena doba . Epoka kamienia.
Železna doba . Epoka żelaza.

Dokaz (m.) - dowód
Vsi dokazi govorijo proti vam. Wszystkie dowody świadczą przeciwko wam/panu/pani.
Manjkalo mu je neizpodbitnih dokazov . Brakowało mu niezbitych dowodów.
Dokazi za in proti. Dowody za i przeciw.
Za to imamo že dovolj dokazov . Mamy wystarczająco dużo dowodów na to.
Zaradi pomanjkanja dokazov . Z braku dowodów.
Prepričljiv dokaz . Przekonujący dowód.
Dokaz ljubezni. Dowód miłości.
Pod pritiskom dokazov . Pod ciężarem dowodów.
Posredni dokaz . Poszlaka.
Uničiti dokaze . Zniszczyć dowody.

Dolg1  - długi
Vojaki so stali v dolgi,  ravni vrsti. Żołnierze stali w długim, równym szeregu.
Nosi zelo dolge  lase. Nosi bardzo długie włosy.
Napisal mu je dolgo  pismo. Napisał do niego długi list.
Stavba je dolga  dvajset metrov. Budynek ma dwadzieścia metrów długości.
Dolgi  zimski večeri. Długie zimowe wieczory.
Dolga  bolezen. Długa choroba.
Jesen je bila dolga  in lepa. Jesień była długa i piękna.
Utrujen od dolge  poti. Zmęczony długą podróżą.
Od tedaj so pretekla že dolga  leta. Od tamtej pory minęły długie lata.
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Oditi z dolgim  nosom. Odejść z kwitkiem.
Narediti dolg  obraz. Zrobić kwaśną minę.
Padel je, kakor je dolg  in širok. Padł jak długi.
Ni tako dolg  dan, da ne bi bilo večera. Wszystko ma swój koniec.

Dolg2  (m.) - dług
Javni dolg . Dług publiczny.
Zunanji dolg . Dług zagraniczny.
Zabresti v dolgove . Zabrnąć w długi.
Izkopati se iz dolgov . Wyjść z długów.
Dolg se je iz leta v leto večal. Dług się powiększał z roku na rok.
Dolg do domovine. Dług wobec ojczyzny.
Do vratu tiči v dolgovih . Być zadłużonym po uszy.
Častni dolg . Dług honorowy.

Dolg čas (m.) - nuda (f.)
Dolg čas mi je. Nudzę się.
V mestu mi je bilo zelo dolg čas. W mieście bardzo się nudziłem.
Pri nas ni nikoli dolg čas. Z nami nigdy nie ma nudy.
Preganjati dolg čas. Zabijać nudę.
Delati nekaj iz dolg časa. Robić coś z nudów.

Dolgo  - długo
Dolgo  smo ga čakali. Długo czekaliśmy na niego.
Ljudje že dolgo  govorijo o tem. Ludzie już długo o tym mówią.
Dolgo  je ostal doma. Długo został w domu.
Kako dolgo  boš ostal tukaj? Jak długo tutaj zostaniesz?

Dom (m.) - dom
Dijaški dom . Internat.
Študentski dom . Dom studencki.
Vsako jutro gre zgodaj od doma . Codziennie wcześnie rano wychodzi z domu.
Doma . W domu.
Bratova družina ima v lep dom . Rodzina brata ma piękny dom.
Knjižnica izposoja knjige na dom . Biblioteka wypożycza książki do domu.
Skrbeti za dom . Opiekować się domem./Dbać o dom.
Gasilski dom . Remiza strażacka.
Zdravstveni dom . Ośrodek zdrowia.
Sin je ostal na domu . Syn został w domu.

Domet  (m.) - zasięg
Rakete z dolgim dometom. Rakiety dalekiego zasięgu.
Domet  topov je bil prekratek. Zasięg dział był zbyt krótki.
Top z dometom  osem tisoč metrov. Działo o zasięgu ośmiu tysięcy metrów.

Dovoliti  (si)  - pozwolić (sobie) 
Učitelj nam je dovolil , da gremo domov. Nauczyciel pozwolił nam iść do domu.
Ne, tega ne dovolimo. Nie, na to nie pozwolimy.
Njegov ponos mu ne dovoli,  da bi jih prosil. Jego duma nie pozwoli mu, aby ich prosił.
Študij bo nadaljeval, če mu bo dovolilo  zdravje. Będzie kontynuował studia, jeśli pozwoli mu zdrowie.
Kdo vam je dovolil  tu kaditi? Kto wam pozwolił tu palić?
Preveč dovoli  otroku. Pozwala dziecku na zbyt wiele.
Dovolil  si je neslano šalo. Pozwolił sobie na niesmaczny żart.
Misliš, da si lahko vse dovoliš?! Myślisz, że możesz sobie na wszystko pozwolić?! 
Dovolil  sem si kritiko njegovega dela. Pozwoliłem sobie skrytykować jego pracę.

Dovolj enje  (n.) - pozwolenie, zezwolenie
Gradbeno dovoljenje . Pozwolenie na budowę.
Vozniško dovoljenje . Prawo jazdy.
Oče mu je dal dovoljenje , da gre v hribe. Ojciec pozwolił mu iść/jechać w góry.
Dobiti dovoljenje . Dostać pozwolenie.
Prositi dovoljenje za kaj. Prosić o pozwolenie na coś.
Pismeno dovoljenje . Pisemne pozwolenie.
Izdati dovoljenje . Wydać pozwolenie.
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Drevo  (n.) - drzewo
Stati pod drevesom . Stać pod drzewem.
Cvetoče dreveso . Kwitnące drzewo.
Iglasto drevo . Drzewo iglaste.
Listnato drevo . Drzewo liściaste.
Okrasno drevo . Drzewo ozdobne.
Genealoško drevo . Drzewo genealogiczne.
Zapeljala je z vozišča in trčila v drevo . Zjechała z jezdni i uderzyła w drzewo.
Padalec je pristal na drevesu . Spadochroniarz wylądował na drzewie.
Privezati k drevesu . Przywiązać do drzewa.
Obesiti se na drevesu pred hišo. Powiesić się na drzewie przed domem.
Denar raste na drevesu . Pieniądze rosną na drzewach.

Droga  (f.) - narkotyk (m.)
Imel je drogo za lastno uporabo. Posiadał narkotyki na własny użytek.
Uživati droge . Brać narkotyki.
Prekupčevanje z drogami . Handel narkotykami.
Gojiti droge . Uprawiać narkotyki.
Mehke droge . Miękkie narkotyki.
Posedovanje droge . Posiadanie narkotyków.

Drugi  - drugi
Drugi  dan v tednu. Drugi dzień tygodnia.
Otroci iz drugega  zakona. Dzieci z drugiego małżeństwa.
Skoraj vsak drugi  otrok je bolan. Prawie co drugie dziecko jest chore.
Vozili so se v drugem  razredu. Jechali w drugiej klasie/drugą klasą.
Dobil je drugo  mesto. Zdobył drugie miejsce.
Veslati na drugi  breg. Wiosłować na drugi brzeg.
Bila mu je druga  mati. Była dla niego drugą matką.
Druga  stran medalje. Druga strona medalu.
Igrati drugo  violino. Grać drugie skrzypce.
Sodišče druge  stopnje. Sąd drugiej instancji.
Eni se smejejo, drugi  jokajo. Jedni się śmieją, drudzy/inni płaczą.

Družba  (f.) - 1. spółka (f.) 2. społeczeństwo (n.) 3. towarzystwo (n.)
Delniška družba . Spółka akcyjna.
Hčerinska družba . Spółka córka.
Komanditna družba . Spółka komandytowa.
Družba z omejeno odgovornostjo. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Letalska družba . Linie lotnicze.
Plinska družba . Koncern gazowy.
Družina je osnovna celica družbe . Rodzina to podstawowa komórka społeczeństwa.
Kapitalistična družba . Społeczeństwo kapitalistyczne.
Socialistična družba . Społeczeństwo socjalistyczne.
Razredna družba . Społeczeństwo klasowe.
Uvesti koga v družbo . Wprowadzić kogoś do towarzystwa.
Glasna družba . Głośne towarzystwo.
Izogibaj se njegove družbe . Unikaj jego towarzystwa.
Povsod se je pojavljala v družbi svoje prijateljice. Wszędzie pojawiała się w towarzystwie swojej 

przyjaciółki.

Družina  (f.) - rodzina
Bili so kakor ena družina . Byli jak jedna rodzina.
Krog družine . Grono rodzinne.
Šestčlanska družina . Sześcioosobowa rodzina.
Družina je osnovna celica družbe . Rodzina to podstawowa komórka społeczeństwa.
Ta družina stanuje v našem bloku. Ta rodzina mieszka w naszym bloku.
Zanemarjati družino . Zaniedbywać rodzinę.
Ustvaril si je družino . Założył rodzinę.
Družina jezikov. Rodzina językowa.
V prometni nesreči je umrla petčlanska družina . W wypadku drogowym zginęła pięcioosobowa rodzina.
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Država  (f.) - państwo (n.)
Država v razvoju. Państwo rozwijające się.
Agrarna država . Państwo rolnicze.
Industrijska država . Państwo przemysłowe.
Kontinentalna država . Państwo kontynentalne.
Vloga države v življenju družbe. Rola państwa w życiu społecznym.
Ločitev cerkve od države . Rozdział Kościoła od państwa.
Država v državi . Państwo w państwie.
Socialna država . Państwo opiekuńcze.
Pravna država . Państwo prawa.

Duh (m.) - duch
Duh časa se spreminja. Duch czasu się zmienia.
Verjeti v duhove . Wierzyć w duchy.
Dobri in zli duhovi . Dobre i złe duchy.
Sveti duh . Duch Święty.
Olimpijski duh . Duch olimpijski.
Izganjalec duhov . Egzorcysta.

Dvojica  (f.) - para
Z druge strani je prihajala dvojica  mladih ljudi. Z drugiej strony nadchodziła para młodych ludzi.
Obisk švedske kraljevske dvojice. Wizyta szwedzkiej pary królewskiej.
Dvojica  sil. Para sił.

Dvom  (m.) - wątpliwość (f.)
Ni nobenega dvoma . Nie ma żadnej/ych wątpliwości.
Vzbujati dvome . Wzbudzać wątpliwości.
Znebiti se dvomov . Pozbyć się wątpliwości.
Dvom nad bogom in ljudmi. Zwątpienie w Boga i ludzi.
Biti v dvomu . Mieć wątpliwości.
Izven vsakega dvoma . Ponad wszelką wątpliwość.

Dvorana  (f.) - 1. sala 2. hala
Operacijska dvorana . Sala operacyjna.
Mladina je napolnila dvorano . Młodzież zapełniła salę.
Kinematografska dvorana . Sala kinowa.
Koncertna dvorana . Sala koncertowa.
Plesna dvorana . Sala taneczna.
Kino dvorana . Sala kinowa.
Športna dvorana . Hala sportowa.
Vsa dvorana mu je ploskala. Cała sala biła mu brawa.
Tovarniška dvorana . Hala fabryczna.

Elektrarna  (f.) - elektrownia
Termoelektrarna . Elektrociepłownia.
Geotermalna elektrarna . Elektrownia geotermalna.
Hidroelektrarna . Elektrownia wodna.
Jedrska elektrarna . Elektrownia jądrowa/atomowa.
Nova elektrarna že obratuje. Nowa elektrownia już działa.
Graditi elektrarne . Budować elektrownie.
Vetrna elektrarna . Elektrownia wiatrowa.
Požar v švedski jedrski elektrarni . Pożar w szwedzkiej elektrowni atomowej.

En; Ena; Eden  - jeden
Ena in ena je dve. Jeden plus jeden równa się dwa.
Eden  je obstal, dva sta zbežala. Jeden został, dwóch uciekło.
Eden  izmed stražnikov ga je opazil. Zauważył go jeden ze strażników.
Ti si eden  med mnogimi. Jesteś jednym z wielu.
Tako je rekla ena od žensk. Tak powiedziała jedna z kobiet.
Bilo je ena po polnoči. Była pierwsza w nocy.
Ima samo ene čevlje. Ma tylko jedną parę butów.
Tekma se je končala s tri proti ena. Mecz zakończył się wynikiem trzy do jednego.
V šoli ima same ene. W szkole ma same jedynki.
Eni  in drugi so bili jezni. Jedni i drudzy gniewali się.
Obleka v enem  delu. Kostium jednoczęściowy.
Meče vse v en koš. Wszystko wrzuca do jednego worka.
Vsi kot en mož. Wszyscy jak jeden mąż.
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Z eno  besedo (povedano). Jednym słowem mówiąc.
Staviti vse na eno  karto. Postawić wszystko na jedną kartę.
Z eno  nogo je že v grobu. Jedną nogą jest już w grobie.
Sovražnik številka ena. Wróg numer 1.
Dela vse po enem  kopitu. Robi wszystko na jedno kopyto.
Poslušati samo z enim  ušesom. Słuchać jednym uchem.
Vsi za enega,  eden  za vse. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

Energija  (f.) - energia
Električna energija . Energia elektryczna.
Kinetična energija . Energia kinetyczna.
Notranja energija . Energia wewnętrzna.
Obnovljiva energija . Energia odnawialna.
Poraba energije . Zużycie energii.
Potencialna energija . Energia potencjalna.
Prosta energija . Energia swobodna.
Sončna energija . Energia słoneczna.
Vir energije . Źródło energii.
Vodna energija . Energia wodna.

Enkrat  - 1. raz 2. kiedyś
Enkrat  se bo že vrnil. Kiedyś wróci.
Enkrat  je živel oče, ki je imel tri sinove. Pewnego razu żył ojciec, który miał trzech synów.
Upala je, da bo tudi tega enkrat  konec. Miała nadzieję, że to się kiedyś skończy.
Njegova ura enkrat  prehiteva, drugič zaostaja. Jego zegarek raz spieszy, raz się spóźnia.
Dolgo se je trudil, enkrat  je pa le uspel. Długo się starał, w końcu się udało.

Fakulteta  (f.) - wydział (m.)
Filozofska fakulteta . Wydział Filologii.
Pravna fakulteta . Wydział Prawa.
Fakulteta za družbene vede. Wydział Nauk Społecznych.
Ekonomska fakulteta . Wydział Ekonomii.
Fakulteta za arhitekturo. Wydział Architektury.
Fakulteta za farmacijo. Wydział Farmacji.
Fakulteta za gradbeništvo. Wydział Budownictwa.
Pedagoška fakulteta . Wydział Pedagogiczny.

Fant  (m.) - 1. chłopiec, chłopak 2. kawaler
Hoditi s fantom . Chodzić z chłopakiem.
Imeti fanta . Mieć chłopaka.
Nikoli nisem imela fanta . Nigdy nie miałam chłopaka.
Pustiti fanta . Opuścić chłopaka./ Zerwać z chłopakiem.
Stari fant . Stary kawaler.
Na fanta ostriženo dekle. Dziewczyna obcięta  "na chłopaka".
Je še fant . Jest jeszcze kawalerem.
V razredu je več fantov kot deklet. W klasie jest więcej chłopaków niż dziewczyn.
Petnajstleten fant . Piętnastoletni chłopak.
Tako mlada, pa ima že fanta . Taka młoda, a ma już chłopaka.

Festival  (m.) - festiwal
Filmski festival . Festiwal filmowy.
Glasbeni festival . Festiwal muzyczny.
Gledališki festival . Festiwal teatralny.
Festival jazza. Festiwal jazzu.
Festival dokumentarnega filma. Festiwal filmów dokumentalnych.

Film  (m.) - film
Akcijski film . Film akcji.
Celovečerni film . Film fabularny.
Dolgometražni film . Film długometrażowy.
Film traja dve uri. Film trwa dwie godziny.
Gledati filme . Oglądać filmy.
Kavbojski film . Western.
Kratkometražni film . Film krótkometrażowy.
Ljubezenski film . Film obyczajowy.
Napisati glasbo za film . Napisać muzykę do filmu.
Nastopati v filmih . Występować/Grać w filmach.
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Nemi film . Niemy film.
Snemati film . Kręcić film.
Zbirka filmov . Kolekcja filmów.
Zgodovinski film . Film historyczny.

Garda  (f.) - gwardia
Služil je v kraljevi gardi. Służył w gwardii królewskiej.
Švicarska garda. Gwardia szwajcarska./W Watykanie/
Revolucionarna garda. Gwardia rewolucyjna.
Narodna garda. Gwardia narodowa.

Geslo  (n.) - hasło
Pisali so gesla po zidovih. Pisali hasła na murach.
Novi slovar obsega skoraj trideset tisoč gesel . Nowy słownik zawiera prawie trzydzieści tysięcy haseł.
Volilno geslo . Hasło wyborcze.
Politična geslo . Hasła polityczne.
Propagandna gesla . Hasła propagandowe.
Stražarju je moral povedati geslo . Strażnikowi musiał powiedzieć hasło.
Izbira gesel . Wybór haseł.
Geslo mednarodnega delavskega gibanja. Hasło międzynarodowego ruchu robotniczego.

Glas  (m.) - głos
Trese se ji glas . Głos jej się trzęsie.
Zvišani glas . Podniesiony głos.
Spoznati koga po glasu . Poznać kogoś po głosie.
Govoriti s pridušenim glasom . Mówić przyduszonym/przytłumionym głosem.
Smejati se na ves glas . Śmiać się na cały głos.
Sliši se glas , da je zmagal. Słychać głosy/Wieść niesie, że zwyciężył.
O njem je šel glas , da... Chodziły o nim głosy, że...
Tu in tam se slišijo kritični glasovi . Tu i tam słychać głosy krytyki.
Glas ljudstva. Głos ludu.
Zmagati z enim glasom . Wygrać jednym głosem.
Kandidat je dobil večino glaso . Kandydat otrzymał większość głosów.
Sprejeti z vsemi glasovi . Przyjąć jednogłośnie.

Glasba  (f.) - muzyka
Elektronska glasba . Muzyka elektroniczna.
Festival sodobne glasbe . Festiwal muzyki współczesnej.
Instrumentalna glasba . Muzyka instrumentalna.
Napisati glasbo za film. Napisać muzykę do filmu.
Zabavna glasba . Muzyka rozrywkowa.
Plesna glasba . Muzyka taneczna.
Klasična glasba . Muzyka klasyczna.
Ljudska glasba . Muzyka ludowa.
Akademija za glasbo . Akademia Muzyczna.
Rad posluša glasbo . Lubi słuchać muzyki.
Predvajati glasbo . Odtwarzać muzykę.

Glava  (f.) - głowa
Sneti klobuk z glave . Zdjąć kapelusz z głowy
Pod glavo si je položil blazino. Położył sobie poduszkę pod głowę.
Udariti koga po glavi . Uderzyć kogoś w głowę./po głowie.
Skočiti v vodo na glavo . Skoczyć do wody na główkę.
Zvrtelo se mu je v glavi . Zakręciło mu się w głowie.
Bil je za glavo višji od drugih. Był o głowę wyższy od pozostałych.
Glava družine. Głowa rodziny.
Riba pri glavi smrdi. Ryba psuje się od głowy.

Gnezdo  (n.) - 1. gniazdo 2. gniazdko (jako dom)
Ptiči si delajo gnezda v duplih. Ptaki budują gniazda w dziuplach.
Graditi gnezdo . Budować gniazdo.
Mladiči so že zleteli iz gnezda . Młode wyleciały już z gniazda.
Zapustiti gnezdo . Opuścić gniazdo.
Sršenovo gnezdo . Gniazdo szerszeni.
Lastovičje gnezdo . Gniazdo jaskółek.
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Goba (f.) - 1. grzyb (m.) 2. gąbka
Nabirati gobe . Zbierać grzyby.
Zastrupiti se z gobami . Zatruć się grzybami.
Hiše so rastle kakor gobe po dežju. Domy wyrastały jak grzyby po deszczu.
Gobe v smetani. Grzyby w śmietanie.
Atomska goba . Grzyb atomowy.
Strupena goba . Trujący grzyb.
Brisati tablo z gobo . Mazać tablicę gąbką.

Gorivo  (n.) - paliwo 
Črpalka za gorivo . Pompa paliwowa.
Fosilno gorivo . Paliwo kopalne.
Visoke cene goriva . Wysokie ceny paliwa.
Skladišče goriva . Magazyn paliwa.
Raketno gorivo . Paliwo rakietowe.

Gost (m.) - gość
Imeti goste . Mieć gości.
Poročni gostje . Goście weselni.
Danes boste naš gost . Dzisiaj będzie pan(i) naszym gościem.
Pričakovati goste . Oczekiwać gości.
Sprejemati goste . Przyjmować gości.
On je pri njih stalen gost . On jest ich stałym gościem.
Dobrodošel gost . Mile widziany gość.
Nezaželen gost . Nieproszony gość.
Povabiti koga v goste . Zaprosić kogoś w gości.
Priti v goste . Przyjść w gości.
V kavarni je bilo le nekaj gostov . W kawiarni było tylko kilku gości.
Za naše stalne goste . Dla naszych stałych gości.

Govor  (m.) - 1. mowa (f.) 2. rozmowa (f.)
Obvladati tuji jezik v govoru in pisavi. Znać język obcy w mowie i piśmie.
Dar govora . Dar wymowy
Vpasti komu v govor . Wpaść/Wejść komuś w słowo.
Svoboda govora . Wolność słowa.
O tem bo še govor . O tym jeszcze porozmawiamy.
Ni bilo govora o... Nie było mowy o...

Gozd (m.) - las
Nad hišo se razprostira gozd . Nad domem rozpościera się las.
Iti v gozd . Iść do lasu.
Hoditi po gozdu . Chodzić po lesie.
Delati v gozdu . Pracować w lesie.
Živeti v gozdu . Żyć w lesie.
Iglasti gozd . Las iglasty.
Listnati gozd . Las liściasty.
Tropski gozd . Las tropikalny.
Katinski gozd . Las Katyński.

Graditi  - budować
Graditi  cesto. Budować drogę.
Graditi  nova stanovanja. Budować nowe mieszkania.
Zdaj se veliko gradi. Teraz dużo się buduje.
Graditi  na črno. Budować na czarno.
Bobri gradijo  jez. Bobry budują tamę.
Telo gradi  nove celice iz beljakovin. Ciało buduje nowe komórki z białek.
Graditi  lepšo prihodnost. Budować lepszą przyszłość.

Gradnja  (f.) - budowa
Gradnjo so ustavili. Wstrzymali budowę.
Hotel je v gradnji . Trwa budowa hotelu.
Črna gradnja . Samowola budowlana.
Gradnja novih stanovanj. Budowa nowych mieszkań.
Gradnja cest. Budowa dróg.
Gradnja socializma. Budowa socjalizmu.
Gradnja strojev. Budowa maszyn.
Gradnja telesa. Budowa ciała.
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Grd  - brzydki
Ima grd  obraz. Ma brzydką twarz.
Grdi  zobje. Brzydkie zęby.
Grda  pisava. Brzydkie pismo.
Ne jej z grdimi  rokami. Nie jedz brudnymi rękami.
Grdo  vreme. Brzydka pogoda.
Laže, da je grdo. Kłamie jak z nut.
Grd  vonj. Przykry/Nieprzyjemny zapach.
On je grd  človek. On jest złym człowiekiem.
Bila je grda  hči. Była złą córką.
Imeli smo grdo  pomlad. Mieliśmy brzydką wiosnę.
Grdi  spomini. Złe wspomnienia.
V nalogi so grde  napake. W zadaniu są straszne błędy.

Greh (m.)  - grzech
Izvirni greh . Grzech pierworodny.
Smrtni greh . Grzech śmiertelny.
Spovedati se grehov . Spowiadać się z grzechów.
Delati grehe . Grzeszyć.
Odpustiti grehe . Odpuścić grzechy.
Greh proti šesti zapovedi. Grzech przeciwko szóstemu przykazaniu.

Grlo  (n.) - gardło
Nastaviti komu nož na grlo . Przystawić komuś nóż do gardła.
Vnetje grla . Zapalenie gardła.
Zapelo je petsto mladih grl . Zaśpiewało pięćset młodych gardeł.
Prerezal mu je grlo . Podciął mu gardło.
Ribja kost se mu je zataknila v grlu . Ość stanęła mu w gardle.
Stisniti koga za grlo . Złapać kogoś za gardło.

Grmeti  - grzmieć
Vso noč se je bliskalo in grmelo. Przez całą noc błyskało się i grzmiało.
Poleti pogosto grmi. W lecie często grzmi.
Nad mestom grmijo  letalski motorji. Nad miastem grzmią silniki samolotów.
V dvorani je kar grmelo  od ploskanja. W sali grzmiało od oklasków.
Topovi so cel dan grmeli. Działa grzmiały przez cały dzień.
Član opozicije je grmel  na vlado. Członek opozycji grzmiał na rząd.

Grob (m.) - grób
Zapuščeni grobovi . Opuszczone groby.
Spustiti krsto v grob . Spuścić trumnę do grobu.
Molči kot grob . Milczy jak grób.
Tiho kakor v grobu . Cicho jak w grobie.
Kopati grob . Kopać grób.
Vsak dan je nosila rože na njegov grob . Codziennie nosiła róże na jego grób.
Oskrbovani grobovi . Zadbane groby.
Grob je čisto zarasel. Grób całkowicie zarósł.

Guba (f.) - 1. zmarszczka 2. fałda
Ima gube okrog oči. Ma zmarszczki wokół oczu.
Na čelu se mu delajo gube . Na czole tworzą mu się zmarszczki.
Američani z botoksom proti gubam . Amerykanie z botoksem przeciwko zmarszczkom.
Smejalna guba . Zmarszczka mimiczna.
Prve gube . Pierwsze zmarszczki.
Krema za gube . Krem przeciwzmarszczkowy.

Himna  (f.) - hymn (m.)
Državna himna. Hymn państwowy.
Narodna himna. Hymn narodowy.
Peti himne. Śpiewać hymny.
Zmagoslavna himna. Hymn na cześć zwycięstwa.
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Hip  (m.) - chwila (f.)
Tisti hip  je bil odločilen. Ta chwila była decydująca.
Trajalo je samo hip. Trwało (to) tylko chwilę.
Hip  pozneje je odšel. Chwilę później poszedł.
Hip  počakajte, prosim. Proszę chwilę poczekać.
V težkih hipih. W ciężkich chwilach.
Prvi hip  ga ni spoznal. W pierwszej chwili go nie poznał.
Vsak hip  se lahko vrne. W każdej chwili może wrócić.

Hiša  (f.) - dom (m.)
Enodružinska hiša . Dom jednorodzinny.
Modna hiša . Dom mody.
Hiša stoji ob cesti. Dom stoi przy drodze.
Hiša z balkonom. Dom z balkonem.
Hiša z vrtom. Dom z ogrodem.
Lastnik hiše . Właściciel domu.
Najemninska hiša . Kamienica.
Počitniška hiša . Domek letniskowy.
Stanovanjska hiša . Dom mieszkalny.
Mestna hiša . Ratusz
Trgovska hiša . Dom handlowy.
Polževa hiša . Domek ślimaka.
Javna hiša . Dom publiczny.
Bela hiša . Biały Dom.

Hitrost  (f.) - 1. prędkość, szybkość 2. bieg (w samochodzie)
Fazna hitrost . Prędkość fazowa.
Hitrost svetloba. Prędkość światła.
Kotna hitrost . Prędkość kątowa.
Povprečna hitrost . Średnia prędkość.
Hitrost vetra. Prędkość wiatru.
Merilnik hitrosti . Prędkościomierz.
Prekoračitev hitrosti . Przekroczenie dozwolonej prędkości.
Prevelika hitrost . Nadmierna prędkość.
Zmanjšati hitrost . Zmniejszyć prędkość.
Avtomobil ima štiri hitrosti . Samochód ma cztery biegi.
Menjati hitrost . Zmieniać bieg.
Voziti v tretji hitrosti . Jechać na trzecim biegu.

Hoditi  - 1. chodzić 2. jeździć
Hodil  je okrog hiše. Chodził naokoło domu.
Hoditi  ob berglah. Chodzić o kulach.
Hoditi  ob palici. Chodzić o lasce.
Gosi hodijo  druga za drugo. Gęsi chodzą jedna za drugą.
Akrobat hodi  po rokah. Akrobata chodzi na rękach.
Pismo je hodilo  tri dni. List szedł trzy dni.
Hoditi  z avtobusom. Jeździć autobusem.
Hoditi  na sprehode. Chodzić na spacery.
Hoditi  v službo. Chodzić do pracy.
Hoditi  pozno spat. Późno chodzić spać.
Hodili  so v gosjem redu. Szli gęsiego.
Hoditi  s časom. Iść z duchem czasu.

Hodnik  (m.) - korytarz
S hodnika se je slišalo govorjenje. Z korytarza dochodziły rozmowy.
Iti na hodnik . Iść na korytarz.
Zračni hodnik . Korytarz powietrzny.
Stopiti na hodnik . Wyjść na korytarz.
Ozek hodnik . Wąski korytarz.

Hotel  (m.) - hotel
Hotel ob morju. Hotel nad morzem.
Hotel s tremi zvezdicami. Hotel trzygwiazdkowy.
Najeti sobo v hotelu . Wynająć pokój w hotelu.
Priporočiti hotel . Polecić hotel.
Restavracija hotela . Restauracja hotelowa.
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Hrana  (f.) - jedzenie (n.), pożywienie (n.), odżywianie (n.), żywność (f.)
Dolgo vzdrži brez hrane . Długo wytrzyma bez jedzenia.
Madeži od hrane . Plamy od/z jedzenia.
Kuhati hrano . Gotować jedzenie.
Pripravljati hrano . Przyrządzać jedzenie.
Hrana za bolnike. Jedzenie dla chorych.
Zaloge hrane . Zapasy jedzenia.

Igra  (f.) - 1. gra 2. zabawa 3. sztuka 
Nagradna igra . Konkurs z nagrodami.
Napadalna igra . Ofensywna gra.
Odstopil je od nadaljnje igre . Zrezygnował z kontynuowania gry.
Igra barv. Gra kolorów.
Izmišljali so si različne igre . Wymyślali różne zabawy.
Družabne igre . Gry towarzyskie.
Igra v treh dejanjih. Sztuka w trzech aktach.
Gledališka igra . Sztuka teatralna.
Besedna igra . Gra słów.
Olimpijske igre . Igrzyska olimpijskie.
Igra preko kril. Gra skrzydłami.

Igralec  (m.) - 1. aktor 2. gracz, zawodnik
Biti igralec . Być aktorem.
Postati igralec . Zostać aktorem.
Dober igralec . Dobry aktor.
Gledališki igralec . Aktor teatralny.
Igralec v državni nogometni reprezentanci. Zawodnik piłkarskiej kadry narodowej.
Amaterski igralci . Amatorzy.
Nasprotni igralci . Zawodnicy przeciwnika.
Rezervni igralci . Gracze rezerwowi.
Hazardni igralec . Hazardzista.
Igralec na srečo. Hazardzista.
Krilni igralec . (sport.) Skrzydłowy
Vezni igralec . (sport.) Pomocnik.

Ime (n.) - 1. imię 2. nazwisko 3. nazwa
Črkovati svoje ime . Literować swoje imię.
Dati komu ime . Nadać komuś imię.
Ime ima po očetu. Imię ma po ojcu.
Ime in priimek. Imię i nazwisko.
Izbrati otroku ime . Wybrać imię dla dziecka.
Izmišljeno ime . Zmyślone imię/nazwisko.
Kako ti je ime? Jak masz na imię?
Krstno ime . Pierwsze imię.
Lastno ime . Nazwa własna.
Navesti svoje ime . Podać swoje imię.
Govoriti v imenu ljudstva. Mówić w imieniu ludu.
Podpisal se je s celim imenom . Podpisał się imieniem i nazwiskiem.
Potoval je pod lažnim imenom . Podróżował pod fałszywym nazwiskiem.
Produktno ime . Nazwa produktu.
Ni se mogel spomniti njenega imena . Nie mógł sobie przypomnieć jej imienia.
Uporabniško ime . Nazwa użytkownika./Login.
Vozovnica na ime . Bilet imienny.
Živi pod drugim imenom . Żyje pod innym nazwiskiem.

Industrija  (f.) - przemysł (m.)
Filmska industrija . Przemysł filmowy.
Kemijska industrija . Przemysł chemiczny.
Jeklarska industrija . Przemysł hutniczy.
Težka industrija . Przemysł ciężki.
Razvoj industrije . Rozwój przemysłu.
Tobačna industrija . Przemysł tytoniowy.
Strojna industrija . Przemysł maszynowy.
Delati v industriji . Pracować w przemyśle.
Zavarovalniška industrija . Przemysł ubezpieczeniowy.
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Informacija  (f.) - informacja
Dati informacijo . Udzielić informacji./ Podać informację./ Poinformować.
Dobiti informacijo . Otrzymać informację.
Iskati informacije . Szukać informacji.
Dostop do informacij . Dostęp do informacji.
Povratna informacija . Sprzężenie zwrotne.
Pretok informacij . Przepływ informacji.
Edini vir informacij . Jedyne źródło informacji.
Napačna informacija . Błędna informacja.
Izmenjava informacij . Wymiana informacji.
Teorija informacije . Teoria informacji.

Iskra  (f.) - iskra
Iskra  je preskočila na zavese in povzročila požar. Iskra przeskoczyła na firanki powodując pożar.
Kresati iskre. Krzesać iskry.
Snop isker . Snop iskier.
Oči se ji svetijo kot iskre. Oczy się jej świecą jak iskry.
Iz oči ji švigajo iskre  jeze. Z oczu sypią się jej iskry gniewu.
V temi je zagledal iskri  volčjih oči. W mroku dojrzał iskry wilczych oczu.
Iskra  življenja. Iskra życia.

Iti  - 1. iść 2. jechać
Za hip se je ustavil, nato pa šel  dalje. Na chwilę się zatrzymał, po czym poszedł dalej.
Vlak gre  skozi tunel. Pociąg przejeżdża przez tunel.
Avto je šel  osemdeset kilometrov na uro. Samochód jechał osiemdziesiąt kilometrów na godzinę.
Iti  v mesto nakupovat. Iść do miasta na zakupy.
Iti  k frizerju. Iść do fryzjera.
Iti  na delo. Iść do pracy.
Zamudili ste, vlak je že šel. Spóźniliście się, pociąg już odjechał.
Iz dimnika gre  dim. Z komina wydobywa się dym.
Iz rane gre  kri. Z rany cieknie krew.
Ura gre  naprej. Zegar spieszy.
Vrata gredo  na dvorišče. Drzwi wychodzą na dwór.
Ura gre  na enajsto. Dochodzi jedenasta.
Gre mu za čast. Chodzi mu o honor.
Upamo, da bo kako šlo. Mamy nadzieję, że jakoś (to) pójdzie.
Iti  komu s poti. Zejść komuś z drogi.
Ladja je šla  na dno. Statek poszedł na dno.
Ribe gredo  najbolj na muho. Ryby najlepiej biorą na muchę.
Mladina je šla  na ulice. Młodzież wyszła na ulice.

Izbira  (f.) - wybór (m.)
Izbira darila. Wybór prezentu.
Izbira poklica. Wybór zawodu.
Prosta izbira . Wolny wybór.
Nate je padla izbira . Wybór padł na ciebie.
Svoboda izbire . Wolność wyboru.
Stati pred izbiro . Stać przed wyborem.
Druge izbire ni. Nie ma innego wyboru.
Bogata izbira izdelkov. Bogaty wybór produktów.
Najboljša izbira . Najlepszy wybór.

Izgubiti  - 1. zgubić 2. przegrać 3. stracić
Izgubiti  denarnico. Zgubić portfel.
Izgubiti  sled v snegu. Zgubić trop w śniegu.
Že v mladosti je izgubil  starše. Już w młodości stracił rodziców.
V šestem mesecu nosečnosti je izgubila  otroka. W szóstym miesiącu ciąży straciła dziecko.
Njegovo smrtjo smo izgubili  najboljšega prijatelja. Wraz z jego śmiercią straciliśmy najlepszego przyjaciela.
Izgubiti  imetje. Stracić majątek.
Igra je izgubila  privlačnost. Gra straciła na atrakcyjności.
Beseda je izgubila  izvirni pomen. Słowo straciło pierwotne znaczenie.
Bolnik je izgubil  veliko krvi. Chory stracił dużo krwi.
Izgubil  je ravnotežje in padel. Straciwszy równowagę, upadł.
Izgubiti  življenje v prometni nesreči. Zginąć w wypadku drogowym.
Zaradi prestopka je izgubil  vozniško dovoljenje. Z powodu wykroczenia stracił prawo jazdy.
Izgubiti  bitko. Przegrać bitwę.
Za fantom se je izgubila  vsaka sled. Za chłopcem zaginął ślad.
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Učenec je izgubil  leto. Uczeń stracił rok.
Izgubiti  oblast nad seboj. Stracić panowanie nad sobą.
Niti trenutka ne smemo izgubiti. Nie wolno nam stracić ani chwili.
Letalo je izgubilo  višino. Samolot stracił wysokość.

Izid  (m.) - 1. wydanie 2. wynik, rezultat 3. wyjście
S smrtnim izidom . Ze skutkiem śmiertelnym.
Napovedati izid knjige. Zapowiedzieć wydanie książki.
Kraj izida . Miejsce wydania.
Neodločen izid . Remis.
Izid glasovanja. Wynik głosowania.
Izid volitev. Wynik wyborów.
Najboljši izidi sezone. Najlepsze wyniki sezonu.
Izidi zadnjega kola. Wyniki ostatniej kolejki.
To je zdaj edino mogoč izid . W tej chwili to (jest) jedyne możliwe wyjście.
Izid iz krize. Wyjście z kryzysu.

Izkaznica  (f.) - legitymacja
Članska izkaznica . Legitymacja członkowska.
Dijaška izkaznica . Legitymacja szkolna.
Ponarejena izkaznica . Podrobiona legitymacja.
Osebna izkaznica . Dowód osobisty.
Pokazati izkaznico . Okazać legitymację/dowód.
Izdati izkaznico . Wydać legitymację.
Študentska izkaznica . Legitymacja studencka.
Vozniška izkaznica . Prawo jazdy.

Izlet (m.) - wycieczka (f.)
Prirejati izlete . Organizować wycieczki.
Izlet na morje. Wycieczka nad morze.
Enotedenski izlet . Wycieczka tygodniowa.
Družinski izlet . Wycieczka rodzinna.
Šolski izlet .  Wycieczka szkolna.
Izlet v glavno mesto Bosne in Hercegovine. Wycieczka do stolicy Bośni i Hercegowiny.
Nepozaben izlet . Niezapomniana wycieczka.

Izmenjava  (f.) - wymiana
Izmenjava informacij. Wymiana informacji.
Izmenjava izkušenj. Wymiana doświadczeń.
Blagovna izmenjava . Wymiana towarowa.
Mednarodna izmenjava . Wymiana międzynarodowa.
Izmenjava straže. Zmiana warty.
Študentska izmenjava . Wymiana studencka.

Izobrazba  (f.) - wykształcenie (n.)
Ima nepopolno srednjo izobrazbo . Ma niepełne średnie wykształcenie.
Nižja izobrazba . Wykształcenie podstawowe.
Osnovnošolska izobrazba . Wykształcenie podstawowe.
Humanistična izobrazba . Wykształcenie humanistyczne.
Splošna izobrazba . Wykształcenie ogólne.
Srednja izobrazba . Wykształcenie średnie.
Srednješolska izobrazba . Wykształcenie średnie.
Visoka izobrazba . Wykształcenie wyższe.
Visokošolska izobrazba . Wykształcenie wyższe.
Vsestranska izobrazba . Wszechstronne wykształcenie.

Izpit  (m.) - egzamin
Diplomski izpit . Egzamin dyplomowy.
Pasti pri izpitu . Oblać egzamin./Nie zdać egzaminu.
Pisni izpit . Egzamin pisemny.
Opravljati izpit . Zdawać egzamin.
Ponoviti izpit . Powtórzyć egzamin.
Popravni izpit . Egzamin poprawkowy.
Učiti se za izpit . Uczyć się na egzamin.
Pristopiti k izpitu . Przystąpić do egzaminu.
Priznati izpit . Uznać egzamin.
Uspeti pri izpitu . Zdać egzamin.
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Vozniški izpit . Egzamin na prawo jazdy.
Ustni del izpita . Ustna część egzaminu.
Zaključni izpit . Egzamin końcowy.
Državni izpit . Egzamin państwowy.
Sprejemni izpit . Egzamin wstępny.
Strokovni izpit . Egzamin zawodowy.
Zrelostni izpit . Egzamin dojrzałości.

Izražati  (se) - wyrażać (się)
Izražati  svoja čustva. Wyrażać swoje uczucia.
Pismeno izražati  svoje zahteve. Pisemnie wyrażać swoje żądania.
Izražati  z besedami. Wyrażać słowami.
Umetnost izraža  svojo dobo. Sztuka wyraża swoją epokę.
Obe strani izražata  zadovoljstvo nad potekom pogovorov. Obie strony wyrażają zadowolenie z przebiegu negocjacji.
Vlada izraža  zaskrbljenost zaradi tega incidenta. Rząd wyraża zaniepokojenie z powodu incydentu.
Izražati  vrednost blaga v dolarjih. Wyrażać wartość towaru w dolarach.
Njen obraz izraža  žalost. Jej twarz wyraża smutek.
 
Izvajati  - realizować; wykonywać
Izvajati  načrt. Realizować plan.
Dosledno izvajati  kadrovsko politiko. Konsekwentnie realizować politykę kadrową.
Zakon se že izvaja. Prawo jest już egzekwowane.
Izvajati  predpise z vso strogostjo. Egzekwować przepisy z całą surowością.
Ta četa je izvajala  najtežje akcije. Ten pluton przeprowadzał najtrudniejsze akcje.
Izvajati  prosti strel. Wykonywać rzut wolny.
Orkester je izvajal  skladbe sodobnih avtorjev. Orkiestra wykonywała utwory współczesnych autorów.

Jabolko  (n.) - jabłko
Črvivo jabolko . Robaczywe jabłko.
Granatno jabolko . Granat.
Rdeče jabolko . Czerwone jabłko.
Zrelo jabolko . Dojrzałe jabłko.
Kislo jabolko . Kwaśne jabłko.
Košarica jabolk . Kosz jabłek.
Adamovo jabolko . Jabłko Adama.
Jabolko ne pade daleč od drevesa. Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
Ugrizniti jabolko . Ugryźć jabłko.
Lupiti jabolka . Obierać jabłka.

Jesen  (f.) - jesień
Bila je jesen , ko se je to zgodilo. Była jesień, kiedy to się stało.
Bliža se jesen . Zbliża się jesień.
Danes je prvi dan jeseni . Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni.
Deževna jesen . Deszczowa jesień.
Meglena jesen . Mglista jesień.
Zgodnja jesen . Wczesna jesień.
Jesen bo vroča. Jesień będzie gorąca.
Jesen življenja. Jesień życia.
Jeseni . Jesienią.

Jezero  (n.) - jezioro
Reka se izliva v jezero . Rzeka wlewa się do jeziora.
Kopati se v jezeru . Kąpać się w jeziorze.
Globoko jezero . Głębokie jezioro.
Umetno jezero . Sztuczne jezioro.
Dežela tisočerih jezer. Kraj tysiąca jezior.
Kaspijsko jezero . Morze Kaspijskie.
Več kot 60% jezer na svetu leži v Kanadi. Ponad 60% jezior na świecie leży w Kanadzie.
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Jezik  (m.) - język
Ugrizniti se v jezik . Ugryźć się w język.
Ima rdeče pike na jeziku . Ma czerwone krostki na języku.
Zgornji del jezika . Górna część języka.
Prevajati iz slovanskih jezikov . Tłumaczyć z języków słowiańskich.
Predavati v tujem jeziku . Wykładać w języku obcym.
Zgodovina jezika . Historia języka.
Zna tuje jezike . Zna języki obce.
Jeziki učencem ne delajo težav. Języki nie sprawiają uczniom problemów.
Materni jezik . Język ojczysty.
Svetovni jezik . Język światowy.
Jezik ljubezni. Język miłości.
Pokazati komu jezik . Pokazać komuś język.
Najti isti/skupni jezik . Znaleźć wspólny język.
Knjižni jezik . Język literacki.
Družina jezikov . Rodzina języków.
Učni jezik . Język wykładowy.

Jok  (m.) - płacz
Bruhniti v jok . Wybuchnąć płaczem.
Histeričen jok . Histeryczny płacz.
Krčevit jok . Spazmatyczny płacz.
Od joka pordele oči. Oczy zaczerwienione od płaczu.
Spustiti se v jok . Rozpłakać się.
Odšel je, ona pa v jok . Odszedł, a ona w płacz.
Na jok mi gre. Zbiera mi się na płacz.
Sobo je napolnil glasen jok . Głośny płacz wypełnił pokój.
Iz hiše je prihajal jok . Z domu dochodził płacz.
Spraviti v jok . Doprowadzić do łez.

Jug  (m.) - południe (n.) 
Na jugu  in severu se dvigajo gore. Na południu i północy wznoszą się góry.
Veter piha od juga /z juga. Wiatr wieje z południa.
Letalo leti proti jugu. Samolot leci na południe.
Grčija leži na jugu  (od) Jugoslavije. Grecja leży na południe od Jugosławii.
Vojna med Severom in Jugom. Wojna Północ-Południe. /Wojna secesyjna/
Ptice se jeseni selijo na jug. Jesienią ptaki odlatują na południe.
Jug  Irana stresel močan potres. Silne trzęsienie ziemi nawiedziło południowy Iran.
Poplavni val se pomika proti jugu  Avstralije. Fala powodziowa przesuwa się na południe Australii.

Juha  (f.) - zupa
Čebulna juha . Zupa cebulowa.
Okusna juha . Smaczna zupa.
Vroča juha . Gorąca zupa.
Fižolova juha . Zupa fasolowa.
Gobova juha . Zupa grzybowa.
Krompirjeva juha . Zupa ziemniaczana.
Grahova juha . Grochówka.
Paradižnikova juha . Zupa pomidorowa.
Ribja juha . Zupa rybna.
Zelenjavna juha . Zupa jarzynowa.

Jutri  - jutro
Jutri  bo praznik. Jutro będzie święto.
Odkritje spomenika bo jutri. . Jutro zostanie odsłonięty pomnik.
Odpeljem se jutri  zjutraj. Pojadę jutro rano.
Počakajmo do jutri. Poczekajmy do jutra.
Si pripravljen za jutri? Jesteś przygotowany na jutro?

Jutro  - ranek; poranek
Bilo je že jutro,  ko so prišli. Był już ranek, kiedy przyszli.
Jutro  nastaja. Nastaje ranek.
Že od jutra  ga boli glava. Już od rana boli go głowa.
V zgodnjem zimskem jutru. Wczesnym, zimowym rankiem.
Napadli so jih še pred jutrom . Zaatakowali ich jeszcze przed świtem.
Megleno jutro . Mglisty poranek.
Pomladansko jutro. Wiosenny poranek.
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Jutro  se budi. Budzi się ranek.
Telovadi vsako jutro. Gimnastykuje się każdego ranka.
V jutrih  je navadno megla. Rano jest zwykle mgła.

Kadar  - kiedy
Naj me obišče, kadar  hoče. Niech mnie odwiedzi, kiedy będzie miał ochotę.
Kadar  je treba cementa, ga ni. Nie ma cementu, kiedy jest potrzebny.
Kadar  mačke ni doma, miši plešejo. Kiedy kota nie ma w domu, myszy harcują.
Kadar  bo zrasel, bo šofer. Kiedy dorośnie, będzie kierowcą.

Kakor  - 1. jak (w porównaniu) 2. niż (w porównaniu) 3. jakby
Sin je tako velik kakor  oče. Syn jest tak wysoki jak ojciec.
Sin je že večji kakor  oče. Syn jest już wyższy od ojca/niż ojciec.
Toplo je kakor  poleti. Jest ciepło jak w lecie.
Igralci so isti kakor  lani. Są ci sami aktorzy,co w ubiegłym roku.
Program je trajal toliko časa kakor  včeraj. Program trwał tyle czasu, co wczoraj.
Premer cevi je manjši kakor  meter. Średnica rury jest mniejsza niż metr.
Bled kakor  zid. Blady jak ściana.
Podobna sta si kakor  jajce jajcu. Są podobni do siebie jak dwie krople wody.
Fanta imajo kakor  za svojega. Traktują chłopaka jak swojego.
Kdo drug je kriv nesreče kakor  ti. Kto inny oprócz ciebie jest winny wypadkowi.
Enako je oblečen pozimi kakor  poleti. Jesienią chodzi ubrany tak jak w lecie.
Izdali smo prav toliko, kakor  smo si namenili. Wydaliśmy dokładnie tyle, ile zamierzaliśmy.
Ni vse tako, kakor  je bilo. Nie wszystko jest takie jak było.
Plačal je več, kakor  sem zahteval. Zapłacił więcej niż chciałem.
Dela se, kakor  da me ne bi poznal. Udaje, że mnie nie poznał.
Kakor  kažejo zardele oči, je jokala. Po zaczerwienionych oczach widać, że płakała.

Kamen  (m.) - kamień
Gluh kakor kamen . Głuchy jak pień.
Zobni kamen . Kamień nazębny.
Kamor se ozreš, povsod sam kamen . Gdzie nie spojrzysz, wszędzie kamień.
Težek kamen . Ciężki kamień.
Metati kamne v vodo. Rzucać kamienie do wody.
Mejni kamen . Kamień graniczny.
Ledvični kamen . Kamień nerkowy.
Preizkusni kamen . Kamień probierczy.

Kasen  - późny; opóźniony; spóźniony
Bil je kasen,  ker se je pokvaril avtobus. Był spóźniony z powodu awarii autobusu.
Kasni  potniki so hiteli na avtobus. Spóźnieni pasażerowie spieszyli się na autobus.
Kasen  prihod vlaka. Opóźniony przyjazd pociągu.
Danes bom kasen. Dzisiaj późno wrócę.
Bil je že kasen  večer. Był już późny wieczór.
Prišel je v kasnih  večernih urah. Przyszedł w późnych godzinach wieczornych.
Kasni  srednji vek. Późne średniowiecze.
Preštejte denar, kasnejših  reklamacij ne upoštevamo. Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się.

Kava  (f.) - kawa
Mlinček za kavo . Młynek do kawy.
Bela kava . Biała kawa.
Povabiti na kavo . Zaprosić na kawę.
Plantaže kave . Plantacje kawy.
Kava in čaj. Kawa i herbata.
Najdražja kava . Najdroższa kawa.
Skodelica kave . Filiżanka kawy.
Pitje kave v zmernih količinah. Picie kawy w umiarkowanych ilościach.
Instant kava . Kawa rozpuszczalna.
Nikoli nisem maral kave . Nigdy nie lubiłem kawy.

Kazen  (f.) - kara
Odsedeti kazen . Odsiedzieć karę.
Odslužiti kazen . Odsiedzieć karę.
Mila kazen . Łagodna kara.
Stroga kazen . Surowa kara.
Groziti s kaznijo . Grozić karą.
Kazen za tatvino. Kara za kradzież.
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Vzgojni učinek kazni . Wychowawczy skutek kary.
Disciplinska kazen . Kara dyscyplinarna.
Dobiti kazen . Dostać karę. / Otrzymać karę.
Iz strahu pred kaznijo . Ze strachu przed karą.
Izreči kazen . Orzec karę.
Denarna kazen . Kara pieniężna.
Zaporna kazen . Kara więzienia.
Pogojna kazen . Kara w zawieszeniu.
Izvršitev kazni . Wykonanie kary.
Prostostna kazen . Kara pozbawienia wolności.
Kazen odvzema prostosti. Kara pozbawienia wolności.
Smrtna kazen . Kara śmierci.
Telesna kazen . Kara cielesna.
Za kazen bo ostal doma. Za karę zostanie w domu.
Pogojna kazen . Kara w zawieszeniu.

Kažipot  - drogowskaz
Postaviti kažipot. Postawić drogowskaz.
Ob cesti stoji lesen kažipot. Przy drodze stoi blaszany drogowskaz.
Kažipot  jih je napotil na mesto. Drogowskaz skierował ich do miasta.
Kažipot  je tam, kjer je križišče. Drogwskaz jest tam, gdzie skrzyżowanie.

Kislina  (f.) - kwas (m.)
Maslena kislina . Kwas masłowy.
Askorbinska kislina . Kwas askorbinowy.
Mlečna kislina . Kwas mleczny
Želodčna kislina . Kwas żołądkowy.
Razredčena kislina . Rozrzedzony kwas.
Solna kislina . Kwas solny.
Citronova kislina . Kwas cytrynowy.
Žveplova kislina . Kwas siarkowy.

Klju č (m.) - klucz
Klju č od stanovanja. Klucz do mieszkania.
Šop klju čev. Pęk kluczy.
Francoski klju č. Klucz francuski.
Klju č do uspeha. Klucz do sukcesu.

Kljuka  - klamka
Kljuka  se je pokvarila. Klamka się zepsuła.
Pritisnila je na kljuko  in odprla vrata. Nacisnąwszy klamkę, otworzyła drzwi.
Okenska kljuka. Klamka okienna.

Klo p1 (m.) - kleszcz 
Klopi se zbujajo. Kleszcze się budzą.
Ugriz klopa . Ukąszenie kleszcza.
Klop - majhen, a nevaren. Kleszcz - mały i niebezpieczny.
Odstraniti klopa . Usunąć kleszcza.
Bolezen, ki jo prenašajo klopi . Choroba przenoszona przez kleszcze.
 
Klop2  (f.) - 1. ława 2. ławka
Sedeti v prvi klopi . Siedzieć w pierwszej ławce.
Klop ob steni. Ława przy ścianie/pod ścianą.
Klob pri peči. Ława przy piecu.
Pred hišo je stala klop . Przed domem stała ława/ławka.
Oslovska klop . Ośla ławka.
Zatožna klop . Ława oskarżonych.
Kazenska klop . Ławka kar.

Knjiga  (f.) - książka
Brati knjigo . Czytać książkę.
Napisati knjigo . Napisać książkę.
Knjiga ima tristo strani. Książka ma trzysta stron.
Odpreti knjigo . Otworzyć książkę.
Zapreti knjigo . Zamknąć książkę.
Tanka knjiga . Cienka książka.
V usnje vezana knjiga . Książka w skórzanej oprawie.
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Žepna knjiga . Książka kieszonkowa.
Znanstvena knjiga . Książka (popularno)naukowa.
Kuharska knjiga . Książka kucharska.
Vpisati se v knjigo . Wpisać się do księgi.
Spominska knjiga . Księga pamiątkowa.
Žalna knjiga . Księga kondolencyjna.
Dijak sploh ni odprl knjige . Uczeń nawet nie otworzył książki.

Knjižnica  (f.) - biblioteka
Muzejska knjižnica . Biblioteka muzealna.
Narodna knjižnica . Biblioteka Narodowa.
Univerzitetna knjižnica . Biblioteka uniwersytecka.
Mestna knjižnica . Biblioteka miejska.
Javna knjižnica . Biblioteka publiczna.
Digitalna knjižnica . Biblioteka cyfrowa.
Strokovna knjižnica . Biblioteka specjalistyczna.
Izposoditi si knjigo v knjižnici . Wypożyczyć książkę w bibliotece.
Znanstvena knjižnica . Biblioteka naukowa.
Ljudska knjižnica . Biblioteka ludowa.

Kolajna  (f.) - medal (m.)
Zlata kolajna . Złoty medal.
Srebrna kolajna . Srebrny medal.
Bronasta kolajna . Brązowy medal.
Podeliti kolajne . Wręczyć medale.
Dobiti kolajno . Zdobyć medal.
Ostal je brez kolajne . Został bez medalu.
Kolajna za hrabrost. Medal za odwagę.
Kolajna za zasluge. Medal za zasługę.

Koledar  (m.) - kalendarz
Šolski koledar . Kalendarz szkolny.
Gregorijanski koledar . Kalendarz gregoriański.
Julijanski koledar . Kalendarz juliański.
Obesiti koledar na steno. Powiesić kalendarz na ścianie.
Namizni koledar . Kalendarz stołowy.
Stenski koledar . Kalendarz (na)ścienny.
Žepni koledar . Kalendarz kieszonkowy.
Stoletni koledar . Kalendarz stuletni.

Koleno  (n.) - kolano
Stopiti do kolen v vodo. Wejść do wody po kolana.
Na kolenih mu je ležala odprta knjiga. Na jego kolanach leżała otwarta książka.
Ženske so popadale na kolena in molile. Kobiety padły na kolana i zaczęły się modlić.
Pokleknil je na levo koleno . Ukląkł na lewe kolano/na lewym kolanie.

Kolo  (n.) - 1. koło 2. rower 3. (sport.) kolejka (f.)
Zamenjati kolo . Zmienić/Wymienić koło.
Rezervno kolo . Koło zapasowe.
Sprednje kolo . Przednie koło.
Zadnje kolo . Tylne koło.
Sedel je na kolo in se odpeljal. Wsiadł na rower i pojechał/odjechał
Voziti se s kolesom . Jechać na rowerze.
Otrok je prišel pod kolesa . Dziecko wpadło pod koła.
Rezultati zadnjega kola . Rezultaty ostatniej kolejki.
Odigrali so osem kol . Rozegrali osiem kolejek.

Konec  (m.) - koniec
Zgornji in spodnji konec . Górny i dolny koniec.
Naša hiša stoji na koncu vasi. Nasz dom stoi na końcu wsi.
Začetek in konec . Początek i koniec.
Na koncu stavka stoji pika. Na końcu zdania stoi kropka.
Moštvo je na tretjem mestu od zadnjega konca . Drużyna jest na trzecim miejscu od końca.
Konec avgusta je bil sončen. Koniec sierpnia był słoneczny.
Uspešen konec sezone. Udany koniec sezonu.
Film prikazuje konec starega Rima. Film pokazuje koniec starego Rzymu.
Danes je konec šolskega leta. Dzisiaj jest koniec roku szkolnego.
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Za danes naj bo konec branja. Koniec czytania na dzisiaj.
Gong je označil konec . Gong oznajmił koniec.
Odšel je že pred koncem predstave. Wyszedł przed końcem przedstawienia.
Do konca življenja. Do końca życia.
Napovedovati konec sveta. Przepowiadać koniec świata.
Prebrati knjigo do konca . Przeczytać książkę do końca.
Konec koncev . Koniec końców.

Kontrola  (f.) - kontrola
Poostriti kontrolo . Zaostrzyć kontrolę.
Uvesti kontrolo . Wprowadzić kontrolę.
Varnostna kontrola . Kontrola bezpieczeństwa.
Opravljati kontrolo . Przeprowadzać kontrolę.
Držati pod kontrolo . Mieć pod kontrolą.
Carinska kontrola . Kontrola celna.
Obmejna kontrola . Kontrola graniczna.
Tehnična kontrola . Kontrola techniczna.
Bolnik je prišel na kontrolo . Chory przyszedł do kontroli.
Prišla je kontrola . Przyszła kontrola.
Kontrola znanja. Sprawdzian wiadomości.

Korak  (m.) - krok
Slišala je korake . Słyszała kroki.
Vsak korak mu je povzročal bolečine. Każdy krok sprawiał mu ból.
Napravil je dva koraka in padel. Zrobił dwa kroki i upadł.
Storiti korak naprej. Zrobić krok do przodu.
Korak nazaj. Krok do tyłu.
Korak vstran. Krok w bok.
Delati dolge kroke . Robić długie kroki.
Plesni korak . Krok taneczny.
Sledovi njegovih korakov . Ślady jego kroków.
Pospešiti korake . Przyspieszyć kroku.
Koraki se bližajo. Kroki się zbliżają.
Nepremišljen korak . Nieprzemyślany krok.
Diplomatski koraki . Kroki dyplomatyczne.

Kosilo  (n.) - obiad (m.)
Kuhati kosilo . Gotować obiad.
Vabilo na kosilo . Zaproszenie na obiad.
Pripraviti kosilo za dvajset oseb. Przyrządzić obiad dla dwudziestu osób.
Še nekaj mesa imam za kosilo . Mam jeszcze trochę mięsa na obiad.
Ostanki kosila . Resztki obiadu.
Kosilo bo ob enih. Obiad będzie o pierwszej.
Iti na sprehod po kosilu . Iść na spacer po obiedzie.
Slavnostno kosilo . Uroczysty obiad.

Kost  (f.) - kość
Mišice in kosti . Mięśnie i kości
Pes gloda kost . Pies obgryza kość.
Nosna kost . Kość nosowa.
Izdelki iz slonove kosti . Produkty z kości słoniowej.
Vse kosti ga bolijo. Bolą go wszystkie kości.
Zapestna kost . Nadgarstek.
Tu počivajo kosti očeta. Tu spoczywają kości ojca.

Koža  (f.) - 1. skóra 2. cera
Koža po rokah mu je razpokala. Skóra na rękach mu popękała.
Mazati kožo . Smarować skórę.
Bolezni kože . Choroby skóry.
Vnetje kože . Zapalenie skóry.
Prodajati kože . Sprzedawać skóry.
Sušiti kožo . Suszyć skórę.
Barva kože . Kolor skóry.
Mastna koža . Cera tłusta.
Suha koža . Cera sucha.
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Kralj  (m.) - król
Angleški kralj. Król Anglii.
Kralj  s svojimi dvorjani. Król ze swoimi dworzanami.
Živi kot kralj. Żyje jak król.
Bil je kralj,  ki je imel tri sinove. Był król, który miał trzech synów.
Sončni kralj. Król Słońce. /Ludwik XIV/
Kralj  francoske poezije. Król francuskiej poezji.
Kralj  živali. Król zwierząt. /Lew/
Trije kralji. Trzej królowie.
Med slepimi je enooki kralj. Na bezrybiu i rak ryba.
Pikov krajl.  Król pik. /W kartach/
Detronizirati kralja. Zdetronizować króla.

Kraljestvo  (n.) - królestwo
Kraljestvo  je razpadlo. Królestwo się rozpadło.
Dansko kraljestvo. Królestwo Danii.
Nebeško kraljestvo . Królestwo niebieskie.
Živeti v kraljestvu  sanj. Żyć w królestwie marzeń.

Kraljica  (f.) - królowa
Angleška kraljica . Królowa Anglii.
Kralj in kraljica. Król i królowa.
Kraljica  plesa. Królowa balu.
Izbrana je bila za lepotno kraljico. Została wybrana królową piękności.
Jesen, kraljica  barv. Jesień, królowa kolorów.
Kraljica  športa. Królowa sportu. /Lekkoatletyka/
V mravljišču je bila kraljica  in ličinke. W mrowisku była królowa i larwy.

Kratek  - krótki
Kratki  lasje. Krótkie włosy.
Kratke  hlače. Krótkie spodnie.
Kratka,  a huda bolezen. Krótka i ciężka choroba.
V kratkem  času se je zelo spremenil. W krótkim czasie bardzo się zmienił.
Kratki  stik. Zwarcie.
Imeti kratek  spomin. Mieć krótką pamięć.
Laž ima kratke  noge. Kłamstwo ma krótkie nogi.

Kredit  (m.) - kredyt
Jemati kredite . Brać/zaciągać kredyty.
Prositi za kredit . Prosić o kredyt.
Vračanje kredita . Spłata kredytu.
Dolgoročni kredit . Kredyt długoterminowy.
Kratkoročni kredit . Kredyt krótkoterminowy.
Živeti na kredit . Żyć na kredyt.
Potrošniški kredit . Kredyt konsumencki.

Krema  (f.) - krem (m.)
Krema po britju. Krem po goleniu.
Krema proti gubam. Krem przeciwzmarszczkowy.
Krema za obraz. Krem do twarzy.
Krema za roke. Krem do rąk.
Krema za sončenje. Krem do opalania.
Nočna krema . Krem na noc.
Vlažilna krema . Krem nawilżający.
Natreti obraz s kremo . Posmarować twarz kremem.

Kri  (f.) - krew
Kri brizga iz rane. Krew tryska mu z rany.
Izgubil je veliko krvi . Stracił dużo krwi.
Odvzeti kri za preiskavo. Pobrać krew do badania.
Kaplja krvi . Kropla krwi.
Poskušal je ustaviti kri . Próbował zatamować krew.
Darovalec krvi . Krwiodawca.
Prelivanje krvi . Rozlew krwi.
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Krivda  (f.) - wina
Dokazati krivdo . Udowodnić winę.
Občutek krivde . Poczucie winy.
Zvaliti krivdo na drugega. Zwalić winę na drugiego/innego.
Krivda njene smrti pade nanj. On ponosi winę za jej śmierć.
Nesreča je nastala po njegovi krivdi . Do wypadku doszło z jego winy.
To ni moja krivda . To nie jest moja wina.
Sprejeti krivdo nase. Wziąć winę na siebie.
Priznati krivdo . Przyznać się do winy.

Kriza  (f.) - kryzys (m.)
Kriza narašča. Kryzys się nasila.
Doživljati krizo . Przeżywać/Przechodzić kryzys.
Gospodarska kriza . Kryzys gospodarczy.
Izhod iz krize . Wyjście z kryzysu.
Preživljati težko krizo . Przeżywać/Przechodzić ciężki kryzys.
Stanovanjska kriza . Kryzys mieszkaniowy.
Idejna kriza . Kryzys ideowy.

Križiš če (n.)- skrzyżowanie
Opremiti križiš če s semafori. Zainstalować sygnalizację na skrzyżowaniu.
Peljati skozi križiš če. Przejeżdżać przez skrzyżowanie.
Krožno križiš če. Rondo.
Križiš če karavanskih potov. Skrzyżowanie szlaków karawan.
Ustaviti je moral pred vsakim križiš čem. Musiał się zatrzymać przed każdym skrzyżowaniem.

Krogla  (f.) - kula
Polmer krogle . Promień kuli.
Steklena krogla . Szklana kula.
Biljardne krogle so udarjale druga ob drugo. Kule bilardowe uderzały o siebie.
Suvanje krogle . Pchnięcie kulą.
Kegljaška krogla . Kula kręglarska.
Zemeljska krogla . Kula ziemska.
Krogla ga je zadela. Kula go trafiła.

Krona  (f.) - korona
Nositi krono. Nosić koronę.
Položiti krono  na glavo. Włożyć koronę na głowę.
Zlata krona . Złota korona.
Kraljevska krona. Korona królewska.
Žezlo in krona . Berło i korona.
Ozemlje angleške krone. Terytorium korony angielskiej.
Krona  vsega. Korona wszystkiego.
Danska krona. Korona duńska. /Waluta/
Švedska krona. Korona szwedzka. /Waluta/

Krščanstvo  (n.) - chrześcijaństwo
Začetki krš čanstva . Początki chrześcijaństwa.
Krščanstvo  v umetnosti. Chrześcijaństwo w sztuce.
Zgodnje krš čanstvo. Wczesne chrześcijaństwo.

Kru h (m.) - chleb 
Četrt kruha . Ćwiartka chleba.
Hlebec kruha . Bochenek chleba.
Jesti kruh . Jeść chleb.
Krajec kruha . Kromka chleba.
Polnozrnati kruh . Chleb pełnoziarnisty.
Rezati kruh na kose. Kroić chleb na kawałki.
Suh kruh . Suchy chleb.
Zadišalo je po svežem kruhu . Zapachniało świeżym chlebem.

34



Ladja  (f.) - 1. statek (m.), okręt (m.) 2. łódź (duża)
Čezoceanska ladja . Transatlantyk.
Ladja je priplula v pristanišče. Statek wpłynął/zawinął do portu.
Ladja plava. Statek płynie.
Potniška ladja . Statek pasażerski.
Ladja se potopi. Statek tonie.
Potovati z ladjo . Podróżować statkiem.
Privezati ladjo k obali. Przycumować statek do brzegu.
Potovati z ladjo . Podróżować statkiem.
Trčenje ladij . Zderzenie statków.
Ladja plove pod .... zastavo. Statek pływa pod .... banderą.
Vesolska ladja . Statek kosmiczny.
Bojna ladja . Okręt bojowy.
Vojna ladja . Okręt wojenny.

Las  (m.) - włos
Balzam za lase . Odżywka do włosów.
Barva za lase . Farba do włosów.
Njegovo življenje visi na lasu . Jego życie wisi na włosku.
Pena za lase . Pianka do włosów.
Pustiti si rasti lase . Zapuścić włosy.
Skočiti si v lase . Skoczyć sobie do gardeł.
Barvati lase . Farbować włosy.
Imeti goste lase . Mieć gęste włosy.
Lasje mu sivijo. Włosy mu siwieją.
Šampon za mastne lase . Szampon do włosów przetłuszczających się.
Umivati si lase . Myć włosy.

Legenda  (f.) - legenda
Brati legende . Czytać legendy.
Poslušati legende. Słuchać legend.
Legenda  o sv.  Petru. Legenda o świętym Piotrze.
Legenda  pripoveduje, da... Legenda mówi, że...
Po legendi  je sv. Jurij premagal zmaja. Według legendy święty Jerzy pokonał smoka.
O tem kroži mnogo legend. O tym krąży wiele legend.
To niso legende,  ampak dejstva. To nie są legendy, lecz fakty.
Prešel v legendo. Przeszedł do legendy.
Legenda  k zemljevidu. Legenda mapy.
Legenda  brazilskega nogometa. Legenda brazylijskiej piłki nożnej.
Če verjamemo legendi. .. Jeśli wierzyć legendzie...

Lep  - 1. ładny; piękny 2. dobry 3. świetny
Lep  obraz. Piękna twarz.
Ima lepe  noge. Ma piękne nogi.
Mlada in zelo lepa  ženska. Młoda i bardzo ładna kobieta.
Mnogo lepši  je od nje. Jest o wiele ładniejszy od niej.
Bila je lepa  v telo, v glavo pa ne. Miała piękne ciało, ale w głowie pusto.
Pripovedovala je lepe  pravljice. Opowiadała piękne bajki.
Najlepše  ure svojega življenja je preživel tu. Tutaj przeżył najpiękniejsze godziny swojego życia.
Za to je plačal lepo  vsoto. Zapłacił za to wysoką kwotę.
Imel je lepo  priložnost. Miał świetną okazję.
Lepi  spol. Płeć piękna.
Za brata nima lepe  besede. O bracie nie powie dobrego słowa.

Les  (m.) - drewno (n.) 
Uporabljati les za izdelavo orodja. Stosować drewno do produkcji narzędzi.
Kos lesa . Kawał/ek drewna.
Hrastov les . Drzewo dębowe.
Rezbariti v lesu . Rzeźbić w drewnie.
Soba je vsa v lesu . Pokój jest cały w drewnie. /Z drewna/
Ogromne količine lesa . Ogromne ilości drewna.
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Let (m.) - lot
Čarterski let . Lot czarterowy.
Direktni let . Lot bezpośredni.
Odpovedati let . Odwołać lot.
Številka leta . Numer lotu.
Opazovati ptice med letom . Obserwować ptaki w locie.

Letališ če (n.) - lotnisko
Civilno letališ če. Lotnisko cywilne.
Vojaško letališ če. Lotnisko wojskowe.
Vojaki so zavzeli glavno letališ če v prestolnici. Żołnierze zajęli główne lotnisko w stolicy.
Teroristični napad na moskovsko letališ če. Atak terrorystyczny na moskiewskie lotnisko.
Trenutki panike na milanskem letališ ču. Chwile paniki na mediolańskim lotnisku.
Vulkanski pepel zapira letališ ča v Indoneziji. Popiół wulkaniczny zamyka lotniska w Indonezji.
Nemška letališ ča pod drobnogledom Bruslja. Niemieckie lotniska pod lupom Brukseli.
 
Letalo  (n.) - samolot (m.)
Kupon za vstop v letalo . Karta pokładowa.
Rep letala . Ogon samolotu.
Letalo je pristalo. Samolot wylądował.
Letalo kroži. Samolot krąży.
Sestreliti letalo . Zestrzelić samolot.
Letalo se dviga. Samolot się wzbija/wznosi.
Nadzvočno letalo . Samolot ponaddźwiękowy.
Potniško letalo . Samolot pasażerski.
Jadralno letalo . Szybowiec.

Leteti  - lecieć
Ptič leti . Ptak leci.
Ranjeni golob ne more več leteti. Zraniony gołąb nie może już lecieć.
Žerjavi letijo  na jug. Żurawie lecą na południe.
Divje gosi letijo  v klinu. Dzikie gęsi lecą kluczem.
Vesoljska ladja leti  proti luni. Statek kosmiczny leci na Księżyc.
Letalo  leti nad puščavo. Samolot leci nad pustynią.
Bombniki letijo  zelo visoko. Bombowce lecą bardzo wysoko.
Letalec je letel  z najmodernejšim letalom. Lotnik leciał najnowocześniejszym samolotem.
Delegacija bo letela  na zasedanje. Delegacja poleci na posiedzenie.
Izpod kladiva letijo  iskre. Spod młota lecą iskry.
Most je letel  v zrak. Most wyleciał w powietrze.
Jadrnica leti  po valovih kot ptica. Żaglówka leci po falach jak ptak.
Dijak je letel  iz šole. Uczeń wyleciał ze szkoły.
Če bo šlo tako naprej, bo letel  iz hiše. Jeśli tak dalej pójdzie, wyleci z domu.
Sum leti  nanj. Podejrzenie pada na niego.
Pokrajina leti  mimo oken. Krajobraz przesuwa się za oknami.
Vse ji leti  iz rok. Wszystko leci/wylatuje jej z rąk.

Leto  (n.) - rok (m.)
Študijsko leto . Rok akademicki.
Leto ima 365 dni. Rok ma 365 dni.
Preteklo leto . Ubiegły/Miniony rok.
Prihodnje leto . Przyszły rok.
Prva četrtina leta . Pierwszy kwartał roku.
V začetku leta . Na początku roku.
Koledarsko leto . Rok kalendarzowy.
Prestopno leto . Rok przestępny.
Novo leto . Nowy Rok/rok.
Dogodek leta . Wydarzenie roku.
Navesti rojstno leto . Podać rok urodzenia.
Tisto leto je bila lepa jesen. W tym roku była piękna jesień.
To leto ga še nisem videl. W tym roku jeszcze go nie widziałem.
Vse leto je bil bolan. Przez cały rok był chory.
Vojna se je končala v letu 1945. Wojna skończyła się w 1945 roku.
V letu Gospodovem 1664. Roku Pańskiego 1664.
Srečno novo leto . Szczęśliwego Nowego Roku.
Mednarodno leto turizma. Międzynarodowy rok turystyki.
Od takrat sta minili dve leti . Od tamtej pory minęły dwa lata.
Otroku je dve leti . Dziecko ma dwa lata.
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Hiša je stara sto let . Dom ma sto lat.
Moški srednjih let . Mężczyzna w średnim wieku.
Leta mladosti. Lata młodości.
Vojna leta . Lata wojny.
Leta krize. Lata kryzysu.
V dvajsetih letih našega stoletja. W dwudziestych latach naszego wieku.
Dobiti pet let zapora. Dostać pięć lat więzienia.
Proračunsko leto . Rok budżetowy.
Svetlobno leto . Rok świetlny.

Lev  - lew
Lev  rjove. Lew ryczy.
Krotilec levov. Treser lwów.
Lov na leve . Polowanie na lwy.
Lev  in levinja. Lew i lwica.
Boril se je kakor lev. Walczył jak lew.
Hraber kot lev. Odważny/Dzielny jak lew.
Salonski lev. Lew salonów.
Pred vhodom stojita dva kamnita leva. Przed wejściem stoją dwa kamienne lwy.
Zlati lev. Złoty Lew. /Nagroda filmowa/

Lizati  - lizać
Krava liže  telička po glavi. Krowa liże cielątka po głowie.
Mačka liže  mladiče. Kotka liże młode.
Žival si liže  dlako. Zwierzę liże sobie sierść.
Lizati  sladoled. Lizać loda/lody.
Otroci radi ližejo  bonbone. Dzieci lubią lizać cukierki.

List   (m.) - 1. liść 2. kartka (f.) 3. świadectwo (n.), akt 4. gazeta (f.), pismo (n.)
Listi rumenijo. Liście żółkną.
List lipe. Liść lipy.
Zvezek ima šestdeset listov . Zeszyt ma sześćdziesiąt kartek.
Iztrgati list . Wyrwać kartkę.
Na mizi leži list . Na stole leży kartka.
Mrliški list . Akt zgonu.
Poročni list . Akt ślubu.
Potni list . Paszport.
Rojstni list . Akt urodzenia.
Izdajati list . Wydawać gazetę.
Dijaški list . Gazetka szkolna.

Ljubezen  (f.) - miłość
Imeti srečo v ljubezni . Mieć szczęście w miłości.
Ljubezen mojega življenja. Miłość mojego życia.
Ljubezen na prvi pogled. Miłość od pierwszego wejrzenia.
Obojestranska ljubezen . Odwzajemniona miłość.
Platonična ljubezen . Platoniczna miłość.
Prisegal ji je večno ljubezen . Przysięgał jej wieczną miłość.
Prva velika ljubezen . Pierwsza wielka miłość.
Slepa ljubezen . Ślepa miłość.
Vračati ljubezen . Odwzajemniać miłość.

Ločiti  - 1. oddzielać 2. odróżniać; różnić
Ločiti  meso od kosti. Oddzielać mięso od kości.
Ta lastnost ga loči od njegovih sošolcev. Ta cecha odróżnia go od jego kolegów ze szkoły.
Kaj loči človeka in žival? Czym się różni człowiek od zwierzęcia?
Ločimo  splošno, anorgansko in organsko kemijo. Rozróżniamy chemię ogólną, nieorganiczną i organiczną.
Žice so ločile  ujetnike od svobodnega sveta. Druty kolczaste oddzielały jeńców od świata wolności.
Štel je dneve, ki ga še ločijo  od vrnitve domov. Odliczał dni dzielące go od powrotu do domu.
Ni mogel ločiti  oči od nje. Nie mógł oderwać od niej oczu.

Ločiti  se - 1. różnić się 2. żegnać się 3. rozwieść się
Otroci se ločijo  drug od drugega. Dzieci różnią się od siebie.
Ločil  se je od družbe in odšel na vrt . Pożegnawszy się z towarzystwem, poszedł do ogrodu.
Njihove poti se ločile. Ich drogi się rozeszły.
Težko se je ločil  od kajenja. Trudno mu było rzucić palenie.
Po desetih letih zakona sta se ločila. Rozwiedli się po dziesięciu latach małżeństwa.
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Lok  (m.) - 1. łuk 2. (muz.) smyczek
Napeti lok. Napiąć łuk.
Streljati z lokom. Strzelać z łuku.
Žoga je opisala lok. Piłka opisała łuk.
Lok  drsi po strunah. Smyczek ślizga się po strunach.
Violinski lok. Smyczek skrzypcowy.
Ognil se ga je v velikem loku. Omijał go szerokim łukiem.

Luknja  (f.) - 1. dziura, 2. luka 3. nora 4. ciupa, kić (m.) /więzienie/
Izvrtati luknjo . Wywiercić dziurę.
Luknja v rokavu. Dziura w rękawie.
Napadalec je izkoristil luknjo v obrambi. Napastnik wykorzystał dziurę  w obronie.
Blodil je po gozdu in padel v luknjo . Błądził po lesie i wpadł do dziury.
Luknje v siru. Dziury w serze.
Na cesti je veliko lukenj . Na drodze jest dużo dziur.
Miš je zbežala v luknjo . Mysz uciekła do nory.
Lisičja luknja . Lisia nora.
Mišja luknja . Mysia nora.
Iti za teden dni v luknjo . Iść na tydzień do ciupy.
Ta vas je luknja . Ta wieś to dziura.
Črna luknja . Czarna dziura.
Ozonska luknja . Dziura ozonowa.
Proračunska luknja . Dziura budżetowa.

Mačka (f.) - kot (m.)
Andska mačka. Kot andyjski.
Bengalska mačka. Kot bengalski.
Divja mačka. Żbik.
Saharska mačka. Kot marmurkowy.
Pri hiši imajo veliko mačk. W domu mają dużo kotów.
Igra se z njim kot mačka z miško. Bawi się z nim jak kot z myszką.
Kadar mačke ni doma, miši plešejo. Kiedy kota nie ma w domu, myszy harcują.

Madež (m.) - plama (f.)
Na obleki se mi je napravil velik madež. Na ubraniu zrobiła mi się duża/wielka plama.
Odstraniti madeže. Wywabić plamy.
Krvni madež. Plama z krwi.
Madež od olja. Plama z oleju.
Na morju so se pojavili veliki oljni madeži. Na morzu pojawiły się wielkie plamy oleju.
Oprati s svojega imena madež. Zmyć hańbę ze swojego imienia.

Majhen  - mały
Majhen  človek. Mały człowiek.
Mikroskopsko majhen. Mikroskopijny.
Bolje je, da udariš večkrat z manjšo  silo. Lepiej, jak uderzysz więcej razy z mniejszą siłą.
Majhna  vsota denarja. Mała kwota pieniędzy.
Z majhnimi  izjemami so vsi enaki. Z małymi wyjątkami wszyscy są jednakowi.

Masa (f.) - masa
Umetna/Plastična masa . Tworzywo sztuczne.
Mišična masa . Masa mięśniowa.
Stečajna masa . Masa upadłościowa.
Atomska masa . Masa atomowa.
Zračna masa . Masa powietrza.
Telesna masa . Masa ciała.
Indeks telesne mase . Wskaźnik masy ciała. /BMI/

Maša (f.) - msza
Črna maša . Czarna msza.
Nedeljska maša . Niedzielna msza.
Slovesna maša . Uroczysta msza.
Sveta maša . Msza święta.
Na začetku maše . Na początku mszy.
Voditi mašo . Odprawiać mszę.
Polnočna maša . Pasterka.
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Mati  (f.) - mama, matka
Je mati treh otrok. Jest matką trojga dzieci.
Mati samohranilka. Samotna matka.
Nima očeta ne matere . Nie ma ojca ani matki.
Skrbna mati . Troskliwa matka.
Stara mati . Babcia.
Postala je mati . Została matką.
Mlada mati . Młoda matka.

Meč (m.) - miecz
Slišalo se je žvenketanje mečev. Słychać było brzęk mieczy.
Potegniti meč iz nožnice. Dobyć miecza z pochwy.
Dvorezen meč. Miecz obosieczny.
Oster meč. Ostry miecz.
Z ognjem in mečem. Ogniem i mieczem.
Požiralec mečev. Połykacz mieczy.
Damoklejev meč. Miecz Damoklesa.

Megla (f.) - mgła
Gore so zavite v meglo . Góry są spowite mgłą.
Gosta megla . Gęsta mgła.
Jesenska megla . Jesienna mgła.
Jutranja megla . Poranna mgła.
Megla se dviga. Mgła się podnosi.
Jutri bo megla . Rano będzie mgła.
Zaradi goste megle . Z powodu gęstej mgły.

Meja (f.) - 1. granica 2. miedza
Kopenska meja . Granica lądowa.
Krestopiti mejo . Przekroczyć granicę.
Evropa brez meja . Europa bez granic.
Državna meja . Granica państwa.
Prestopiti mejo . Przekroczyć granicę.
Starostno meja . Granica wiekowa.
Spodnja meja . Dolna granica.
Zgornja meja . Górna granica.
Živa meja . Żywopłot.
Zdravniki brez meja . Lekarze bez Granic.

Menjalnica (f.)  - kantor (m.)
Dva moška sta zjutraj oropala menjalnico. Dwaj mężczyźni rano napadli na kantor.
Nekatere menjalnice  bodo odprte že 1. in 2. januarja. Niektóre kantory będą otwarte jeszcze 1 i 2 stycznia.
Menjalnica  na letališču. Kantor na lotnisku.

Mesto  (n.) - 1. miasto 2. miejsce
Mesto ima pet tisoč prebivalcev. Miasto ma/liczy pięć tysięcy mieszkańców.
Mesto se razprostira ob reki. Miasto rozpościera się nad rzeką.
Stanovati v mestu . Mieszkać w mieście.
Industrijsko mesto . Miasto przemysłowe.
Središče mesta . Centrum miasta.
Cel dan je hodil po mestu . Cały dzień chodził po mieście.
Vse mesto govori o tem. Całe miasto o tym mówi.
Glavno mesto . Stolica.
Ko boš že v mestu , pa kupi še kruh. Jak będziesz w mieście, to kup jeszcze chleb.
O tem piše na drugem mestu . O tym pisze/jest napisane w innym miejscu.
Vsak naj se usede na svoje mesto . Niech każdy usiądzie na swoim miejscu.
Stroji so stopili na mesto človeka. Maszyny zajęły miejsce człowieka.
Zasedel je tretje mesto . Zajął trzecie miejsce.
Reka je na mesta globoka. Rzeka miejscami jest głęboka.
Filmsko mesto . Miasteczko filmowe.

Meso (n.) - 1. mięso 2. miąższ (m.)
Kilogram mesa . Kilogram mięsa.
Goveje meso . Wołowina.
Konjsko meso . Konina.
Svinjsko meso . Wieprzowina.
Telečje meso . Cielęcina.
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Metla  (f.)- miotła
Izdelovati metle. Produkować miotły.
Slika čarovnice na metli. Obraz czarownicy na miotle.
Metla  in smetišnica. Miotła i szufelka.
Nova metla  dobro pometa. Nowa miotła dobrze zamiata.

Metulj  (m.) - motyl
Metulji  obletavajo cvete. Motyle oblatują kwiaty.
Iz bube se je izvil metulj. Z poczwarki wykluł się motyl.
Loviti metulje. Polować na motyle.
Zbirka metuljev. Kolekcja motyli.

Miza (f.) - stół (m.)
Premakniti mizo . Przesunąć stół.
Pisalna miza . Biurko.
Biljardna miza . Stół bilardowy.
Operacijska miza . Stół operacyjny.
Okrogla miza . Okrągły stół.

Mleko  (n.) - mleko
Kozje mleko . Kozie mleko.
Kravje mleko . Krowie mleko.
Mleko v prahu. Mleko w proszku.
Ovčje mleko . Owcze mleko.
Posneto mleko . Mleko odtłuszczone.

Mlin  (m.) - młyn
Ob potoku stoji mlin . Przy/Na potoku stoi młyn.
Iti v mlin . Iść do młyna.
Zapuščen mlin . Opuszczony młyn.
Parni mlin . Młyn parowy.
Vodni mlin . Młyn wodny.
Valjčni mlin . Młyn walcowy.
Božji mlini meljejo počasi. Boże młyny mielą powoli.
Boriti se z mlini na veter. Walczyć z wiatrakami.
Kavni mlin . Młynek do kawy.
Mlin melje. Młyn miele.
Mlin klopota. Młyn turkocze.

Mnenje  (n.) - opinia (f.), zdanie
Po našem mnenju . Naszym zdaniem.
Spremenil je svoje mnenje o njem. Zmienił swoje zdanie o nim.
Imeti slabo mnenje o čem. Mieć złe zdanie o czymś.
Vprašati za mnenje . Prosić o zdanie/opinię.
Javno mnenje . Opinia publiczna.
Mnenja so deljena. Zdania są podzielone.
Pravno mnenje . Opinia prawna.
Izraziti svoje mnenje . Wyrazić swoją opinię/swoje zdanie.
Različna mnenja . Różne opinie.

Molitev  (f.) - modlitwa
Izgovarjati besedilo molitve . Wypowiadać słowa modlitwy.
Moliti molitev . Odmawiać modlitwę.
Jutranja molitev . Poranna modlitwa.
Večerna molitev . Wieczorna modlitwa.
Molitev pred jedjo. Modlitwa przed posiłkiem.
Med petkovo molitvijo . W czasie piątkowej modlitwy.

Molk  (m.) - milczenie (n.); cisza (f.)
Nastal je molk. Zapadło milczenie./Zapadła cisza.
V sobi je nekaj časa vladal molk. W pokoju przez jakiś czas panowało milczenie.
Počastiti spomin padlih z enominutnim molkom. Uczcić pamięć poległych minutą ciszy.
Molk  topov. Milczenie dział.
Pogrezniti se v molk. Pogrążyć się w milczeniu.
Dogodek je zagrnjen v molk. Wydarzenie jest okryte milczeniem.
Volilni molk. Cisza wyborcza
Golk je srebro, molk  je zlato. Mowa jest srebrem, milczenie złotem.
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Morati  - musieć
Moram  jih videti. Muszę ich widzieć.
Morali  so delati, če so hoteli živeti. Musieli pracować, jeśli chcieli przeżyć.
Moral  je v bolnico. Musiał iść do szpitala.
Mora  imeti okoli petdeset let. Musi mieć około pięćdziesięciu lat.
Prvo dekle je moral  poljubiti za kazen. Pierwszą dziewczynę musiał pocałować za karę.
Nekdo se bo moral  opravičiti. Ktoś będzie musiał przeprosić.
Bila sem živčna, ko sem se morala  sleči. Byłam zdenerwowana, kiedy musiałam się rozebrać.

Morje  (n.) - morze
Država nima izhoda na morje . Państwo nie ma dostępu do morza.
Izlet na morje . Wycieczka nad morze.
Odpluti na morje . Wypłynąć w morze.
Potovati po suhem in po morju . Podróżować po lądzie i morzu.
Mirno morje . Spokojne morze.
Razburkano morje . Wzburzone morze.
Baltiško morje . Morze Bałtyckie.
Črno morje . Morze Czarne.
Jadransko morje . Morze Adriatyckie.
Sredozemsko morje . Morze Śródziemne.
Morje cvetov. Morze kwiatów.
Morje možnosti. Morze możliwości.

Moški  (m.) - mężczyzna
Neki moški se je ozrl za njo. Jakiś mężczyzna obejrzał się za nią.
Lep moški . Przystojny mężczyzna.
Mlad moški . Młody mężczyzna.
Moški in ženska. Mężczyzna i kobieta.

Mož (m.) - 1. mąż 2. mężczyzna
Njen mož ima ljubico. Jej mąż ma kochankę.
Vzeti za moža . Wyjść za mąż.
To je moj mož . To mój mąż.
Čas je, da začneš iskati moža . Już czas, żebyś zaczęła szukać męża.
Si že mož . Jesteś już mężczyzną.
Ta mož ni moj oče. Ten mężczyzna nie jest moim ojcem.
Bil je mož , da malo takih. Był mężczyzną/mężem, jakich mało.
Pravi mož . Prawdziwy mężczyzna.

Muzej  (m.) - muzeum (n.)
Vodnik po slovenskih muzejih in galerijah. Przewodnik po słoweńskich muzeach i galeriach.
Seznam muzejev v Sloveniji. Lista muzeów w Słowenii.
Arhitekturni muzej . Muzeum architektury.
Muzej na prostem. Skansen.
Muzej športa. Muzeum sportu.
Čebelarski muzej . Muzeum pszczelarstwa.
Narodni muzej . Muzeum Narodowe.
Etnografski muzej . Muzeum etnograficzne.
Tehniški muzej . Muzeum techniki.
Železniški muzej . Muzeum kolei.
Muzej voščenih lutk. Muzeum figur woskowych.

Načrt  (m.) - 1. plan 2. szkic, zarys
Imeti načrt . Mieć plan.
Nadomestni načrt . Plan awaryjny.
Držati se načrta . Trzymać się planu.
Načrt za beg. Plan ucieczki.
Dolgoročni načrt . Plan długoterminowy.
Delo poteka po načrtu . Praca idzie zgodnie z planem.
To ni bilo v načrtu . Tego nie było w planie.
Preseči proizvodni načrt za deset odstotkov. Przekroczyć plan produkcji o dziesięć procent.
Imeti velike načrte . Mieć wielkie plany.
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Nagrada  (f.) - nagroda
Dati nagrado . Przyznać nagrodę./ Nagrodzić.
Denarna nagrada . Nagroda pieniężna.
Dobitnik nagrade . Zdobywca nagrody./Laureat.
Druga nagrada . Druga nagroda.
Knjižna nagrada . Nagroda książkowa.
Nagrada v vrednosti... Nagroda o wartości...
Obvestiti o nagradi . Powiadomić o nagrodzie.
Prva nagrada . Pierwsza/Główna nagroda.
Za nagrado je dobil teden dni dopusta. W nagrodę dostał tydzień urlopu.
Filmska nagrada . Nagroda filmowa.
Literarna nagrada . Nagroda literacka.
Izročiti nagrado . Wręczyć nagrodę.
Denarna nagrada . Nagroda pieniężna.
Knjižna nagrada . Nagroda książkowa.

Naloga  (f.) - zadanie (n.)
Delati domačo nalogo . Odrabiać zadanie domowe.
Naloga je brez napak. W zadaniu nie ma błędów.
Narediti nalogo . Odrobić zadanie.
Opraviti nalogo . Wykonać zadanie.
Naloga je bila zanj pretežka. Zadanie było dla niej za trudne.
Rešiti nalogo . Rozwiązać zadanie.
Rešitve nalog so na koncu knjige. Rozwiązania zadań są na końcu książki.

Napaka (f.) - 1. błąd (m.) 2. wada 
Merilna napaka . Błąd pomiaru.
Na napakah se učimo. Człowiek uczy się na błędach.
Naloga je brez napak . W zadaniu nie ma błędów.
Narediti napako . Popełnić błąd.
Opozoriti na napako . Zwrócić uwagę na błąd.
Optična napaka . Aberracja optyczna.
Popraviti napako . Naprawić błąd.
Pravopisna napaka . Błąd ortograficzny.
Vsak človek ima kako napako . Każdy człowiek ma jakąś wadę.
Izdelki z napako . Wadliwe produkty.
Govorna napaka . Wada wymowy.
Izkoristil je nasprotnikovo napako . Wykorzystał błąd przeciwnika.
Zgornja meja napake . Górna granica błędu.

Narod  (m.) - naród
Neodvisni narodi. Niepodległe narody.
Pravica narodov  do samoodločbe. Prawo narodów do samostanowienia.
Vpadi barbarskih narodov. Najazdy narodów barbarzyńskich.
Preseljevanje narodov . (hist.) Wędrówka narodów.
Organizacija združenih narodov. Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Pomlad narodov. (hist.) Wiosna Ludów.

Naslo v (m.) - 1. adres 2. tytuł
Napisati svoj naslov . Napisać swój adres.
Natančen naslov . Dokładny adres
Naslov na pismu. Adres na liście.
Sprememba naslova . Zmiana adresu.
Dati komu svoj naslov . Dać komuś swój adres.
Predstavil se je, naslova pa ni povedal. Przedstawił się, ale nie powiedział adresu.
Iskati koga na napačnem naslovu . Szukać kogoś pod niewłaściwym adresem.
Naslov članka. Tytuł artykułu.
Naslov filma. Tytuł filmu.
Film z naslovom ... Film pod tytułem...
Podeliti naslov doktorja znanosti. Przyznać tytuł doktora nauk.
Akademski naslov . Tytuł akademicki.
Osvojiti naslov prvaka. Zdobyć tytuł mistrza.
Dobiti sredstva iz naslova zdravstvenega zavarovanja. Dostać środki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
Velemojstrski naslov . Tytuł arcymistrza.
Začasni naslov . Adres tymczasowy.
Sedanji naslov . Aktualny adres.
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Nedelja  (f.) - niedziela
Jutri bo nedelja . Jutro będzie niedziela.
Ob nedeljah  in praznikih. W niedziele i święta.
Proslava bo v nedeljo. Uroczystości odbędą się w niedzielę.
Zadnja nedelja  v mesecu. Ostatnia niedziela miesiąca.
Danes je lepa sončna nedelja. Dzisiaj jest piękna, słoneczna niedziela.
V nedeljo  zjutraj bom odšel na pot. W niedzielę rano wyruszę w podróż.
Cvetna nedelja . Niedziela Palmowa.

Nepremi čnina  (f.) - nieruchomość
Trgovati z nepremi čninami . Handlować nieruchomościami.
Davek na nepremi čnine . Podatek od nieruchomości.
Cene nepremi čnin v območju evra so se zvišale. Ceny nieruchomości w strefie euro poszły do góry.
Tržna vrednost nepremi čnine . Wartość rynkowa nieruchomości.
Trg nepremi čnin . Rynek nieruchomości.
Nepremi čninski trg. Rynek nieruchomości.

Nesporazum  (m.) - nieporozumienie (n.)
Prišlo je do nesporazuma. Doszło do nieporozumienia.
Da ne bo nesporazuma . Żeby nie było nieporozumień.
Zaradi nesporazuma . Z powodu nieporozumienia.
Eden izmed največjih nesporazumov. Jedno z największych nieporozumień.

Nesreča (f.) - 1. nieszczęście (n.), pech (m.)2. wypadek (m.), katastrofa
Družino je doletela nesreča. Na rodzinę spadło nieszczęście.
Letalska nesreča. Katastrofa lotnicza.
Povzročitelj nesreče. Sprawca wypadku.
Povzročiti nesre čo. Spowodować wypadek.
Nesreča se je zgodila danes zjutraj. Do wypadku doszło dzisiaj rano.
Kraj nesre če. Miejsce wypadku/katastrofy.
Nesreča pri delu. Wypadek przy pracy.

Neverjeten  - 1. niewiarygodny 2. niezwykły
Neverjeten  izgovor. Niewiarygodna wymówka.
Neverjetni  Tomaž. Niewierny Tomasz.
Zgodba se jim je zdela zelo neverjetna. Historia wydała im się bardzo nieprawdopodobna.
Pokazal je neverjeten  pogum. Wykazał się niezwykłą odwagą.
Med njima je neverjetna  podobnost. Między nimi (dwoma) jest niezwykłe podobieństwo.

Nevihta  (f.) - burza
Nevihta divja. Burza szaleje.
Nevihta ga je dobila v gorah. Burza złapała go w górach.
Nevihta se bliža. Zbliża się burza.
Nevihta se je razbesnela. Burza się rozszalała.
Sončeva nevihta . Burza słoneczna.
Tropska nevihta . Cyklon tropikalny.
Elektromagnetska nevihta . Burza elektromagnetyczna.

Noč (f.) - noc
Lahko noč! Dobranoc!
Poljubiti za lahko noč. Pocałować na dobranoc.
Poročna noč. Noc poślubna.
Spal je vso noč. Spał całą noc.
Mesečna noč. Księżycowa noc.
Temna noč. Ciemna noc.
Tiha noč. Cicha noc.
Zvezdna noč. Gwiaździsta noc.
Mirna noč. Spokojna noc.
Noči so že hladne. Noce są już chłodne.
Noč od nedelje na ponedeljek. Noc z niedzieli na poniedziałek.
Neke noči je skrivaj odpotoval. Pewnej nocy potajemnie odjechał.
Prebudil se je sredi noči. Obudził się w środku nocy.
Čez noč je zapadel sneg. Przez noc napadał śnieg.
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Nočen - nocny
Nočno  tišino je pretrgal strel. Nocną ciszę przerwał strzał.
Nočni  lov. Nocne polowanie.
Nočna izmena. Nocna zmiana.
Nočno  in nedeljsko delo je bolje plačano. Praca w nocy i niedzielę jest lepiej płatna.
Tovarna išče nočnega  čuvaja. Fabryka poszukuje stróża nocnego.
Nočna omarica. Szafka nocna.
Nočna posoda. Nocnik.
Nočna srajca. Koszula nocna.
Nočno  življenje mesta. Nocne życie miasta.

Noga (f.) - noga
Noga ga boli. Boli go noga.
Umivati si noge . Myć nogi.
Zlomiti si nogo . Złamać nogę.
Prestopati se z noge na nogo . Przestępować z nogi na nogę.
Stati na eni nogi . Stać na jednej nodze.
Noge se mu potijo. Nogi mu się pocą.
Otekle noge . Opuchnięte nogi.
Miza ima štiri noge . Stół ma cztery nogi.
Glej pod noge . Patrz pod nogi.
Ploska noga . Płaskostopie.

Noht  (m.) - paznokieć
Lak za nohte . Lakier do paznokci.
Škarje za nohte . Nożyczki do paznokci.
Nohti rastejo. Paznokcie rosną.
Nohti se lomijo. Paznokcie się łamią.
Gristi nohte . Gryźć paznokcie.
Ostriči nohte . Obciąć paznokcie.

Nos  (m.) - nos
Raven nos . Prosty nos.
Od pijače ima rdeč nos . Ma czerwony nos od picia.
Potne kapljice na nosu . Krople potu na nosie.
Orlovski nos . Orli nos.
Kri mu teče iz nosa . Krew mu się leje z nosa.
Dihati skozi nos . Oddychać przez nos.
S prstom vrtati po nosu . Dłubać palcem w nosie.
Pomoliti nos iz hiše. Wychylić/Wystawić/Wyściubić nos z domu.
Avtobus ji je odpeljal izpred nosa . Autobus uciekł jej sprzed nosa.
Voditi koga za nos . Wodzić kogoś za nos.

Nož (m.) - nóż
Nastaviti komu nož na grlo. Przystawić komuś nóż do gardła.
Zasaditi nož v hrbet. Wbić nóż w plecy.
Nož je oster. Nóż jest ostry.
Kuhinjski nož . Nóż kuchenny.
Lovski nož . Nóż myśliwski.
Žepni nož . Scyzoryk.

Obdobje  (n.) - okres (m.)
Izpitno obdobje . Sesja egzaminacyjna.
Obdobje priprav. Okres przygotowań.
Obdobje doraščanja. Okres dorastania.
Povojno obdobje . Okres powojenny.
V obdobju od januarja do maja. W okresie od stycznia do maja.
Novo obdobje poletov v vesolje. Nowa era lotów kosmicznych.
Najtežje obdobje po drugi svetovni vojni. Najtrudniejszy okres po drugiej wojnie światowej.
Prehodno obdobje . Okres przejściowy.

Obisk  (m.) - wizyta (f.)
Priti na obisk . Przyjść z wizytą.
Napovedati se na obisk . Zapowiedzieć (swoją) wizytę.
Delovni obisk . Wizyta robocza.
Uradni obisk . Wizyta oficjalna.
Obisk predavanj je neobvezen. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
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Oblak  (m.) - chmura (f.)
Nad mestom se je utrgal oblak . Nad miastem oberwała się chmura.
Deževni oblak . Chmura deszczowa.
Oblak je zakril sonce. Chmura zasłoniła słońce.
Oblaki bežijo po nebu. Chmury płyną po niebie.
Nevihtni oblak . Chmura burzowa.
Oblak prahu. Tuman pyłu/kurzu.

Oblast  (f.) - władza
Izgubiti oblast . Stracić władzę.
Kraljevska oblast . Władza królewska
Izvršilna oblast . Władza wykonawcza.
Sodna oblast . Władza sądownicza.
Zakonodajna oblast . Władza ustawodawcza.
Spraviti koga z oblasti . Odsunąć kogoś od władzy.
Ta stranka je na oblasti že pet let. Ta partia jest przy władzy już pięć lat.
Ljudska oblast . Władza ludu/ludowa.
Oblast je akcijo kritizirala. Władza skrytykowała akcję.
Vojska je prevzela oblast . Wojsko przejęło władzę.
Vrnitev na oblast . Powrót do władzy.
Predati oblast opoziciji. Przekazać władzę opozycji.
Sirska oblast je priprla znanega aktivista. Syryjskie władze aresztowały znanego działacza.
Obdržati se na oblasti . Utrzymać się przy władzy.

Obletnica  (f.) - rocznica
Praznovati obletnico . Obchodzić rocznicę.
Obletnica poroke. Rocznica ślubu.
Dvajseta obletnica . Dwudziesta rocznica.
Obletnica osvoboditve. Rocznica wyzwolenia.
Stota obletnica . Setna rocznica.
Pozabljena obletnica . Zapomniana rocznica.
Obletnica v znamenju krize. Rocznica pod znakiem kryzysu.

Obramba  - obrona
Vdati se brez obrambe. Poddać się bez obrony/walki.
Preiti iz obrambe  v napad. Przejść z obrony do ataku.
Onesposobiti koga za obrambo. Doprowadzić kogoś do stanu bezbronności.
Minister za obrambo. Minister obrony.
Vzeti koga v obrambo. Wziąć kogoś w obronę.
Gostje so razbili domačo obrambo. (sport.) Goście rozbili obronę gospodarzy.
Čakali so, kaj bo povedal v svojo obrambo. Czekali, co powie na swoją obronę.
Protiletalska obramba. Obrona przeciwlotnicza.

Obraz (m.) - twarz (f.)
Padel je na obraz . Upadł na twarz.
Udariti koga v obraz . Uderzyć kogoś w twarz.
Pot mu je lil po obrazu . Pot lał się mu po twarzy.
Fotogeničen obraz . Fotogeniczna twarz.
Okrogel obraz . Twarz okrągła.
Podolgovat obraz . Twarz podłużna.
Krema za obraz . Krem do twarzy.
Strog obraz . Surowa twarz.
V množici sem iskal njen obraz . W tłumie szukałem jej twarzy.
Srečujem vedno ene in iste obraze . Spotykam ciągle te same twarze.
Mesto ima veliko obrazov . Miasto ma wiele twarzy.
Obraz našega časa. Obraz naszego czasu.

Obrazec  (m.) - 1. formularz 2. wzór 3. formuła (f.)
Izpolniti obrazec . Wypełnić formularz.
Davčni obrazec . Formularz podatkowy.
Matematični obrazec . Wzór matematyczny.
Obrazec za prisego. Formuła przysięgi.
V knjigi so obrazci iz vaškega življenja. W książce są obrazki  z życia wsi.
Vsak otrok pozna obrazec . Każde dziecko zna wzór.
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Obrazek  (m.) - twarzyczka (f.)
Ko je videl njen bledi obrazek ... Kiedy widział jej bladą twarzyczkę...
Bledi obrazek . Blada twarzyczka.
Zagledal je pred sabo krasni obrazek . Ujrzał przed sobą piękną twarzyczkę.
Nežni obrazek . Delikatna twarzyczka.
Otroški obrazek . Dziecięca twarzyczka.

Obrv  (f.) - brew
Mrščiti obrvi . Marszczyć brwi
Pobriti obrvi . Zgolić brwi.
Goste obrvi . Gęste brwi.
Črtalo za obrvi . Kredka do brwi.

Odvetnik  - adwokat
Posvetovati se z odvetnikom. Poradzić się z adwokatem.
Govori kot odvetnik. Mówi jak adwokat.
Odvetnik  protestno zapustil sojenje. Adwokat w proteście opuścił rozprawę.

Očala  (pl .t.) - okulary
Natakniti očala. Założyć okulary.
Nositi očala. Nosić okulary.
Sneti očala. Zdjąć okulary.
Sončna očala. Okulary słoneczne.
Zaščitna očala. Okulary ochronne.
Fant z očali . Chłopak w okularach.
Očala so se mu orosila. Okulary mu zaparowały.
Gledati skozi rožnata očala. Patrzeć przez różowe okulary.
Brisati očala z robcem. Przecierać okulary chusteczką.

Oče (m.) - ojciec
Kakršen oče, takšen sin. Jaki ojciec, taki syn.
Nima očeta ne matere. Nie ma ojca ani matki.
Otrok je po očetu . Dziecko jest po ojcu.
Je oče dveh otrok. Jest ojcem dwojga dzieci.
Postal je oče. Został ojcem.
Pošiljko je naslovil na očeta. Przesyłkę zaadresował do ojca.
Stari oče. Dziadek.
Skrben oče. Troskliwy ojciec.
Naši očetje so živeli tu. Nasi ojcowie tutaj żyli.

Odgovor  (m.) - odpowiedź (f.)
Pravilni odgovor . Prawidłowa odpowiedź.
Izogibati se odgovoru . Unikać odpowiedzi.
Prositi za odgovor . Prosić o odpowiedź.
Ni dobil odgovora . Nie otrzymał odpowiedzi.
Vprašanje je ostalo brez odgovora . Pytanie pozostało bez odpowiedzi.
Čakati na sovražnikov odgovor . Czekać na odpowiedź wroga.
Odgovor umetnika na razmere v deželi. Odpowiedź artysty na sytuację w kraju.
Odgovor ga ni zadovoljil. Odpowiedź go nie zadowoliła.
Prebrati odgovor . Przeczytać odpowiedź.
V odgovor na kršitev zračnega prostora. W odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej.

Odgovornost  (f.) - odpowiedzialność
Sprejeti odgovornost za odločitev. Wziąć odpowiedzialność za decyzję.
Odgovornost za kvaliteto izdelkov. Odpowiedzialność za jakość produktów.
Odgovornost staršev. Odpowiedzialność rodziców.
Na lastno odgovornost . Na własne ryzyko.
Breme odgovornosti . Brzemię odpowiedzialności.
Odgovornost leži na nas. Odpowiedzialność spoczywa na nas.
Kazenska odgovornost . Odpowiedzialność karna.

Odmo r (m.) - przerwa (f.)
Glavni odmor . Długa przerwa. /W szkole/
Podaljšati odmor . Przedłużyć/Wydłużyć przerwę.
Skrajšati odmor . Skrócić przerwę.
Polurni odmor . Półgodzinna przerwa.
Delati brez odmora . Pracować bez przerwy/wytchnienia.
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Odpreti  (se) - otworzyć (się)
Odpreti  okno. Otworzyć okno.
Vrata so se nenadoma sama odprla. Drzwi nagle same się otworzyły.
Dolgo ji ni nihče odprl. Długo nikt jej nie otwierał/otworzył.
Oporoko so odprli  na sodišču. W sądzie otworzyli testament.
Odpreti  vodo v kopalnici. Puścić wodę w łazience.
Trgovino odprejo  ob sedmih. Sklep otwierają o siódmej.
Blagajna se odpre  čez pol ure. Kasa zostanie otwarta za pół godziny.
Banka je odprla  dve podružnici. Bank otworzył dwie filie.
Odpreti  novo delovno mesto. Otworzyć nowe miejsce pracy.
Dijak sploh ni odprl  knjige. Uczeń w ogóle nie otworzył książki.

Odsotnost  (f.) - nieobecność
Zaradi odsotnosti  je bil sestanek preložen. Z powodu nieobecności spotkanie zostało przełożone.
Bolniška odsotnost. Zwolnienie lekarskie.

Ogenj  (m.) - ogień
Ogenj gori. Ogień płonie.
Ogenj požira seno. Ogień trawi siano.
Gasilcem je uspelo ogenj pogasiti. Strażakom udało się ugasić ogień.
Hiša je bila vsa v ognju . Cały dom był w ogniu.
Vzeti posodo z ognja . Wziąć naczynie z ognia.
Kuhati na slabem ognju . Gotować na słabym ogniu.
Topovski ogenj . Ogień artyleryjski.
Odgovoriti z ognjem . Odpowiedzieć ogniem.
Požiralec ognja . Pożeracz ognia.
Metalec ognja . Miotacz ognia.

Okno  (n.) - okno
Soba ima tri okna . Pokój ma trzy okna./W pokoju są trzy okna.
Sedež ob oknu . Miejsce przy oknie.
Strešno okno . Szyberdach. /w samochodzie/
Gledati skozi okno . Patrzeć przez okno.
Skočiti skozi okno . Skoczyć/Wyskoczyć przez okno.
Spati pri odprtem oknu . Spać przy otwartym oknie.
Majhno okno . Małe okno./Okienko.
Sedeti na klopi pod oknom . Siedzieć w ławce pod oknem.
Sončni žarki odsevajo v oknih . Promienie słońca odbijają się w oknach.
Okno v svet. Okno na świat.

Oko (n.) - oko
Oči ga bolijo. Oczy go bolą
Objokane oči. Zapłakane oczy.
Solzne oči. Załzawione oczy.
Solze so ji stopile v oči. Łzy napłynęły jej do oczu.
Kapljice za oči. Krople do oczu.
Slep na eno oko . Ślepy na jedno oko.
Oči se bliskajo od jeze. Oczy się błyskają/płoną/iskrzą od gniewu.
Žalostne oči. Smutne oczy.
Kurje oko . Odcisk.
Če me oko ne vara. Jeśli mnie oczy nie mylą.
Odpreti oči komu. Otworzyć komuś oczy.
Poberi se mi izpred oči. Zejdź mi z oczu.
Pogovariti na štiri oči. Porozmawiać w cztery oczy.
Imeti kolobarje pod očmi . Mieć worki pod oczami.
Nič ni ušlo njenim očem. Jej oczom nic nie umknęło.
Strah ima velike oči. Strach ma wielkie oczy.
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Okus  (m.) - 1. smak 2. gust
Čut okusa . Zmysł smaku.
Sladoled s čokoladnim okusom . Lody o smaku czekoladowym.
Izgubil je okus in voh. Stracił smak i węch.
Grenek okus . Gorzki smak.
Dodati malo mesa za okus . Dodać trochę mięsa do smaku.
Jed brez okusa . Danie bez smaku.
Za moj okus je nekoliko preslano. Jak na mój gust jest trochę za słone.
Imeti dober okus . Mieć dobry gust.
Oblačiti se z okusom . Ubierać się z gustem/gustownie.

Omejitev  (f.) - ograniczenie (n.)
Omejitev prostosti. Ograniczenie wolności.
Znak za omejitev hitrosti. Znak ograniczenia prędkości.
Brez časovnih omejitev . Bez ograniczeń czasowych.
Starostna omejitev . Ograniczenie wiekowe.
Poslanci za omejitev imunitete. Posłowie za ograniczeniem immunitetu.
Odpraviti omejitve . Znieść ograniczenia.

Omejiti  - ograniczyć
Omejiti  igrišče s črto. Ograniczyć boisko linią.
Omejiti  izgube na minimum. Ograniczyć straty do minimum.
Tovarne so omejile  proizvodnjo. Fabryki ograniczyły produkcję.
Omejiti  stroške za polovico. Ograniczyć wydatki na połowę.
Kajenje je moral omejiti. Musiał ograniczyć palenie.
Omejiti  se na najpomembnejše. Ograniczyć się do najważniejszego.

Opomniti  - upomnieć
Učitelj ga je večkrat opomnil. Nauczyciel upomniał go kilka razy.
Opomnil  ga je, ker je motil pouk. Upomniał go, bo przeszkadzał w lekcji.
Ostro ga je opomnil. Ostro go upomniał.
Opomnila  ga je, naj tega ne dela več. Upomniała go, żeby nie robił tego więcej.
Že tretjič ga je opomnil,  naj molči. Już po raz trzeci upomniał go, żeby milczał.

Opozoriti  - 1. zwrócić uwagę 2. pokazać; wskazać 3. ostrzec
Opozoriti  koga na napako. Zwrócić komuś uwagę na błąd.
Opozoril  jih je na pravilno pot. Pokazał im prawidłową drogę.
Mladi umetnik je že večkrat opozoril  nase. Młody artysta już nieraz zwrócił na siebie uwagę.
Na kongresu so opozorili  na vrsto problemov. Na kongresie poruszyli szereg problemów.
Opozoriti  koga na nevarnost. Ostrzec kogoś o niebezpieczeństwie.
Motorist je z roko opozoril  na spremembo smeri. Motocyklista ręką zasygnalizował zmianę kierunku.
Opozorila  ga je, da ga je nekdo izdal okupatorju. Ostrzegła go, że ktoś wydał go okupantowi.
Streljanje nas je opozorilo,  da se bliža sovražnik. Strzały ostrzegły nas, że zbliża się wróg.
Opozoril  sem ga, da tu ne sme kaditi. Zwróciłem mu uwagę, że tu nie wolno palić.
Učitelj je opozoril  učenca. Nauczyciel upomniał ucznia.

Orožje  (n.) - broń (f.)
Namerjati orožje na koga. Celować w kogoś broń/bronią.
Polniti orožje . Ładować broń.
Pripraviti orožje na strel. Przygotować broń do strzału.
Smrtonosno orožje . Śmiercionośna broń.
Skladišče orožja . Magazyn broni.
Imeti premalo orožja . Mieć za mało broni.
Strelno orožje . Broń palna.
Lovsko orožje . Broń myśliwska.
Športno orožje . Broń sportowa.
Odložiti orožje . Odłożyć broń.
Položiti orožje . Złożyć broń.

Ostati  - zostać; pozostać
Vsi so odšli,  le on je ostal. Wszyscy poszli, tylko on został.
Ostati  na deželi. Pozostać na wsi.
Najstarejši sin je ostal  na kmetiji. Najstarszy syn został w gospodarstwie/na roli.
Ostati  na zabavi do konca. Zostać do końca zabawy.
Boji se, da bo moral ostati  v bolnici. Boi się, że będzie musiał zostać w szpitalu.
Gore so ostale  v daljavi. Góry zostały w oddali.
Zob ga je nehal boleti, oteklina pa je ostala. Przestał go boleć ząb, ale opuchlizna pozostała.
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Lepo vreme bo ostalo  še nekaj dni. Piękna pogoda potrwa jeszcze kilka dni.
Od cerkve je ostal  zvonik. Z kościoła została tylko dzwonnica.
Hrane je ostalo  za pet dni. Zostało jedzenia na pięć dni.
Ostali  sta še dve vstopnici. Zostały jeszcze dwie wejściówki.
Ostalo  je še nekaj časa. Zostało jeszcze trochę czasu.
Od rane so ostale  brazgotine. Rana pozostawiła blizny.
Ostal  ji je zvest vse življenje. Pozostał jej wierny przez całe życie.
Po očetovi smrti je ostala  sama. Po śmierci ojca została sama.
Ostalo  je samo pri besedah. Skończyło się tylko na słowach.
To naj ostane  med nami. Niech to zostanie między nami.

Otro k (m.) - dziecko (n.)
Vzgajati otroke . Wychowywać dzieci.
Posvojiti otroka . Adoptować dziecko.
Zanemarjen otrok . Zaniedbane dziecko.
Zapuščen otrok . Opuszczone dziecko.
Skrb za otroke . Opieka nad dziećmi.
Roditi otroka . Urodzić dziecko.
Imata dva otroka . Mają dwoje dzieci.
Otroci iz prvega zakona. Dzieci z pierwszego małżeństwa.
Nezaželen otrok . Niechciane dziecko.
Vabljeni so bili starši z otroki . Zaproszono rodziców z dziećmi.
Družina brez otrok . Bezdzietna rodzina.
Ostala je sama s kopo otrok . Została sama z gromadką dzieci.
Otrok se pravilno razvija. Dziecko rozwija się prawidłowo.
Saj nisi otrok . Przecież nie jesteś (już) dzieckiem.
Velik otrok . Duże dziecko.

Otok  (m.) - wyspa (f.)
Ladja je plula ob otoku . Statek płynął w stronę wyspy.
Otok ima trajektno zvezo. Wyspa ma połączenie promowe.
Otok na jezeru. Wyspa na jeziorze.
Otok na morju. Wyspa na morzu.
Vulkanski otok . Wyspa wulkaniczna.
Otok za pešce. Wysepka dla pieszych. /Na jezdni/
Salomonovi otoki . Wyspy Salomona.
Ferski otoki . Wyspy Owcze.
Republika Zelenortski otoki . Republika Zielonego Przylądka.

Ozek - 1. wąski 2. ścisły
Ozek hodnik. Wąski korytarz.
Rastlina z ozkimi  listi. Roślina z wąskimi liściami.
Ozek pas trave. Wąski pas trawy.
Nosi ozke  dolge hlače. Nosi długie, wąskie spodnie.
Ozka specializacija. Ścisła specjalizacja.
Ozko  sodelovanje. Ścisła współpraca.

Panorama  (f.) - panorama
Občudovati panoramo. Podziwiać panoramę.
Gorska panorama. Górska panorama.
Panorama  mesta. Panorama miasta.
V jedilnici visijo panorame. W jadalni wiszą panoramy./Obrazy/
Panorama  družbe. Panorama społeczeństwa.

Par (m.) - para (f.)
Drsalni par. Para łyżwiarska.
Plesni par. Para taneczna.
Zakonski par. Para małżeńska.
Zaljubljen par. Zakochana para.
Biti v paru s kom. Być z kimś w parze.
Bila je brez para . Była bez pary. /nie miała nikogo do pary/
Dva para čevljev. Dwie pary butów.
Kupila je nov par rokavic. Kupiła nową parę rękawic.
Predsedniški par. Para prezydencka.
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Para (f.) - para (stan lotny)
Vodna para . Para wodna.
Ogrevanje s paro . Ogrzewanie parą.
Likalnik na paro . Żelazko na parę.
Delati s polno paro . Pracować pełną parą.
Biti pod paro . Być na podwójnym gazie. /być pijanym/

Parada  (f.) - parada
Udeležiti se parade . Uczestniczyć w paradzie.
Vojaška parada . Parada wojskowa.
Velika parada športnikov. Wielka parada sportowców.
Prvomajska parada . Parada pierwszomajowa.
Parada vozil. Parada samochodów/pojazdów.
Priprave na parado . Przygotowania do parady.
Parada ob 65. obletnici zmage. Parada z okazji 65 rocznicy zwycięstwa.
Odpovedati parado . Odwołać paradę.

Park  (m.) - park
Tehnološki park . Park technologiczny.
Vozni park . Tabor.
Hoditi v park . Chodzić do parku.
Sprehajati se po parku . Spacerować po parku.
Narodni park . Park narodowy.
Poti v parku . Ścieżki w parku.
Mestni park . Park miejski.
Zabaviščni park . Park rozrywki.
Angleški park . Park angielski.

Peč (f.) - piec (m.)
V kotu stoji peč. W kącie stoi piec.
Peč centralne kurjave. Piec centralnego ogrzewania.
Sedeti pri peči. Siedzieć przy piecu.
Krušna peč. Piec chlebowy.

Pekel (m.) - piekło (n.)
Pekel , vice in nebesa. Piekieł, czyściec i niebo/niebiosa.
Njeno življenje se je spremenilo v pekel . Jej życie zamieniło się w piekło.
Doma je bil pekel . W domu było piekło.
Nebo in pekel . Niebo i piekło.
Pot v pekel . Droga do piekła.
Od pekla do raja. Z piekła do raju.

Peljati  (se) - 1. wieźć 2. jechać 3. prowadzić
Peljati  sadje na trg. Wieźć owoce na targ.
Peljati  žito v mlin. Wieźć zboże do młyna.
Peljati  koga v mesto. Wieźć kogoś do miasta.
Z brodom so jih peljali  čez reko. Przewozili ich promem przez rzekę.
Avtobus nas je peljal  z letališča. Autobus wiózł nas z lotniska.
Peljati  avtomobil k mehaniku. Wieźć samochód do mechanika.
Vodič jih je peljal  po mestu. Przewodnik oprowadzał ich po mieście.
Peljati  goste noter. Prowadzić gości do środka.
Peljati  koga pod roko. Prowadzić kogoś pod rękę.
Lestev pelje  na podstrešje. Drabina prowadzi na poddasze.
Vrata, ki peljejo  v klet. Drzwi prowadzące do piwnicy.
Vprašal je, kdaj pelje  njegov avtobus. Pytał, kiedy jedzie jego autobus.
Tako ravnanje, to nikamor ne pelje. Takie zachowanie do niczego nie prowadzi.
Peljati  se na izlet. Jechać na wycieczkę.
Peljati  se z vlakom. Jechać pociągiem.

Pes (m.) - pies
Pes laja. Pies szczeka.
Pes je mahal z repom. Pies merdał/machał ogonem.
Ugriznil ga je pes . Ugryzł go pies.
Dražiti psa Drażnić psa.
Naščuvati psa . Szczuć psa.
Izpustiti psa z verige. Spuścić psa z łańcucha.
Voditi psa na vrvici. Prowadzić psa na smyczy.
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Zvest kot pes . Wierny jak pies.
Pretepen pes . Zbity pies.
Hud pes ! Zły pies!
Pes in psica. Pies i suka.
Pes, ki laja, ne grize. Pies, który dużo szczeka, nie gryzie.
Prerijski pes . Piesek preriowy.
Hišni pes . Pies domowy
Kupiti psa kot igračo. Kupić psa jako zabawkę
Kupiti si psa . Kupić psa
Lovski pes . Pies myśliwski
Pasemski pes . Pies rasowy
Pes je živo bitje. Pies jest istotą żywą
Skrbeti za psa . Dbać o psa./Opiekować się psem.

Petek  (m.) - piątek
Danes je petek. Dzisiaj jest piątek.
Že od petka  dežuje. Już od piątku pada (deszcz).
Pogreb bo v petek,  10. februarja. Pogrzeb odbędzie się w piątek, 10 lutego.
Zadnji petek  v aprilu. Ostatni piątek kwietnia.
Zgodilo se je v noči od petka  na soboto. Zdarzyło się w nocy z piątku na sobotę.

Pisatelj  (m.) - pisarz
Pisatelj  piše nov roman. Pisarz pisze nową powieść.
Brati črtice znanega pisatelja. Czytać szkice znanego pisarza.
Pesniki, pisatelji  in kritiki. Poeci, pisarze i krytycy.
Slavnega pisatelja  obtožujejo plagiatorstva. Sławny pisarz oskarżony o plagiat.

Pismo  (n.) - list (m.)
Anonimno pismo . Anonimowy list.
Dati pismo v ovojnico. Włożyć list do koperty.
Oddati pismo na pošto. Nadać list na poczcie.
Ljubezensko pismo . List miłosny.
Izročiti pismo naslovniku. Doręczyć list adresatowi.
Napisati pismo . Napisać list.
Naslovljenka je pismo prejela. Adresatka odebrała list.
Navadno pismo . List zwykły.
Priporočeno pismo . List polecony.
Vrednostno pismo . List wartościowy.
Odprl je pismo in začel brati. Otworzył list i zaczął czytać.
Odprto pismo . List otwarty.
Zahvalno pismo . List dziękczynny.
Znamka za pismo . Znaczek na list.

Pivo  (n.) - piwo
Črno pivo . Piwo ciemne.
Hladno pivo . Chłodne piwo/Zimne piwo.
Popil je pet piv. Wypił pięć piw.
Svetlo pivo . Piwo jasne.
Praznik piva . Święto piwa.
Slovensko pivo vstopa na kitajski trg. Słoweńskie piwo wchodzi na chiński rynek.
Najboljše pivo na svetu. Najlepsze piwo na świecie.
Večer pred tekmo smo spili pivo . Wieczorem przed spotkaniem wypiliśmy piwo.
Izdelovati pivo . Produkować piwo.
Skočil po cigarete in pivo . Skoczył po papierosy i piwo.
Varjenje piva . Warzenie piwa.
Vrček piva . Kufel piwa.
Steklenica piva . Szklanka piwa.

Ples  (m.) - 1. taniec 2. bal
Družabni ples . Taniec towarzyski.
Igrati za ples . Grać do tańca.
Maturantski ples . Bal maturalny./ Studniówka.
Prositi koga za ples . Prosić kogoś do tańca.
Trebušni ples . Taniec brzucha.
Petje in ples . Śpiew i taniec.
Bojni ples . Taniec bojowy.
Iti na ples . Iść na bal.
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Svetega Vida ples . Taniec świętego Wita. (Choroba)
Operni ples . Bal w Operze.
Sodobni ples . Taniec współczesny.
Mlade zanima ples , ne pa politika. Młodych interesuje taniec, nie polityka.
 
Plin  (m.) - gaz
Kuhati na plin . Gotować na gazie.
Pedal za plin . Pedał gazu.
Plin brez barve. Bezbarwny gaz.
Bojni plin . Gaz bojowy.
Pritisniti na plin . Wdepnąć gaz.
Zemeljski plin . Gaz ziemny.
Plin uhaja iz cevi. Gaz się ulatnia.
Žlahtni plin . Gaz szlachetny.
Dotok plina . Dopływ gazu.
Dogovor o dobavi plina . Umowa na dostawy gazu.
Eksplozija plina . Wybuch gazu.
Prekinitev dostave plina . Przerwa w dostawie gazu.
Uhajanje plina . Ulatnianie się gazu.
Plina je zmanjkalo. Zabrakło gazu.

Pločnik  - chodnik
Pometati pločnike. Zamiatać chodniki.
Hoditi po pločniku . Chodzić po chodniku.
Na poledenelem pločniku  zelo drsi. Na zlodowaciałym chodniku jest bardzo ślisko.
Deklice se kotalkajo po pločniku. Dziewczyny jeżdżą na wrotkach po chodniku.
Namesto po cesti vozi po pločniku . Zamiast jechać po ulicy, jedzie po chodniku.
Na plo čniku  so postavale pouličnice. Na chodniku stały ulicznice.
Umakniti se s ceste na pločnik. Zejść z ulicy na chodnik.

Ploš ča (f.) - 1. płyta 2. tablica
Indukcijska ploš ča. Płyta indukcyjna.
Izdati ploš čo. Wydać płytę.
Nagrobna ploš ča. Płyta nagrobna.
Gramofonska ploš ča. Płyta gramofonowa.
Spominska ploš ča. Tablica pamiątkowa.
Tektonska ploš ča. Płyta tektoniczna.
Na ploš či je 11 skladb. Na płycie znajduje się 11 utworów.
Vinilna ploš ča. Płyta winylowa.
Platinasta ploš ča. Platynowa płyta.
Zlata ploš ča. Złota płyta.
Srebrna ploš ča. Srebrna płyta.

Počasi  - powoli, wolno
Megla se le počasi  dviga. Mgła powoli się podnosi.
Čas mineva zelo počasi. Czas mija bardzo powoli. 
Spomin ga počasi  zapušča. Pamięć powoli go opuszcza.
Hiti počasi. Spiesz się powoli.

Podjetje  (n.) - przedsiębiorstwo
Družinsko podjetje . Przedsiębiorstwo rodzinne.
Državno podjetje . Przedsiębiorstwo państwowe.
Upravljati podjetje . Zarządzać przedsiębiorstwem.
Gradbeno podjetje . Przedsiębiorstwo budowlane.
Izziv za podjetje . Wyzwanie dla przedsiębiorstwa.
Javno podjetje . Przedsiębiorstwo publiczne.
Podjetje za trgovino. Przedsiębiorstwo handlowe.
Proizvodno podjetje . Przedsiębiorstwo produkcyjne.
Trgovsko podjetje . Przedsiębiorstwo handlowe.
Storitveno podjetje . Przedsiębiorstwo usługowe.
Ustanoviti podjetje . Założyć przedsiębiorstwo.
Zasebno podjetje . Przedsiębiorstwo prywatne.
Najbolj osovraženo podjetje . Najbardziej znienawidzone przedsiębiorstwo.
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Podtakniti  - 1. podrzucić 2. podłożyć
Podtakniti  bombo na postaji. Podłożyć bombę na stacji/dworcu.
Podtakniti  dokaze. Podrzucić dowody.
To misel mu je podtaknil. Podsunął mu tę myśl.
Krivdo za soudeležbo so mu podtaknili. Przypisali mu winę za współudział.
Podtakniti  požar. Podłożyć ogień./Podpalić.

Pogoj  (m.) - warunek
Delovne pogoje . Warunki pracy.
Prevozni pogoji . Regulamin przewozów.
Mirovni pogoji . Warunki pokojowe.
Osnovni pogoj . Podstawowy warunek.
Spremeniti pogoje . Zmienić warunki.
S/Pod pogojem , da... Pod warunkiem, że...
Pogoj za sprejem je dokončana srednja šola. Warunkiem przyjęcia jest ukończona szkoła średnia.
Prilagoditi se novim življenjskim pogojem . Przystosować się do nowych warunków życia.
V takih pogojih ni mogoče delati. W takich warunkach nie da się pracować.
Živijo v težkih pogojih . Żyją w ciężkich warunkach.
Klimatski pogoji . Warunki klimatyczne.

Pogr eb (m.) - pogrzeb
Državni pogreb . Pogrzeb państwowy.
Iti k pogrebu/na pogreb . Iść na pogrzeb.
Pogreb bo v petek popoldne. Pogrzeb odbędzie się w piątek popołudniu.
Biti pri pogrebu . Być na pogrzebie.
Lep pogreb . Piękny pogrzeb.
Slovesen pogreb . Uroczysty pogrzeb.
Pogreb na državne stroške. Pogrzeb na koszt państwa.
Prišel je na svoj pogreb . Przyszedł na swój pogrzeb.
Za pogreb je izvedel od znanca. O pogrzebie dowiedział się od znajomego.

Pojav (m.) - 1. zjawisko (n.) 2. pojawienie się
Opis pojava . Opis zjawiska.
Paranormalni pojav . Zjawisko paranormalne.
Patološki pojav . Zjawisko patologiczne.
Družbeni pojav . Zjawisko społeczne.
Pogost pojav . Częste zjawisko.
Redek pojav . Rzadkie zjawisko.
Nenavaden pojav . Niezwykłe zjawisko.
Vse redkejši pojav . Coraz rzadsze zjawisko.
Pojav , ki ne pozna meja. Zjawisko, które nie zna granic.
Pojav Device Marije. Objawienie Marii Panny.

Pokojnina  (f.) - emerytura
Dobivati pokojnino . Otrzymywać emeryturę.
Izplačevati pokojnino . Wypłacać emeryturę.
Pravica do pokojnine . Prawo do emerytury.
Preživljati se s pokojnino . Przeżywać z emerytury.
Invalidska pokojnina . Renta inwalidzka.
Družinska pokojnina . Renta rodzinna.
Varčevati za pokojnino . Oszczędzać na emeryturę.
Na višjo pokojnino vplivajo dodatna delovna leta. Na wyższą emeryturę wpływają dodatkowe lata pracy.
Nekateri imajo zelo nizko pokojnino . Niektórzy mają bardzo niską emeryturę.

Pokopališ če (n.) - cmentarz (m.)
Vojaško pokopališ če. Cmentarz wojskowy.
Pogrebni sprevod je zavil na pokopališ če. Kondukt żałobny skręcił na cmentarz.
Opuščeno pokopališ če. Opuszczony cmentarz.
Na tem pokopališ ču počiva znani pesnik. Na tym cmentarzu spoczywa znany poeta.
Pokopališ če avtomobilov. Cmentarzysko samochodów.
Na pokopališ ču so divjali vandali. Na cmentarzu grasowali wandale.
Judovsko pokopališ če. Cmentarz żydowski.
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Poletje  (n.) - lato
Poletje je minilo. Lato minęło.
Letos bo dolgo in vroče poletje . W tym roku będzie długie i gorące lato.
Babje poletje . Babie lato.
Letošnje poletje . Tegoroczne lato.
Hit poletja . Hit lata.

Poleti  - latem; w lecie
Poleti  bomo šli k morju. W lecie pojedziemy nad morze.
Lani poleti  se je oženil. W lecie ubiegłego roku ożenił się.
Soba je pozimi in poleti  vlažna. Pokój jest wilgotny latem i jesienią.
Obleka za poleti. Letnie ubranie.

Policija  (f.) - policja
Uslužbenci policije . Funkcjonariusze policji.
Prometna policija . Policja drogowa.
Tajna policija . Tajna policja.
Policija je aretirala osumljenca. Policja aresztowała podejrzanego.
Vojaška policija . Żandarmeria wojskowa.
Policija je razgnala protestnike v Alžiru. Policja rozpędziła protestujących w Algierze.
Navijači so se spopadli s policijo . Kibice starli się z policją.
Poklicati policijo . Wezwać policję.
Nemška policija je preprečila ugrabitev letala. Niemiecka policja udaremniła porwanie samolotu.

Politika  (f.) - polityka
Vplivati na politiko . Wpływać na politykę.
Zanimati se za politiko . Interesować się polityką.
Energetska politika . Polityka energetyczna.
Trgovinska politika . Polityka handlowa.
Ukvarjati se s politiko . Zajmować się polityką.
Notranja politika . Polityka wewnętrzna.
Svetovna politika . Polityka światowa.
Zunanja politika . Polityka zagraniczna.
Gospodarska politika . Polityka gospodarcza.
Kadrovska politika . Polityka kadrowa.
Vrnitev v politiko . Powrót do polityki.
Stanovanjska politika . Polityka mieszkaniowa.

Polmesec  (m.) - półksiężyc
Na nebu je vzšel polmesec. Na niebie wzeszedł półksiężyc.
Srpast polmesec. Sierpowaty półksiężyc.
V obliki polmeseca. W kształcie półksiężyca.
Rdeča zastava z belim polmesecem  in zvezdo. Czerwona flaga z białym półksiężycem i gwiazdą.
Rdeči polmesec. Czerwony Półksiężyc.

Položaj  (m.) - 1. pozycja (f.) 2. położenie (n.) 3. stanowisko (n.) 4. sytuacja (f.)
Ležal je v neudobnem položaju . Leżał w niewygodnej pozycji.
Vrniti se v prejšnji položaj . Wrócić do poprzedniej pozycji.
Streljati iz ležečega položaja . Strzelać z pozycji leżącej.
Mesto ima slikovit položaj . Miasto jest malowniczo położone.
Obstreljevati sovražnikove položaje . Ostrzeliwać pozycje wroga.
Ostati na položajih po odbitem napadu. Pozostać na pozycjach po odpartym ataku.
Njegov cilj je direktorski položaj . Jego celem jest stanowisko dyrektora.
Položaj na lestvici se je spremenil. Pozycja w tabeli zmieniła się.
Poročati o položaju na fronti. Informować o sytuacji na froncie.
Položaj v kmetijstvu se izboljšuje. Sytuacja w rolnictwie się poprawia.

Pomlad  (f.) - wiosna
Pomlad se bliža. Wiosna się zbliża.
Ustaviti dela na gradbišču do pomladi . Wstrzymać prace na placu budowy do wiosny.
Na pomlad se je vrnil. Wrócił na wiosnę.
Astronomska pomlad . Astronomiczna wiosna.
Pomlad se budi. Wiosna się budzi.
Pomlad narodov. Wiosna Ludów. / w 1848/
Spomladi. Wiosną.
Ena lastovka ne naredi pomladi . Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
Sneg in mraz na Irskem, pomlad v Grčiji. Śnieg i mróz w Irlandii, wiosna w Grecji.
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Zgodna pomlad . Wczesna wiosna.
Pozna pomlad . Późna wiosna.
Zunaj je pomlad . Na dworze jest wiosna.
Dekle še nima osemnajst pomladi. Dziewczyna jeszcze nie ma osiemnastu wiosen.
V zraku se čuti pomlad. W powietrzu czuć wiosnę.

Pomladiti  - odmłodzić
Pomladiti  koga z lepotno operacijo. Odmłodzić kogoś operacją plastyczną.
Frizura jo je pomladila. Fryzura ją odmłodziła.
To ga je pomladilo  za deset let. To go odmłodziło o dziesięć lat.
Pomladiti  moštvo. Odmłodzić drużynę.

Pomo č (f.) - pomoc
Iskati pomo č pri zdravniku. Szukać pomocy u lekarza.
Prva pomo č. Pierwsza pomoc.
Obljubiti pomo č. Obiecać pomoc.
Potrebovati pomo č. Potrzebować pomocy.
Računali so na njegovo pomo č. Liczyli na jego pomoc.
Prositi za pomo č. Prosić o pomoc.
Zahvaliti se za pomo č. Podziękować za pomoc.
Učinkovita pomo č. Skuteczna pomoc.
Priti na pomo č. Przyjść z pomocą.
Strokovna pomo č. Pomoc specjalistyczna.
Živeti od pomo či drugih. Żyć z pomocy innych.
Denarna pomo č. Pomoc pieniężna.
Tečaj prve pomo či. Kurs pierwszej pomocy.
Pravna pomo č. Pomoc prawna.
Irska bo dobila do 85 milijard evrov pomo či. Irlandia otrzyma do 85 miliardów euro pomocy.
Pomo č za odpravo posledic potresa. Pomoc w usuwaniu skutków trzęsienia ziemi.

Ponos  (m.) - duma (f.)
Ranjen ponos. Urażona/Zraniona duma.
Nacionalni ponos. Duma narodowa.
Ponos  ga ovira, da ne more tega storiti. Duma nie pozwala mu tego zrobić.
On je ponos  našega mesta. On jest dumą naszego miasta.

Ponudba  (f.) - 1. oferta 2. podaż
Javna ponudba . Oferta publiczna.
Posebna ponudba . Oferta specjalna.
Odkloniti ponudbo . Odrzucić ofertę.
Sprejeti ponudbo . Przyjąć ofertę.
Zakon ponudbe in povpraševanja. Prawo popytu i podaży.
Ponudba blaga. Podaż towaru.
Ponudba denarja. Podaż pieniądza.
Ponudba narašča. Podaż rośnie.
Povpraševanje presega ponudbo . Popyt przekracza podaż.

Poraz (m.) - porażka (f.)
Sramoten poraz . Sromotna porażka.
Priznati poraz . Uznać porażkę.
Poraz pri volitvah. Porażka w wyborach.
Doživeti poraz . Doznać porażki.
Obsojeni na poraz . Skazani na porażkę.
Nov poraz slovenskih rokometašev. Nowa porażka słoweńskich piłkarzy ręcznych.
Drugi poraz , konec sanj o četrtfinalu. Druga porażka; koniec marzeń o ćwierćfinale.
To je najhujši poraz v moji karieri. To najgorsza porażka w mojej karierze.

Poroka  (f.) - ślub (m.)
Biserna poroka . Diamentowe gody.
Srebrna poroka . Srebrne gody.
Biti za pričo pri poroki . Być świadkiem na ślubie.
Cerkvena poroka . Ślub kościelny.
Civilna poroka . Ślub cywilny.
Zlata poroka . Złote gody.
Kraljevska poroka . Ślub królewski.
Priprave na poroko . Przygotowania do ślubu.
Obletnica poroke . Rocznica ślubu.
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Postaja  (f.) - 1. stacja 2. dworzec (m.)
Policijska postaja . Posterunek policji.
Vesoljska postaja . Stacja kosmiczna.
Metrojska postaja . Stacja metra.
Železniška postaja . Stacja kolejowa./Dworzec kolejowy.
Izstopili bomo na naslednji postaji . Wysiądziemy na następnej stacji.
Vlak ustavlja na vseh postajah . Pociąg zatrzymuje się na wszystkich stacjach.
Zgornja postaja žičnice. Górna stacja kolejki linowej.
Vlak je zapeljal v postajo . Pociąg wjechał na stację.
Avtobusna postaja . Dworzec autobusowy.
Potniška postaja . Dworzec pasażerski.
Tovorna postaja . Dworzec towarowy.
Radijska postaja . Stacja radiowa.
Televizijska postaja . Stacja telewizyjna.

Postelja  (f.) - łóżko (n.)
Dvojna postelja . Podwójne łóżko.
Ležati na smrtni postelji . Leżeć na łożu śmierci.
Otrok spi v svoji postelji . Dziecko śpi w swoim łóżku.
Ležati v postelji . Leżeć w łóżku.
Otroška postelja . Łóżko/Łóżeczko dziecięce.
Položiti v posteljo . Położyć do łóżka.
Postlati posteljo . Posłać łóżko.
V sobi sta dve postelji . W pokoju są dwa łóżka.
Zakonska postelja . Łóżko/łoże małżeńskie.
Zložljiva postelja . Łóżko składane.
Iti v posteljo . Iść do łóżka.
Šla je z njim v posteljo . Poszła z nim do łóżka.

Pošta  (f.) - poczta
Brati elektronsko pošto . Czytać pocztę elektroniczną.
Cevna pošta . Poczta pneumatyczna.
Elektronska pošta . Poczta elektroniczna.
Glasovna pošta . Poczta głosowa.
Pošta je v sosednji stavbi. Poczta znajduje się w sąsiednim budynku.
Diplomatska pošta . Poczta dyplomatyczna.
Letalska pošta . Poczta lotnicza.
Nezaželena pošta . Spam.
Poslati po pošti . Wysłać pocztą.
Pošta posluje do devetih. Poczta pracuje do dziewiątej.
Pregledati pošto . Przejrzeć pocztę./ Sprawdzić pocztę.
Raznesti pošto . Roznieść pocztę.

Pot  (f.) - 1. droga 2. podróż 3. szlak (m.) 
Ovinkasta pot . Kręta droga.
Strma pot . Stroma droga.
Gozdna pot . Leśna droga.
Javna pot . Droga publiczna.
Zasebna pot . Droga prywatna.
Vsak je odšel svojo pot . Każdy poszedł swoją drogą.
Ženska jim je kazala pot . Kobieta pokazała/wskazała im drogę.
Po zračni poti . Drogą powietrzną.
Tihotapska pot . Szlak przemytniczy.
Trgovska pot . Szlak handlowy.
Jantarska pot . Bursztynowy szlak.
Službena pot . Podróż służbowa.
Pot nazaj. Podróż powrotna.
Dnevnik poti . Dziennik podróży.
Pot k svobodi. Droga do wolności.
Po diplomatski poti . Drogą dyplomatyczną.
To pot mu je uspelo. Tym razem udało mu się.
Vsako pot . Za każdym razem.
Dihalne poti . Drogi oddechowe.
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Potovati  - 1. podróżować 2. wędrować
Potovati  z avtomobilom. Podróżować samochodem.
Kazalci potujejo  od številke do številke. Wskazówki wędrują od cyfry do cyfry.
Oblaki potujejo  po nebu. Chmury wędrują po niebie.
Potovati  okoli sveta. Podróżować dookoła świata.
Potovati  v mesto. Jechać do miasta.
Srečno potuj! Szczęśliwej podróży!
Pismo je potovalo  dva tedna. List szedł dwa tygodnie.
Dražljaj potuje  po živcu v možgane. Bodziec wędruje po nerwie do mózgu.
Potovati  s prstom po zemljevidu. Podróżować palcem po mapie.

Predmet  (m.) - przedmiot
Izbirni predmet . Przedmiot obieralny.
Obvezni predmet . Przedmiot obowiązkowy.
Opazovani predmet . Przedmiot obserwowany.
Poimenovati predmete . Nazwać przedmioty.
Videz predmeta . Wygląd przedmiotu.
Določiti razdaljo do predmeta . Określić odległość od przedmiotu.
Razstaviti predmete v muzeju. Wystawić przedmioty w muzeum.
Uporabni predmeti . Przedmioty użytkowe.
Urad za najdene predmete . Biuro rzeczy znalezionych.
Biti predmet pozornosti. Być przedmiotem uwagi.
Biti ocenjen iz vseh predmetov . Zostać sklasyfikowanym ze wszystkich przedmiotów.
Biologija, matematika in druge predmete . Biologia, matematyka i inne przedmioty.

Predsednik  (m.) - 1. prezydent 2. prezes 3. przewodniczący
Atentat na predsednika . Zamach na prezydenta.
Voliti predsednika . Wybierać prezydenta.
Predsednik društva. Prezes spółki.
Predsednik republike. Prezydent republiki.
Predsednik izpitne komisije. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
Predsednik vlade ga je sprejel v avdienco. Premier przyjął go na audiencję.

Prehitevati  - wyprzedzać; przerastać
Ljudje so jih dohitevali in prehitevali. Ludzie ich doganiali i wyprzedzali.
Prehitevati  kolono vozil. Wyprzedzać sznur/kolumnę samochodów.
Prehitevati  na ovinku. Wyprzedzać na zakręcie.
Prehitevati  dogodke. (fraz.) Uprzedzać wypadki.
Proizvodnja prehiteva  potrošnjo. Produkcja przerasta konsumpcję.

Preho d (m.) - przejście (n.)
Železniški prehod . Przejazd kolejowy.
Mejni prehod . Przejście graniczne.
Ozek prehod . Wąskie przejście.
Prehod na digitalno televizijo. Przejście na telewizję cyfrową.
Prehod na evro. Przejście na euro.
Prehod na poletni čas. Przejście na czas letni.
Prehod za pešce. Przejście dla pieszych.
Ni prehoda ! Brak przejścia!
Povečalo se je število prehodov  čez mejo. Zwiększyła się liczba przejść granicznych.
Prehod  čez progo je prepovedan. Przejście przez tory (jest) zabronione.
Raziskovati prehod  žarkov skozi različne snovi. Badać przejście promieni przez różne materiały.
Za prehod  meje ne potrebujemo vizuma. Wizy nie są nam potrzebne do przekroczenia granicy.
Prehod  lastnine na drugo osebo. Przeniesienie własności na inną osobę.
Opazoval je prehode  barv na nebu. Obserwował zmieniające się kolory nieba.
Med klopmi je bil širok prehod. Między ławkami było szerokie przejście.

Prepoved  (f.) - zakaz (m.)
Prepoved kajenja. Zakaz palenia.
Pogajanja o prepovedi jedrskih poskusov. Negocjacje o zakazie prób atomowych.
Kršiti prepoved . Łamać zakaz.
Odpraviti prepoved . Znieść zakaz.
Sodna prepoved . Zakaz sądowy.
Zaradi gripe prepoved obiskov. Zakaz wizyt z powodu grypy.
Prepoved velja. Zakaz obowiązuje.
Prepoved trgovine z diamanti. Zakaz handlu diamentami.
Prepoved parkiranja. Zakaz parkowania.
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Dosmrtna prepoved . Dożywotni zakaz.
Popolna prepoved . Całkowity zakaz.
Prepoved približevanja. Zakaz zbliżania się.

Praznik  (m.) - święto (n.)
Jutri bo praznik. Jutro będzie święto.
Označiti praznike  na koledarju z rdečo barvo. Zaznaczyć święta czerwonym kolorem w kalendarzu.
Praznik  dela. Święto Pracy.
Za praznike  je prišel domov. Na święta przyjechał do domu.
Ob nedeljah in praznikih. W niedziele i święta.
Obhajati praznik. Obchodzić święto.
Cerkveni praznik. Święto kościelne.

Prej  - 1. wcześniej 2. przedtem
Včeraj je prišel prej  na delo. Wczoraj wcześniej przyszedł do pracy.
Ob sedmih, če ne prej,  bom doma. W domu będę o siódmej, jeśli nie wcześniej.
Ne bom prej  odnehal, da ga najdem. Nie zrezygnuję, dopóki go nie znajdę.
Prej  premisli, potem se odloči. Najpierw pomyśl, potem się zdecyduj.
Vrt je zdaj še lepši kot prej. Ogród jest teraz piękniejszy niż przedtem.
Zdaj govoriš, prej  si pa molčal. Teraz mówisz, przedtem milczałeś.
Morda je bila srečna kdaj prej. Może kiedyś była szczęśliwa.
Oprosti za prej . Wybacz za to, co było.
Moja mama se je prej  pisala Kveder. Moja mama przed ślubem nosiła nazwisko Kveder.
Vrni se prej  ko mogoče. Wróć najwcześniej, jak to możliwe.
Kdor prej pride, prej  melje. Kto pierwszy, ten lepszy.

Prenehati  - przestać
Prehehati  govoriti. Przestać mówić.
Po zdravnikovem nasvetu je prenehal  kaditi. Zgodnie z radą lekarza rzucił palenie.
Prenehala  je študirati. Zrezygnowała ze studiów.
Dež je prenehal. Deszcz ustał.
Podjetje je prenehalo  obratovati . Firma zakończyła działalność.
Prenehati  z izdajanjem časopisa. Zakończyć wydawanie gazety.
Mandat mu bo prenehal. Skończy mu się kadencja.
Zvečer vročina preneha. Wieczorem upał ustąpił.

Prestol  (m.) - tron
Kralj je vstal s prestola. Król wstał z tronu.
Sedi kot na prestolu . Siedzi jak na tronie.
Odpovedati se prestolu . Zrzec się tronu.
Boj za prestol. Walka o tron.
Na papeškem prestolu  je bilo največ Italijanov. Na tronie papieskim zasiadało najwięcej Włochów.
Prestol  se je izpraznil. Tron się opróżnił.

Preteklost  (f.) - przeszłość
Ni me sram preteklosti . Nie wstydzę się przeszłości.
Idealizirati preteklost . Idealizować przeszłość.
Demoni preteklosti . Demony przeszłości.
Ne smemo ponoviti napak iz preteklosti . Nie możemy powtórzyć błędów z przeszłości.
Psi so bili agresivni že v preteklosti . Psy były agresywne już w przeszłości.
Imeti burno preteklost . Mieć burzliwą przeszłość.
Daljna preteklost . Daleka przeszłość.

Prezgodnji  - przedwczesny
Prezgodnja  smrt. Przedwczesna śmierć.
Prezgodnje  upanje. Przedwczesna nadzieja.
Prezgodnji  porod. Przedwczesny poród.

Priča (f.) - świadek (n.)
Biti za pričo pri poroki. Być świadkiem na ślubie.
Zapriseči pri čo. Zaprzysiąc świadka.
Zaslišati priče. Przesłuchać świadków.
Opirati se na izjave/navedbe prič. Opierać się na zeznaniach świadków.
Imeti pri če in dokaze. Mieć świadków i dowody.
Biti priča nesreče. Być świadkiem wypadku.
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Prihodnost  (f.) - przyszłość
Z upanjem gledati v prihodnost . Patrzeć z nadzieją w przyszłość.
Načrti za prihodnost . Plany na przyszłość.
Bližnja prihodnost . Bliska przyszłość.
Daljna prihodnost . Daleka przyszłość.
Prihodnost naroda. Przyszłość narodu.
Ne bojim se prihodnosti . Nie boję się przyszłości.
Vozilo prihodnosti . Pojazd przyszłości.
Poklic prihodnosti . Zawód przyszłości.

Prijeti  (se) - 1. złapać (się); chwycić (się) 2. trzymać (się) 3. złapać 4. zacząć pracować; zacząć działać
Primi  lestev, sicer bo padla. Złap/Trzymaj drabinę, bo spadnie.
Primi  otroka. Trzymaj/Potrzymaj dziecko.
Morilca so že prijeli. Zabójcę już złapali.
Ko je prišla domov, ni vedela, kje bi prijela. Kiedy przyszła do domu, nie wiedziała za co się zabrać.
Vsi bodo morali prijeti,  toliko je dela. Jest tyle pracy, że wszyscy będą musieli pracować.
Jeseni bom moral  prijeti  za učenje. Jesienią będę musiał przyłożyć się do nauki.
Prijeti  za orožje. Chwycić za broń.
Pisatelj je spet prijel  za pero. Pisarz ponownie chwycił za pióro.
V zakajenem prostoru ga je prijel  kašelj. W zadymionym pomieszczeniu złapał go kaszel.
Prijel  jo je krč. Złapał ją skurcz.
Po nekaj minutah je injekcija prijela. Po kilku minutach zastrzyk zaczął działać.
Veja, za katero se je prijel,  se je zlomila. Gałąź, której się trzymał, złamała się.

Priimek  (m.) - nazwisko (n.)
Dekliški priimek . Nazwisko panieńskie.
Ime in priimek . Imię i nazwisko.
Spremeniti priimek . Zmienić nazwisko.
Otrok ima priimek po očetu. Dziecko ma nazwisko po ojcu.
Dolg priimek . Długie nazwisko.
Podpisati se z imenom in priimkom . Podpisać się imieniem i nazwiskiem.
Prevzeti možev priimek . Przyjąć nazwisko męża.
Priimek po materi. Nazwisko po matce.

Princip  (m.) - zasada (f.)
Držati se principov . Trzymać się zasad.
Odstopati od svojih principov . Odstąpić od swoich zasad.
Imeti trdne principe . Mieć twarde zasady.
Princip ohranitve energije. Zasada zachowania energii.
Princip akcije in reakcije. Zasada akcji i reakcji.
Princip delovanja stroja. Zasada działania maszyny.

Pripo r (m.) - areszt
Izpustiti iz pripora . Zwolnić/wypuścić z aresztu.
Odpeljali so jo v pripor . Przewieźli ją do aresztu.
Odprava pripora . Uchylenie aresztu.
Odrediti pripor . Zastosować areszt. /Aresztować.
Podaljšanje pripora . Przedłużenie aresztu.
Hišni pripor . Areszt domowy.
Pritožba na pripor . Zażalenie na areszt.
Zahtev za pripor . Wniosek o areszt.
Znašel se je v priporu . Znalazł się w areszcie.

Pristaniš če (n.) - port (m.)
Ladja je priplula v pristaniš če. Statek wpłynął/zawinął do portu.
Pomorsko pristaniš če. Port morski.
Rečno pristaniš če. Port rzeczny.
Ribiško pristaniš če. Port rybacki.
Matično pristaniš če. Port macierzysty.
Letalsko pristaniš če. Port lotniczy.
Naftno pristaniš če. Port naftowy.
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Priznati  - 1. przyznać się 2. uznać
Obtoženec je dejanje priznal. Oskarżony przyznał się do czynu.
Priznati  krajo. Przyznać się do kradzieży.
Priznal  je, da je zažgal hišo. Przyznał (się), że podpalił dom.
Priznati  napako. Przyznać się do błędu.
Priznati  poraz. Uznać porażkę.
Ni hotel priznati,  da tega ne zna. Nie chciał się przyznać, że tego nie zna/nie wie.
Priznati  novo državo. Uznać nowe państwo.
Priznati  spremenjeno mejo. Uznać zmienioną granicę.
Priznati  izpit. Uznać egzamin.
Priznati  narodu pravico do samoodločbe. Przyznać narodowi prawo do samostanowienia.

Proga  (f.) - 1. linia 2. tor (m.) 3. dystans (m.) 
Letalska proga . Linia lotnicza.
Ozkotirna proga . Linia wąskotorowa.
Podaljšanje proge . Wydłużenie linii.
Proga z dvema tiroma. Linia dwutorowa.
Proga gozda. Linia lasu.
Proga reke. Linia rzeki.
Enotirna proga . Linia jednotorowa.
Dvotirna proga . Linia dwutorowa.
Odpreti novo progo . Otworzyć/Uruchomić nową linię.
Avtobusna proga . Linia autobusowa.
Dirkalna proga . Tor wyścigowy.
Plavalna proga . Tor pływacki.
Proga za bob. Tor bobslejowy.
Teči na prvi progi . Biec na pierwszym torze.
Tek na dolge proge . Bieg długi/długodystansowy.
Tek na kratke proge . Bieg krótki/krótkodystansowy./ Sprint.
Preplavati progo v rekordnem času. Przepłynąć dystans w rekordowym czasie.
Proga za kolesarje je dolga sto kilometrov. Kolarze mają do pokonania sto kilometrów.
Od udarcev je imel po rokah črne proge . Od ciosów miał czarne pręgi na rękach.
Ptič s progama na krilih. Ptak z pręgami na skrzydłach.

Proizvo d (m.) - produkt
Bruto domači proizvod . Produkt krajowy brutto.
Finančni proizvod . Produkt finansowy.
Stranski proizvod . Produkt uboczny.
Industrijski proizvod . Produkt przemysłowy.
Tovarniški proizvod . Produkt fabryczny.
Mlečni proizvodi . Nabiał.

Proizvodnja  (f.) - produkcja
Filmska proizvodnja . Produkcja filmowa.
Proizvodnja avtomobilov. Produkcja samochodów.
Stroški proizvodnje . Koszty produkcji.
Proizvodnja bakra. Produkcja miedzi.
Kmetijska proizvodnja . Produkcja rolnicza.
Proizvodnja pada. Produkcja spada.
Množična proizvodnja . Produkcja masowa.

Prom et (m.) - 1. ruch 2. przewóz 3. obrót 4. obieg 
Cestni promet . Ruch drogowy.
Enosmerni promet . Ruch jednokierunkowy.
Zračni promet . Ruch powietrzny.
Železniški promet . Ruch kolejowy.
Zapreti cesto za ves promet . Zamknąć drogę dla ruchu.
Udeleženec v prometu . Uczestnik ruchu.
Urejati promet . Kierować ruchem.
Preseči načrtovani promet . Przekroczyć planowany obrót.
Devizni promet . Obrót dewizowy.
Plačilni promet . Obrót płatniczy.
Letni promet . Obrót roczny.
Izvozni promet . Obrót eksportowy.
Uvozni promet . Obrót importowy.
Pokvarjeno blago so vzeli iz prometa . Wadliwy towar wycofano ze sprzedaży.
Dati v promet nove bankovce. Wprowadzić do obiegu nowe banknoty.
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Proračun  (m.) - budżet
Državni prora čun . Budżet państwa.
Družinski prora čun . Budżet rodzinny.
Letni prora čun . Budżet roczny.
Obrambni prora čun . Budżet obronny.
Predlog prora čuna . Projekt budżetu.

Prostor  (m.) - 1. przestrzeń (f.) 2. pomieszczenie 3. miejsce
Vesoljski prostor . Przestrzeń kosmiczna.
Prostor in čas. Czas i przestrzeń.
Hitro se orientira v prostoru . Szybko orientuje się w przestrzeni.
Imeti strah pred odprtim prostorom . Bać się otwartych przestrzeni.
Letalo je kršilo zračni prostor . Samolot naruszył przestrzeń powietrzną.
Prezračiti prostor . Przewietrzyć pomieszczenie.
Preiskali so vse prostore . Przeszukali wszystkie pomieszczenia.
Sestanek bo v prostorih šole. Spotkanie odbędzie się w szkole.
Položiti knjigo na prejšnji prostor . Położyć książkę na poprzednie miejsce.
Ostal je na svojem prostoru . Został na swoim miejscu.
Rezervirati dva prostora v gledališču. Zarezerwować dwa miejsca w teatrze.
Presesti se na prostor pri oknu. Przesiąść się na miejsce przy oknie.
Narediti komu prostor . Zrobić komuś miejsce.
Prtljaga zavzema preveč prostora . Bagaż zajmuje za dużo miejsca.
V njenem srcu ni prostora za sovraštvo. W jej sercu nie ma miejsca na nienawiść.
Kazenski prostor . Pole karne.

Prst  (m.) - palec
Bobnati s prsti po mizi. Bębnić palcami w stół.
Dolgi prsti . Długie palce.
Odtisi prstov . Odciski palców.
Držati prst na petelinu. Trzymać palec na spuście.
Računati na prste . Liczyć na palcach.
Pokazati s prstom . Pokazać/Wskazać palcem.

Prstan  (m.) - pierścionek, pierścień
Natakniti prstan . Założyć pierścionek.
Sneti prstan . Zdjąć pierścionek.
Zlat prstan . Złoty pierścionek.
Prstan z biserom. Pierścionek z perłą.
Pečatni prstan . Sygnet.
Poročni prstan . Obrączka.
Zaročni prstan . Pierścionek zaręczynowy.

Puščica  (f.) - 1. strzała 2. strzałka
Puščica  prileti. Strzała leci.
Izstreliti puš čico. Wypuścić/Wystrzelić strzałę.
Zadeti s puš čico. Trafić strzałą.
Zastrupljena puš čica . Zatruta strzała.
Puščice  kažejo pot. Strzałki wskazują drogę.
Amorjeva puš čica . Strzała Amora.

Račun  (m.) - 1. rachunek 2. rachunek, konto (n.)
Bančni račun . Konto bankowe./Rachunek bankowy.
Osebni račun . Konto osobiste./Rachunek osobisty.
Račun na vpogled. Rachunek awista.
Račun za elektriko. Rachunek za prąd.
Tekoči račun . Rachunek bieżący.
Številka računa . Numer konta.
Tajni račun . Tajne konto.
Varčevalni račun . Konto oszczędnościowe.
Izstaviti račun . Wystawić rachunek.
Verjetnostni račun . Rachunek prawdopodobieństwa.
Vodenje računa . Prowadzenie konta.
Zaprtje računa . Zamknięcie/Likwidacja konta/rachunku.
Preveriti račun . Sprawdzić rachunek.
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Rama (f.) - ramię (n.), bark (m.)
Bil je ranjen v ramo . Został ranny w ramię.
Ima široke rame . Ma szerokie ramiona.
Ramo ob rami . Ramię w ramię.
Skomigniti z ramami . Wzruszyć ramionami.
Rama žerjava. Ramię dźwigu.
Svečnik s tremi ramami . Świecznik z trzema ramionami.

Razcvet  (m.) - rozkwit
Razcvet  tulipanov. Rozkwit tulipanów.
Razcvet  znanosti. Rozkwit nauki.
Vrt je v razcvetu. Ogród jest w rozkwicie.

Razdalja  (f.) - odległość, dystans (m.)
Goriščna razdalja . Ogniskowa.
Izmeriti razdaljo . Zmierzyć odległość.
Razdalja do sto metrov. Odległość do stu metrów.
Razdalja od vrat do postelje. Odległość od drzwi do łóżka.
Iz razdalje so vsi dogodki drugačni. Z dystansu wszystkie wydarzenia wyglądają inaczej.
Varovati razdaljo do podrejenih. Trzymać dystans w stosunku do podwładnych.
Držati ljudi v razdalji . Trzymać ludzi na dystans.
Varnostna razdalja . Bezpieczna odległość./ Odległość bezpieczeństwa.

Razlika   (f.) - różnica
Majhna razlika . Mała różnica.
Opazna razlika . Widoczna różnica.
Razlika v ceni. Różnica w cenie.
Razlike med spoloma. Różnice między płciami.
Razlike v kakovosti izdelkov. Różnice w jakości produktów.
Povabil je vse, brez razlike . Zaprosił wszystkich bez różnicy.
Kakšna je razlika ? Jaka jest różnica?
Starostna razlika . Różnica wieku.
Razlika med bogatimi in revnimi. Różnica między bogatymi i biednymi.
Za razliko od tebe. W odróżnieniu od ciebie.
Razlike so vse manjše. Różnice są coraz mniejsze.
Razlike večje kot leta 1930. Różnice większe niż w 1930 roku.

Razlog  (m.) - powód, przyczyna (f.)
Razlog za paniko. Powód do paniki.
Zadosten razlog . Wystarczający powód.
Iz osebnih razlogov . Z powodów osobistych.
Iz zdravstvenih razlogov . Z przyczyn zdrowotnych.
Brez razloga se jeziš. Gniewasz się bez powodu.
Nimam nobenega razloga . Nie mam  żadnego powodu.
Iz neznanega razloga . Z nieznanych przyczyn.
Razlog za zaskrbljenost. Powód do zmartwień.
Izvedeti razlog . Poznać powód/przyczynę.
Razlog za zadovoljstvo. Powód do zadowolenia.
Ni razloga za strah. Nie ma powodów do strachu.

Razred (m.) - klasa (f.)
Drugi razred . Druga klasa.
Poslovni razred . Klasa business.
Prvi razred . Pierwsza klasa.
Turistični razred . Klasa turystyczna.
Učbenik za peti razred . Podręcznik dla/do piątej klasy.
Predsednik razreda . Przewodniczący klasy.
Disciplina v razredu . Dyscyplina w klasie.
Razred je šel na izlet. Klasa pojechała na wycieczkę.
Ponavljati razred . Powtarzać klasę.
Biti vprašan pred razredom . Być odpytywanym przed klasą.
Stopiti v razred . Wejść do klasy.
Družbeni razred . Klasa społeczna.
Vladajoči razred . Klasa rządząca.
Delavski razred . Klasa robotnicza.
Vagon prvega razreda . Wagon pierwszej klasy.
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Razstava  (f.) - wystawa
Katalog razstave . Katalog wystawy.
Razstava je na ogled do... Wystawę można obejrzeć do...
Stalna razstava . Stała wystawa.
Svetovna razstava . Światowa wystawa.
Odpreti razstavo . Otworzyć wystawę.
Samostojna razstava . Samodzielna wystawa.
Spominska razstava . Wystawa pamiątkowa.
Iti na razstavo . Iść na wystawę.

Razvoj  (m.) - rozwój
Vlagati v razvoj . Inwestować w rozwój.
Stopnja razvoja . Stopień rozwoju.
Otroci z motnjami v razvoju . Dzieci z zaburzeniami w rozwoju.
Razvoj bolezni. Rozwój choroby.
Dežele v razvoju . Kraje rozwijające się.
Razvoj dogodkov. Rozwój wydarzeń/wypadków.
Partnerstvo za razvoj . Partnerstwo dla rozwoju.
Uravnotežen razvoj . Rozwój zrównoważony.
Plan razvoja . Plan rozwoju.
Tehnološki razvoj . Rozwój technologiczny.

Reportaža  (f.) - reportaż (m.)
Napisati reportažo . Napisać reportaż.
Posneti reportažo . Nagrać reportaż.
Fotografska reportaža . Fotoreportaż.

Reka (f.) - rzeka
Reka se izliva v morje. Rzeka wlewa się do morza.
Skozi mesto teče reka . Przez miasto przepływa rzeka.
Bistra reka . Wartka rzeka.
Deroča reka . Rwąca rzeka.
V reko se je zrušil most. Most runął do rzeki.
Reka je glavni vir pitne vode. Rzeka jest głównym źródłem wody pitnej.
Pasti v reko . Wpaść do rzeki.
Narasla reka . Wezbrana rzeka.
Most čez reko . Most nad rzeką.

Rešitev  (f.) - 1. rozwiązanie (n.) 2. ratunek (m.)
Najti rešitev . Znaleźć rozwiązanie.
Uveljavljati nove tehnične rešitve . Wdrażać nowe rozwiązania techniczne.
Uganka ima več rešitev . Zagadka ma więcej (możliwych) rozwiązań.
Rešitve pošljite na uredništvo. Rozwiązania należy wysyłać pod/na adres redakcji.
Čakati na rešitev . Czekać na ratunek.
Edino beg je rešitev . Jedynym ratunkiem jest ucieczka.
Nismo našli rešitve . Nie znaleźliśmy rozwiązania.

Rok  (m.) - termin
Izpitni rok . Termin egzaminacyjny.
Določiti rok . Określić/Ustalić termin.
Podaljšati rok  za mesec dni. Przedłużyć termin o miesiąc.
Plačati v roku/ob roku . Płacić w terminie.
Zadnji dan roka . Ostatni dzień terminu.

Roka  (f.) - ręka
Dvigniti roko . Podnieść rękę.
Zlomiti si obe roki . Złamać sobie obie ręce.
Glasovati z dviganjem rok . Głosować przez podniesienie rąk.
Imeti roke v žepu. Mieć ręce w kieszeni.
Držati se za roke . Trzymać się za ręce.
Jesti z rokami . Jeść rękami.
Stresti komu roko . Potrząsnąć komuś rękę.
Pismo ji je iz rok . List jej wypadł z rąk.
Gledati komu pod roke . Patrzeć komuś na ręce.
Oblast je v rokah ljudstva. Władza jest w rękach ludu.
Odločitev je v vaših rokah . Decyzja jest w waszych rękach/należy do was.
Mesto je v rokah partizanov. Miasto jest w rękach partyzantów.
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Otrok je v dobrih rokah . Dziecko jest w dobrych rękach.
Padel je policiji v roke . Wpadł w ręce policji.
Roka roko umije. Ręka rękę myje.
Pravilo desne roke . Reguła prawej ręki.

Roman  (m.) - powieść (f.)
Detektivski roman . Powieść kryminalna.
Ljubezenski roman . Powieść obyczajowa.
Mladinski roman . Powieść młodzieżowa.
Psihološki roman . Powieść psychologiczna.
Pustolovski roman . Powieść przygodowa.
Vojni roman . Powieść wojenna.
Zgodovinski roman . Powieść historyczna.
Prevesti roman . Przetłumaczyć powieść.
Prebrati roman . Przeczytać powieść.
Roman se dogaja v 19. stoletju. Akcja powieści rozgrywa się w 19 wieku.
Nagrada za najboljši roman . Nagroda za najlepszą powieść.
Roman v angleškem jeziku. Powieść w języku angielskim.

Roža (f.) - róża
Roža cvete. Róża kwitnie.
Cvetela je kot roža. Kwitła jak róża.
Nabirati rože. Zbierać róże.
Trgati rože . Zrywać róże.
Šopek rož. Bukiet róż.
Njegova življenjska pot ni bila posuta z rožami. Jego droga życiowa nie była usłana różami.
Na licih so ji zacvetele rdeče rože. Na policzkach zakwitły jej róże. /Zaczerwieniła się/
Vetrovna roža. Róża wiatrów.
Boji med rdečo in belo rožo. Wojna Dwóch Róż.

Rudnik  (m.) - kopalnia
Delati v rudniku . Pracować w kopalni.
Rudnik bakra. Kopalnia miedzi.
Vhod v rudnik . Wejście do kopalni.
Rudnik premoga. Kopalnia węgla.
Rudnik soli. Kopalnia soli.
Rudnik urana. Kopalnia uranu.
Rudnik zlata. Kopalnia złota.
Rudnik živega srebra. Kopalnia rtęci.
V rudniku na jugu Poljske. W kopalni na południu Polski.
Eksplozija v rudniku . Wybuch w kopalni.
V turškem rudniku je umrlo 17 rudarjev. W tureckiej kopalni zginęło 17 górników.

Samomo r (m.) - samobójstwo (n.)
Storiti/Narediti samomor . Popełnić samobójstwo.
Fingiran samomor . Sfingowane samobójstwo.
Samomor zaradi nesrečne ljubezni. Samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości.
Samomor z obešenjem. Samobójstwo przez powieszenie się.
Dvojni samomor . Podwójne samobójstwo.
Politični samomor . Polityczne samobójstwo.
Preprečiti samomor . Udaremnić samobójstwo.
Poskus samomora . Próba samobójcza.
Groziti s samomorom . Grozić samobójstwem.
Množični samomor . Zbiorowe samobójstwo.

Senca  (f.) - cień (m.)
Senca  je padala na steno. Cień padał na ścianę.
Igra svetlobe in sence. Gra światła i cienia.
Gosta senca  dreves. Gęsty cień drzew.
Sence  tovarniških dimnikov. Cienie kominów fabrycznych.
Ležati v senci. Leżeć w cieniu.
Temperatura zraka v senci. Temperatura powietrza w cieniu.
Videla je senco  za seboj, zato je še pospešila korak. Widziała cień za sobą, dlatego przyspieszyła kroku.
Senca  dvoma. Cień wątpliwości.
Njegova prva dela so le senca  poznejših. Jego pierwsze dzieła są tylko cieniem późniejszych.
Bati se lastne sence. Bać się własnego cienia.
Ti dogodki mečejo senco  nanj. Te wydarzenia rzucają cień na niego.
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Stopil je iz sence. Wyszedł z cienia.
Zdaj je le še senca  samega sebe. Teraz jest tylko cieniem samego siebie.
Vlada v senci. Gabinet cieni.

Sestanek  (m.) - 1. spotkanie (n.), zebranie 
Roditeljski sestanek . Zebranie rodziców.
Zamuditi sestanek . Spóźnić się na spotkanie.
Iti na sestanek . Iść na spotkanie.
Sklicati sestanek . Zwołać zebranie.
Sestanek je bil preložen. Spotkanie/Zebranie zostało przełożone.

Sestra  (f.) - siostra
Medicinska sestra . Pielęgniarka.
Ima dve sestri . Ma dwie siostry.
Mlajša sestra . Młodsza siostra.
Starejša sestra . Starsza siostra.
Brat in sestra . Brat i siostra.

Seznam (m.) - lista (f.)
Imenski seznam . Imienna lista.
Sestaviti seznam . Sporządzić listę.
Abecedni seznam . Alfabetyczna lista.
Seznam volivcev. Lista wyborców.
Seznam darovalcev. Lista darczyńców.
Črn seznam . Czarna lista.
Schindlerjev seznam . Lista Schindlera.
Seznam dolžnikov. Lista dłużników.

Sezona  (f.) - sezon (m.)
Kurilna sezona . Sezon grzewczy.
Poletna sezona . Sezon letni.
Zimska sezona . Sezon zimowy.
Konec sezone . Koniec sezonu.
Začetek sezone . Początek sezonu.
Uspešna sezone . Udany sezon.
Smučarska sezona . Sezon narciarski.
Sezona izletov. Sezon wycieczek.
Tekmovalna sezona . Sezon rozgrywek.
Gledališka sezona . Sezon teatralny.
Žetvena sezona . Sezon żniw.
Sezona dopustov. Sezon urlopowy.
Turistična sezona . Sezon turystyczny.
Sezona gripe. Sezon grypowy.

Sila  (f.) - siła
Na predmet deluje sila . Na przedmiot działa/oddziałuje siła.
Izračunati silo . Obliczyć siłę.
Meriti silo . Mierzyć siłę.
S silo nič ne dosežeš. Siłą niczego nie osiągniesz
Spoznal je svojo silo . Poznał swoją siłę.
Delati s podvojeno silo . Pracować ze zdwojoną siłą.
Sila udarca ga je spravila na tla. Siła ciosu powaliła go na ziemię.
Izkoriščati silo vetra. Wykorzystać siłę wiatru.
Zračne sile . Siły powietrzne.
Kopenske sile . Siły lądowe.
Oborožene sile . Siły zbrojne.
Varnostne sile . Siły bezpieczeństwa.
Delovna sila . Siła robocza.
Sila trenja. Siła tarcia.
Višja sila . Siła wyższa.

Sin  (m.) - syn
Kakršen oče, takšen sin . Jaki ojciec, taki syn.
Najmlajši sin . Najmłodszy syn.
Starejši sin . Starszy syn.
Sin se je oženil. Syn się ożenił.
Imata tri sinove . Mają trzech synów.
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Roditi sina . Urodzić syna.
Sin edinec. Jedynak.
Sin in hči. Syn i córka.
Prvorojeni sin . Syn pierworodny.
Za umor sina 50 let zapora. Za zabójstwo syna 50 lat więzienia.
Bati se za sina . Bać się o syna.
Boj za sina . Walka o syna.
Zaradi kariere zapustil sina . Dla kariery zostawił syna.

Skok (m.) - skok
Skok na glavo. Skok na główkę.
Skok naprej. Skok do przodu.
Skok vstran. Skok w bok. /W znaczeniu dosłownym/
Skok čez plot. Skok w bok. /Zdrada/
Skok s palico. Skok o tyczce.
Skok v daljino. Skok w dal.
Skok v višino. Skok wzwyż.
Skoki v vodo. Skoki do wody.
Smučarski skoki . Skoki narciarskie.
Povprečen skok . Przeciętny skok.

Skrbeti  - 1. starać się 2. troszczyć się 3. dbać 4. opiekować się
Skrbi  jo zaradi otrok. Martwi się z powodu dzieci/o dzieci.
Kaj vas skrbi? Czym się martwicie?
To naj te nič ne skrb. Nic się (tym) nie martw.
Skrbi  jo, da bi zašel v slabo družbo. Martwi się, żeby nie wpadł w złe towarzystwo.
Skrbeti  za hišo. Dbać o dom. 
Skrbeti  za red. Dbać o porządek.
Otrok je ostal sirota, kdo bo zdaj skrbel  zanj? Dziecko zostało sierotą, kto się nim zaopiekuje?
Starši morajo skrbeti  za svoje otroke. Rodzice muszą opiekować się swoimi dziećmi.

Skozi  - przez
Skozi  meglo so videli obrise stolpnic. Przez mgłę widzieli zarysy wież.
Gledati skozi  ključavnico. Patrzeć przez dziurkę od klucza.
Vreči skozi  okno. Wyrzucić przez okno.
Presejati skozi  sito. Przecedzić przez sito.
Oditi skozi  zadnja vrata. Wyjść tylnymi drzwiami.
Ostanki hrane se izločajo skozi  črevo. Resztki jedzenia wydalane są przez jelito.
Dihati skozi  nos. Oddychać przez nos.
Skozi  obleko je začutila hlad. Przez ubranie poczuła chłód.
Skozi  stene se vse sliši. Przez ściany wszystko słychać.
Premica gre skozi  točko P. Prosta przechodzi przez punkt P.
Voziti skozi  mesto. Jechać przez miasto.
Peljati se v Zagreb skozi  Zidani most. Jechać do Zagrzebia przez Zidani Most.
Skozi  vse življenje je imel srečo. Przez całe życie miał szczęście.
Skozi  tri stoletja so se upirali turškim napadom. Przez trzy stulecia/wieki odpierali tureckie ataki.
Gledajo samo skozi  dinar. Patrzą tylko przez pryzmat pieniędzy.
Opazovati okolico skozi  daljnogled. Obserwować okolicę przez lornetkę.
Življenje gleda skozi  rožnata očala. Patrzy na życie przez różowe okulary.
Peljati skozi  rdečo luč. Jechać na czerwonym świetle.

Skupina  (f.) - grupa
Krvna skupina . Grupa krwi.
Vaje v skupinah . Ćwiczenia w grupach.
Večja skupina turistov. Większa grupa turystów.
Razdeliti se po skupinah . Podzielić się na grupy.
Potovati v skupini . Podróżować w grupie.
Delovna skupina . Grupa robocza.
Vodja skupine . Przywódca grupy.
Starostna skupina . Grupa wiekowa.
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Sladkor  (m.) - cukier
Žlica sladkorja . Łyżka/Łyżeczka cukru.
Sladkor v kockah. Cukier w kostkach.
Sadni sladkor . Fruktoza.
Trstni/Trsni sladkor . Cukier trzcinowy.
Vaniljin sladkor . Cukier waniliowy.
Tovarna sladkorja . Cukrownia.
Proizvodnja sladkorja . Produkcja cukru.

Slovar  (m.) - słownik
Slovar ima sto tisoč besed. Słownik zawiera sto tysięcy słów.
Slovar ima tisoč gesel. Słownik liczy tysiąc haseł.
Izdati slovar . Wydać słownik.
Sestavljati slovar . Pisać słownik.
Pravopisni slovar . Słownik ortograficzny.
Slovar tujk. Słownik wyrazów obcych.
Etimološki slovar . Słownik etymologiczny.
Žepni slovar . Słownik kieszonkowy.

Slovnica  (f.) - gramatyka
Učiti se slovnico . Uczyć się gramatyki.
Slovnica  nemškega jezika. Gramatyka języka niemieckiego.
Ukvarjati se s slovnico. Zajmować się gramatyką.
Primerjalna slovnica  slovanskih jezikov. Gramatyka porównawcza języków słowiańskich.
Slovnica  za šesti razred. Gramatyka dla szóstej klasy.
Normativna slovnica. Gramatyka normatywna.
Opisna slovnica . Gramatyka opisowa.
Zgodovinska slovnica . Gramatyka historyczna.

Smeh (m.) - śmiech
Salve smeha . Salwy śmiechu.
Pokati od smeha . Pękać ze śmiechu.
Bruhniti v smeh . Wybuchnąć śmiechem.
Zvijati se od smeha . Pokładać się ze śmiechu.
Dvorano je napolnil smeh . Śmiech wypełnił salę.
Iz hiše je prihajal smeh . Z domu dochodził śmiech.
Po sobi se je razlegal smeh . Po pokoju rozległ się śmiech.
Od smeha do solz. Od śmiechu do łez.
Vzdržati se od smeha . Powstrzymać się od śmiechu.

Smisel  (m.) - sens
Smisel za humor. Poczucie humoru.
Smisel življenja. Sens życia.
Smisel stavka. Sens zdania.
V širšem smislu besede. W szerszym słowa znaczeniu.
V pravem smislu besede. We właściwym słowa znaczeniu.
Brez smisla se je prepirati z njim. Nie ma sensu się z nim kłócić.
Nima smisla razpravljati o teh problemih. Nie ma sensu rozmawiać o tych problemach.
Delo daje življenju smisel . Praca nadaje sens życiu.
Družina mi daje smisel bivanja. Rodzina daje mi sens istnienia.
Iskati smisel . Szukać sensu.
Vse ima smisel . Wszystko ma sens.

Smrt  (f.) - śmierć
Boriti se s smrtjo . Walczyć ze śmiercią.
Naravna smrt . Śmierć z przyczyn naturalnych/Naturalna śmierć.
Obletnica smrti . Rocznica śmierci.
Od rojstva do smrti . Od narodzin do śmierci.
Ugotoviti vzrok smrti . Ustalić przyczynę śmierci.
Do smrti pretepsti. Pobić na śmierć.
Hvaležen ti bom do smrti . Będę ci wdzięczny do końca życia.
Pasti junaške smrti . Polec bohaterską śmiercią.
Smrt z obglavljenjem. Śmierć przez ścięcie.
Tragična smrt . Tragiczna śmierć.
Obsoditi na smrt . Skazać na śmierć.
Grozi ji smrt . Grozi jej śmierć.
Dokler naju smrt ne loči. Dopóki śmierć ich (dwojga) nie rozłączy.
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Sneg (m.) - śnieg
V hribih bo padal sneg . W górach będzie padał śnieg.
Dež s snegom . Deszcz ze śniegiem.
V snegu in mrazu. W śniegu i mrozie.
Otresti sneg s plašča. Strzepać śnieg z płaszcza.
Hribi so pokriti s snegom . Góry są pokryte śniegiem.
Sipek sneg . Sypki śnieg.
Moker sneg . Mokry śnieg.
Večni sneg . Wieczny śnieg.
Sneg na ekranu. Śnieg na ekranie.
Ločnica večnega snega . Granica wiecznego śniegu.

Snežen  - śnieżny lub dotyczący śniegu
Iti skozi snežni  metež. Iść przez zamieć śnieżną.
Snežne  padavine. Opady śniegu.
Prebijati se skozi snežne  zamete. Przebijać się przez zawieje śnieżne.
Snežni  leopard. Pantera śnieżna/Irbis.
Snežna  belina njene kože. Śnieżna biel jej skóry.

Soba  (f.) - pokój (m.)
Balkonska soba . Pokój z balkonem.
Dnevna soba . Pokój dzienny.
Soba z dodatnim ležiščem. Pokój z dodatkowym łóżkiem.
Soba z dvojno posteljo. Pokój z podwójnym łóżkiem.
Dve ločeni sobi . Dwa oddzielne pokoje.
Dvoposteljna soba . Pokój dwuosobowy.
Enoposteljna soba . Pokój jednoosobowy.
Oddati sobo v najem. Wynająć pokój.
Soba za goste. Pokój gościnny
Otroška soba . Pokój dziecięcy.
Prosta soba . Wolny pokój.
Soba ima dvoje vrat. Pokój ma dwoje drzwi.
Soba s kopalnico. Pokój z łazienką.
Soba z balkonom. Pokój z balkonem.
Številka sobe . Numer pokoju.
Vse sobe so opremljene z tušem. W każdym pokoju znajduje się prysznic.
Soba na koncu hodnika. Pokój na końcu korytarza.
Iti iz sobe . Wyjść z pokoju.

Sodelovanje  (n.) - 1. współpraca (f.) 2. udział (m.), współudział (m.)
Sodelovanje staršev in učiteljev. Współpraca rodziców i nauczycieli.
Gospodarsko sodelovanje . Współpraca gospodarcza.
Politično sodelovanje . Współpraca polityczna.
Oblike sodelovanja . Formy współpracy.
Zahvaliti se komu za sodelovanje . Podziękować komuś za współpracę.
Dokazali so mu sodelovanje pri atentatu. Udowodnili mu współudział w zamachu.
Sodelovanje na tekmovanju. Udział w rozgrywkach/zawodach.
Strateško partnerstvo za boljše sodelovanje . Partnerstwo strategiczne dla lepszej współpracy.
Prekiniti sodelovanje . Przerwać współpracę.
Mednarodno sodelovanje . Współpraca międzynarodowa.

Sok  (m.) - sok
Iztisniti sok . Wycisnąć sok. 
Ribezov sok . Sok z porzeczki/ Sok porzeczkowy.
Sadni sok . Sok owocowy.
Marelični sok . Sok morelowy.
Sirupi in sokovi . Syropy i soki.
Breskov sok . Sok brzoskwiniowy.
Jabolčni sok . Sok jabłkowy.
Hruškov sok . Sok gruszkowy.
Brezov sok . Sok brzozowy.
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Solza (f.) - łza
Imeti solze v očeh. Mieć w łzy w oczach.
Jokati brez solz . Płakać bez łez.
Ob rezanju čebule so ji tekle solze iz oči. Przy krojeniu cebuli ciekły jej łzy z oczu.
Smeh in solze . Śmiech i łzy.
Spraviti koga v solze . Doprowadzić kogoś do łez.
Našel sem jo vso v solzah . Znalazłem ją całą we łzach.
Nasmehniti se skozi solze . Uśmiechnąć się przez łzy.
Pretakati solze . Ronić łzy.

Sonce  (n.) - 1. Słońce 2. słońce
Zemlja kroži okoli sonca . Ziemia krąży wokół Słońca.
Mrk sonca . Zaćmienie Słońca.
Sonce greje. Słońce grzeje.
Sonce topi sneg. Słońce topi śnieg.
Sonce vzhaja. Słońce wschodzi.
Sonce zahaja. Słońce zachodzi.
Sonce sija. Słońce świeci.
Sonce je visoko na nebu. Słońce jest wysoko na niebie.
Nevihta je minila in posijalo je sonce . Burza minęła i zaświeciło słońce.
Zahajajoče sonce . Zachodzące słońce.
Zimsko sonce . Zimowe słońce.
Žarki sonca . Promienie słońca/słoneczne.
Pokrivalo ga je varovalo pred soncem . Nakrycie (głowy) chroniło go przed słońcem.

Sovražnik  (m.) - wróg
Ta človek je njegov sovražnik . Ten człowiek jest jego wrogiem.
Nimam sovražnikov . Nie mam wrogów.
Biti sovražnik revolucije. Być wrogiem rewolucji.
Sovražnik napredka. Wróg postępu.
Sovražnik žensk. Wróg kobiet.
Spopad s sovražnikom . Starcie z wrogiem.
Tega ne privoščim niti največjemu sovražniku . Nie życzę tego nawet największemu wrogowi.
Javni sovražnik . Wróg publiczny.
Sovražnik številka ena. Wróg numer jeden.

Spomin  (m.) - pamięć (f.)
Če me spomin ne vara... O ile mnie pamięć nie myli...
Fotografski spomin . Fotograficzna pamięć.
Imeti dober spomin . Mieć dobrą pamięć.
Izbrisati iz spomina . Wymazać z pamięci.
Izgubiti spomin . Stracić pamięć.
Spomin za številke. Pamięć do cyfr/liczb.

Sporazum  (m.) - porozumienie (n.), umowa (f.), przymierze (n.), pakt (m.)
Doseči sporazum. Osiągnąć porozumienie.
Skleniti sporazum. Zawrzeć porozumienie/umowę.
Razveljaviti sporazum. Unieważnić porozumienie/umowę.
To je naredil v sporazumu  z ravnateljem. Zrobił to w porozumieniu z dyrektorem.
Pismeni sporazum. Umowa ustna.
Ustni sporazum. Umowa pisemna.
Sporazum  o medsebojnem prijateljstvu in sodelovanju. Umowa o wzajemnej przyjaźni i współpracy.
Zbrali so se vsi podpisniki sporazuma. Zebrali się wszyscy sygnatariusze porozumienia.
Gentlemanski sporazum. Dżentelmeńska umowa.

Sprehod  (m.) - spacer
Romantičen sprehod . Romantyczny spacer.
Obleči se za sprehod . Ubrać się na spacer.
Družinski sprehod . Rodzinny spacer.
Večerni sprehod . Wieczorny spacer.
Sprehod ob reki. Spacer nad rzeką.
Sprehod po gozdu. Spacer po lesie.
Sprehodi v dvoje. Spacery we dwoje.
Hoditi na sprehode . Chodzić na spacery.
Peljati psa na sprehod . Wyprowadzać psa na spacer.
Sprehod po trgovinah. Spacer po sklepach.
Vesoljski sprehod . Spacer kosmiczny.
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Sprememba  (f.) - zmiana
Sprememba na bolje. Zmiana na lepsze.
Sprememba na slabše. Zmiana na gorsze.
Sprememba naslova. Zmiana adresu.
Sprememba priimka. Zmiana nazwiska.
Bolezenske spremembe . Zmiany chorobowe.
Spremembe v vladi. Zmiany w rządzie.
Sprememba spola. Zmiana płci.
Sprememba ustave. Zmiana konstytucji.
Čas je za spremembo . Czas na zmianę.

Spričevalo  (n.) - świadectwo
Izdati spri čevalo . Wydać świadectwo.
Maturitetno spri čevalo. Świadectwo maturalne.
Spričevalo  o končani osnovni šoli. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Imeti odlično spri čevalo . Mieć wzorowe świadectwo.
Ocena iz matematike mu kvari spri čevalo. Ocena z matematyki psuje mu świadectwo.
Zdravniško spri čevalo. Świadectwo zdrowia.
Nostrificirati spri čevalo. Nostryfikować świadectwo.

Srce  (n.) - serce
Serce bije. Serce bije.
Imeti zdravo srce . Mieć zdrowe serce.
Krogla jo je zadela v srce . Kula trafiła ją w serce.
Biti bolan na srcu . Być chorym na serce.
Poslušati glas srca . Słuchać głosu serca.
Izvoljenka njegovega srca . Wybranka jego serca.
Ljubi jo iz vsega srca . Kocha ją z całego serca.
Imeti plemenito srce . Mieć szlachetne serce.
Osvajalec ženskih src . Pogromca kobiecych serc.
Strojnica je srce ladje. Maszynownia to serce statku.

Sredstvo  (n.) - środek (nie jako punkt centralny)
Hladilno sredstvo . Środek chłodniczy
Prevozno sredstvo . Środek transportu.
Odvajalno sredstvo . Środek przeczyszczający.
Pomirjevalno sredstvo . Środek uspokajający.
Plačilno sredstvo . Środek płatniczy.
Sredstvo za zaščito rastlin. Środek ochrony roślin.
Sredstva javnega množičnega obveščanja. Środki masowego przekazu.
Vzgojna sredstva . Środki wychowawcze.
Sredstva umetniškega izražanja. Środki wyrazu artystycznego.
Jezikovna sredstva . Środki językowe.
Stilna sredstva . Środki stylistyczne.
Sredstva za gradnjo cest. Środki na budowę dróg.
Denarna sredstva . Środki pieniężne.
Pravno sredstvo . Środek prawny.
Gasilno sredstvo . Środek gaśniczy.

Stanje  (n.) - 1. stan (m.) 2. sytuacja (f.)
Zdravstveno stanje . Stan zdrowia.
Vzdrževati orodje v dobrem stanju . Utrzymywać narzędzia w dobrym stanie.
Stanje bolnika po operaciji. Stan chorego po operacji.
Ranjenec je v kritičnem stanju . Ranny jest w stanie krytycznym.
Zbuditi koga iz hipnotičnega stanja . Wybudzić kogoś ze stanu hipnozy.
Izjemno/Izredno stanje . Stan wyjątkowy.
Včeraj ni bil v stanju napisati pisma. Wczoraj nie był w stanie napisać listu.
Poročati o stanju na fronti. Raportować/Informować o sytuacji na froncie.
Politično stanje . Sytuacja polityczna.
Stanje v kmetijstvu se izboljšuje. Poprawia się sytuacja w rolnictwie.
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Stanovanje  (n.) - mieszkanie
Dvosobno stanovanje . Mieszkanie dwupokojowe.
Graditi nova stanovanja . Budować nowe mieszkania.
Pospravljati po stanovanju . Sprzątać mieszkanie.
Stanovanje v bloku. Mieszkanie w bloku.
Zadružno stanovanje . Mieszkanie spółdzielcze.
Opremiti stanovanje . Umeblować mieszkanie.
Preseliti se v novo stanovanje . Przeprowadzić się do nowego mieszkania.
Otroci tekajo po stanovanju . Dzieci biegają po mieszkaniu.
Majhno stanovanje . Małe mieszkanie.
Prostorno stanovanje . Przestronne mieszkanie.
Sončno stanovanje . Słoneczne mieszkanie.
Imeti koga na stanovanju . Mieć kogoś na mieszkaniu/na stancji.

Stavka  (f.) - strajk (m.)
Gladovna stavka . Strajk głodowy.
Razglasiti stavko . Ogłosić strajk.
Splošna stavka . Strajk generalny.
Stavka zdravnikov trajala le eno uro. Strajk lekarzy trwał tylko godzinę.
Napovedati stavko . Zapowiedzieć strajk.
Opozorilna stavka . Strajk ostrzegawczy.
Prekiniti stavko . Przerwać strajk.

Sto l (m.) - krzesło (n.) 
Stol se je prevrnil. Krzesło się przewróciło.
Primakniti stol k mizi. Przysunąć krzesło do stołu.
Vstati s stola . Wstać z krzesła.
Usesti se na stol . Usiąść na krześle.
Lesen stol . Drewniane krzesło.
Električni stol . Krzesło elektryczne.
Vroči stol . Gorące krzesło.

Stolp  (m.) - wieża (f.)
Kontrolni stolp . Wieża kontroli lotów.
Zgraditi stolp . Wybudować wieżę.
Okrogel stolp . Okrągła wieża.
Cerkveni stolp . Wieża kościelna.
Obrambni stolp . Wieża obronna.
Eifflov stolp . Wieża Eiffla.
Televizijski stolp . Wieża telewizyjna.
Ustavili so se pri razglednem stolpu . Zatrzymali się przy wieży widokowej.
Vrtalni stolp . Wieża wiertnicza.
Najvišji stolp na svetu. Najwyższa wieża na świecie.

Stopnja  (f.) - 1. stopień (m.) 2. stopa (w ekonomii)
Stopnja sorodstva. Stopień pokrewieństwa.
Stopnja razvoja. Stopień rozwoju.
Enačba prve stopnje . Równanie pierwszego stopnia.
Sodišče druge stopnje . Sąd drugiej instancji.
Opeklina druge stopnje . Poparzenie drugiego stopnia.
Stopnja brezposelnosti. Stopa bezrobocia.
Stopnja inflacije. Stopa inflacji.

Storitev  (f.) - usługa
Cene hotelskih storitev . Ceny usług hotelarskich
Poštne storitve . Usługi pocztowe.
Komunalne storitve . Usługi komunalne.
Zdravstvene storitve . Usługi zdrowotne.
Pojavljajo se nove storitve in izdelki. Pojawiają się nowe usługi i produkty.
Zobozdravstvene storitve . Usługi dentystyczne/stomatologiczne.
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Strah  (m.) - strach
Kričati od strahu . Krzyczeć ze strachu.
Osiveti od strahu . Posiwieć ze strachu.
Tresti se od strahu . Trząść się ze strachu.
Biti bled od strahu . Być bladym ze strachu.
Vzbujati strah . Wzbudzać/Budzić strach.
Bil je v strahu . Bał się.
Bil je strah vse ulice. Był postrachem całej ulicy.
Imeti strah pred kom. Bać się kogoś.
Nagnati komu strah v kosti. Napędzić komuś strachu.
Strah ima velike oči. Strach ma wielkie oczy.
Obšel ga je strah . Strach go obleciał.

Stranka  (f.) - 1. partia 2. klient (m.) 3. strona
Ustanoviti stranko . Założyć partię.
Pristopiti k stranki . Zapisać się do partii.
Delavska stranka . Partia robotnicza.
Kmečka stranka . Partia rolnicza.
Komunistična stranka . Partia komunistyczna.
Socialistična stranka . Partia socjalistyczna.
Konservativna stranka . Partia konserwatywna.
Napredna stranka . Partia postępu.
Vladna stranka . Partia rządząca.
Poslanci liberalne stranke . Posłowie partii liberalnej.
Program stranke . Program partii.
Vodstvo stranke . Kierownictwo partii.
Ljudska stranka . Partia ludowa.
Politična stranka . Partia polityczna.
Vsaka trgovina ima svoje stranke . Każdy sklep ma swoich klientów.
On je naša stalna stranka . On jest naszym stałym klientem.
Zaslišati obe stranki . Przesłuchać obie strony.
Agrarna stranka . Partia agrarna.
Stranka je zavzela taktiko čakanja. Partia przyjęła taktykę wyczekiwania.

Streha  (f.) - dach (m.)
Prevrniti se na streho . Przewrócić się na dach.
Strma streha . Spadzisty dach.
Slamnata streha . Słomiany dach.
Ostati brez strehe nad glavo. Zostać bez dachu nad głową.
Zrušila se je streha drsališča. Zawalił się dach lodowiska.
Veter je odnesel/odkril streho . Wiatr zerwał dach.
 
Stroj  (m.) - maszyna (f.)
Pomivalni stroj . Zmywarka.
Pralni stroj . Pralka.
Sušilni stroj . Suszarka.
Šivalni stroj . Maszyna do szycia.
Izključiti stroj . Wyłączyć maszynę.
Enostaven stroj . Prosta maszyna.
Sestaviti stroj . Skonstruować maszynę.
Tovarna strojev . Fabryka maszyn.
Zastareli stroji . Przestarzałe maszyny.
Poljedelski stroji . Maszyny rolnicze.

Svet1 (m.) - świat
Stvarjenje sveta . Stworzenie świata.
Spoznavati svet . Poznawać świat.
Pot okoli sveta . Podróż dookoła świata.
Politična delitev sveta . Polityczny podział świata.
Narisati zemljevid sveta . Narysować mapę świata.
Duhovni svet . Świat duchowy.
Potovati po svetu . Podróżować po świecie.
Živalski svet . Świat zwierząt.
Svet ptičev. Świat ptaków.
Sodobni svet . Współczesny świat.
Tu se stikata dva svetova . Tu ścierają się/spotykają się dwa światy.
Spreminjati svet . Zmieniać świat.
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Svet2 (m.) - rada (f.), porada (f.)
Vprašati za svet . Pytać o radę.
Pameten svet . Mądra rada.
Dajati svete . Udzielać rad.
Izvoliti svet . Wybrać radę.
Razpustiti svet . Rozpuścić radę.
Predsednik sveta . Przewodniczący rady.
Znanstveni svet . Rada naukowa.
Nadzorni svet . Rada nadzorcza.

Šah (m.) - 1. szachy (pl.t) 2. szach (pozycja) 3. szach (władca)
Igrati šah. Grać w szachy.
Partija šaha . Partia szachów.
Dvojni šah. Podwójny szach.
Imeti koga v šahu. Mieć kogoś w szachu.
Sestati se s šahom . Spotkać się z szachem.
Obisk šaha. Wizyta szacha.

Šola (f.) - 1. szkoła 2. zajęcia (zw. pl.), lekcje (zw.pl.)
Izključili ga iz šole . Wyrzucili go ze szkoły.
Hoditi v šolo Chodzić do szkoły.
Včeraj so jo vpisali v šolo . Wczoraj zapisali ją do szkoły.
Mreža šol . Sieć szkół.
Kmetijska šola . Szkoła rolnicza
Osnovna šola . Szkoła podstawowa.
Srednja šola . Szkoła średnia.
Glasbena šola . Szkoła muzyczna.
Plesna šola . Szkoła tańca.
Nobene šole nima. Nie ma żadnej szkoły. (Nie ukończył)
Šola se začne ob osmih. Lekcje zaczynają się o ósmej.
Danes nimamo šole . Dzisiaj nie mamy zajęć.
Skoraj vsak dan zamuja šolo . Prawie codziennie spóźnia się do szkoły.
Po šoli je šel igrat nogomet. Po szkole poszedł grać w piłkę (nożną).
Dijak je letel iz šole . Uczeń wyleciał ze szkoły.
Splošnoizobraževalna šola . Szkoła ogólnokształcąca.
Javna šola . Szkoła publiczna.
Poklicna šola . Szkoła zawodowa.
Poletna šola . Szkoła letnia
Strokovna šola . Technikum.
Šola v naravi. Zielona szkoła.

Šolski  - szkolny
Šolski  zvonec. Dzwonek szkolny
Šolska  klop. Ławka szkolna.
Šolska  knjižnica. Biblioteka szkolna.
Šolska  telovadnica. Szkolna sala gimnastyczna.
Ustanoviti šolski  pevski zbor. Założyć chór/chórek szkolny.
Šolski  pouk. Zajęcia szkolne.
Izvesti šolsko  reformo. Przeprowadzić reformę szkolnictwa.
Šolska  obveznost. Obowiązek szkolny.
Kupiti zvezke in druge šolske  potrebščine. Kupić zeszyty i inne artykuły szkolne.
Šolska  ura. Godzina lekcyjna.
Šolsko  leto. Rok szkolny.
Priložiti prošnji šolsko  spričevalo. Załączyć świadectwo szkolne do wniosku.
Letos je prestopil šolski  prag. W tym roku przestąpił próg szkoły.

Šport  (m.) - sport
Gojiti šport . Uprawiać sport.
Zanimati se za šport . Interesować się sportem.
Plavanje je njegov najljubši šport . Pływanie to jego ulubiony sport.
Vrhunski šport . Sport wyczynowy.
Prevajati za šport . Tłumaczyć dla sportu. /Dla przyjemności/
Olimpijski športi . Sporty olimpijskie.
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Številka  (f.) - 1. numer (m.) 2. cyfra (f.) 3. liczba (f.)
Brezplačna številka . Numer bezpłatny.
Interna številka . Numer wewnętrzny.
Klicna številka . Numer kierunkowy.
Omrežna številka . Numer kierunkowy.
Spomin za številke . Pamięć do cyfr/liczb.
Številka leta. Numer lotu.
Telefonska številka . Numer telefonu.
Imajo vse številke čevljev. Mają wszystkie numery butów.
Nosi številko dvainštirideset. Nosi numer czterdzieści dwa.
Soba številka 226. Pokój numer 226.
Hišna številka . Numer domu.
Serijska številka . Numer seryjny.
Tovarniška številka . Numer fabryczny.
Arabske številke . Cyfry arabskie.
Rimske številke . Cyfry rzymskie.
Številke kažejo na padec proizvodnji. Liczby wskazują na spadek produkcji.
Drsalka številka ena. Łyżwiarka numer jeden. /Najlepsza/
Startna številka . Numer startowy.
Poštna številka . Kod pocztowy.

Število  (n.) - liczba (f.)
Imaginarno število . Liczba zespolona.
Iracionalno število . Liczba niewymierna.
Liho število . Liczba nieparzysta.
Dobil je največje število nagrad. Zdobył największą liczbę nagród.
Naravno število . Liczba naturalna.
Atomsko število . Liczba atomowa.
Popolno število . Liczba doskonała.
Racionalno število . Liczba wymierna.
Okroglo število . Okrągła liczba.
Realno število . Liczba rzeczywista.
Deliti števila . Dzielić liczby.
Množiti števila . Mnożyć liczby.
Odštevati števila . Odejmować liczby.
Seštevati števila . Dodawać liczby.
Sodo število . Liczba parzysta.
Teorija števil . Teoria liczb.

Študij  (m.) - studia
Izredni študij . Studia wieczorowe/zaoczne.
Redni študij . Studia dzienne/stacjonarne.
Študij v tujini. Studia zagraniczne.
Končati študij . Ukończyć studia.
Med študijem se je preživljal s štipendijo. W czasie studiów żył ze stypendium.

Taboriš če (n.) - obóz (m.)
Koncentracijsko taboriš če. Obóz koncentracyjny.
Bazno taboriš če. (alpin.) Obóz bazowy.
Obdati taboriš če z bodečo žico. Ogrodzić obóz drutem kolczastym.
Pobeg iz taboriš ča. Ucieczka z obozu.
Delovno taboriš če. Obóz pracy.
Begunsko taboriš če. Obóz dla uchodźców.

Tatvina  (f.) - kradzież 
Prijaviti tatvino . Zgłosić kradzież.
Zalotili so ga pri tatvini . Przyłapali go na kradzieży.
Tatvine v trgovinah. Kradzieże w sklepach.
Storiti tatvino . Dokonać kradzieży.
Zagrešiti tatvino . Dokonać kradzieży.
Drobna tatvina . Drobna kradzież.
Vlomna tatvina . Kradzież z włamaniem.
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Teden (m.) - tydzień
Delovni teden . Tydzień pracy.
Medeni tedni . Miesiąc miodowy.
Prihodnji teden bo odločilen. Przyszły tydzień będzie decydujący.
Sreda je tretji dan v tednu . Środa to trzeci dzień tygodnia.
Prejšnji teden sem bil na dopustu. W ubiegłym tygodniu byłem na urlopie.
Vsak teden jih obišče. Odwiedza ich co tydzień. /w każdym tygodniu/ 
Ob koncu tedna se bo otoplilo. Pod koniec tygodnia się ociepli.
Na tečaj hodi dvakrat na teden . Dwa razy w tygodniu chodzi na kurs.
Minili trije tedni . Minęły trzy tygodnie.
Seminar traja en teden . Seminarium trwa (jeden) tydzień.
Pred enim tednom je bila še zdrava. Jeszcze tydzień temu była zdrowa

Tek (m.) - 1. bieg 2. apetyt
Upočasniti tek . Zwolnić bieg.
Hiter tek . Szybki bieg.
Tek čez ovire. Bieg przez płotki.
Tek na 100 metrov. Bieg na 100 metrów.
Tek na smučeh. Bieg na nartach.
Tek okrog jezera. Bieg wokół jeziora.
Tek motorja. Bieg silnika.
Prazni tek (stroja). Bieg jałowy (maszyny).
Tek bolezni. Przebieg choroby.
Dober tek . Smacznego.
Izgubiti tek . Stracić apetyt.

Tekma (f.) - 1. mecz (m.)
Igrati tekmo . Rozgrywać mecz.
Soditi tekmo . Sędziować mecz.
Odločilna tekma . Decydujący mecz.
Povratna tekma . Rewanż.
Prijateljska tekma . Mecz towarzyski.
Tekma brez občinstva. Mecz bez publiczności.
Pričakovali smo težko tekmo . Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu.
Končati tekmo z devetimi igralci. Kończyć mecz w dziewiątkę.
Lepotna tekma . Konkurs piękności.
Ammannu druga tekma v Zakopanah. Drugi konkurs w Zakopanem dla Ammana.

Telefon  (m.) - telefon
Brezžični telefon . Telefon bezprzewodowy.
Govoriti v telefon . Mówić do słuchawki.
Interni telefon . Telefon/Numer wewnętrzny.
Napeljati telefon v hišo. Podłączyć telefon do domu.
Pogovarjati se po telefonu . Rozmawiać przez telefon.
Priti k telefonu . Podejść do telefonu.
Mobilni telefon . Telefon komórkowy
Telefon zvoni. Telefon dzwoni.
Zavrteti telefon . Wybrać/Wykręcić numer.
Dvignil je telefon . Podniósł słuchawkę.
Gluh telefon . Głuchy telefon.
Zazvonil je telefon . Zadzwonił telefon.

Televizija  (f.) - 1. telewizja 2. telewizor (m.)
Gledati televizijo . Oglądać telewizję.
Kabelska televizija . Telewizja kablowa.
Tekmo bo prenašala televizija . Telewizja będzie transmitowała mecz.
Nastopati na televiziji . Występować w telewizji.
Sedeti pred televizijo . Siedzieć przed telewizorem.
Vključiti/Prižgati televizijo . Włączyć/Zapalić telewizor.
Državna televizija . Telewizja państwowa/publiczna.
Javna televizija . Telewizja publiczna.
Turčija je država, kjer kraljuje televizija . Turcja to państwo, w którym króluje telewizja.
Analogna televizija . Telewizja analogowa.
Digitalna televizija . Telewizja cyfrowa.
Satelitska televizija . Telewizja satelitarna.
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Teorija  (f.) - teoria
Meritve so teorijo ovrgle. Pomiary obaliły teorię.
Teorija relativnosti. Teoria względności.
Teorija števil. Teoria liczb.
Potrditi teorijo . Potwierdzić teorię.
Znanstvena teorija . Teoria naukowa.
Teorija in praksa. Teoria i praktyka.
Teorija gravitacije. Teoria grawitacji.
Teorija zarote. Teoria spiskowa.
Darwinova teorija . Teoria Darwina.

Tir  (m.) - tor
Stranski tir . Boczny tor.
Široki tir . Szeroki tor./ Szerokie tory.
Vlak prihaja na prvi tir . Pociąg wjeżdża na tor pierwszy.
Vlak stoji na tretjem tiru . Pociąg stoi na torze trzecim.
Prost tir . Wolny tor.
Za betonsko ograjo so tekli tiri . Za betonowym ogrodzeniem biegły tory.
Tramvajski tir . Tor tramwajowy./ Tory tramwajowe.
Izračunati tir . Obliczyć tor. /Lotu/

Tlak  (m.) - ciśnienie (n.)
Delni tlak . Ciśnienie cząstkowe.
Tlak narašča. Ciśnienie rośnie.
Tlak pada. Ciśnienie spada.
Meriti tlak . Mierzyć ciśnienie.
Zvišan tlak . Podwyższone ciśnienie.
Sprememba tlaka . Zmiana ciśnienia.
Tlak olja v motorju. Ciśnienie oleju w silniku.
Tlak v kotlu. Ciśnienie w kotle.

Točka (f.) - punkt (m.)
Točka na nebu. Punkt na niebie.
Razdalja od točke A do točke B. Odległość od punktu A do punktu B.
Razgledna točka. Punkt widokowy.
Kritična točka. Punkt krytyczny.
Tekmec je dobil točko več. Zawodnik zdobył (o) punkt więcej.
Boriti se za točke. Walczyć o punkty.
Ocenjevati s točkami . Oceniać punktami/na punkty.
Dosegel je devetdeset od stotih mogočih točk. Zdobył dziewięćdziesiąt na sto możliwych punktów.
Zahteva se določeno število točk. Wymagana jest określona liczba punktów.
Sodnik je pokazal na belo točko . Sędzia wskazał na wapno/jedenastkę.
Zmagati po točkah . Wygrać na punkty.

Tovarna  (f.) - fabryka
Tovarna sladkorja. Cukrownia.
Delati v tovarni . Pracować w fabryce.
Tovarna zmanjšuje proizvodnjo. Fabryka zmniejsza produkcję.
Tovarna barv. Fabryka farb.
Postaviti tovarno . Wybudować fabrykę.
Delavci odhajajo iz tovarne . Robotnicy/Pracownicy wychodzą z fabryki.
Zapuščena tovarna . Opuszczona fabryka.
Tovarna pohištva. Fabryka mebli.

Trebuh  (m.) - brzuch
Trebuh ga boli. Boli go brzuch.
Razparati ovci trebuh . Rozpruć brzuch owcy.
Položiti roko na trebuh . Położyć rękę na brzuch.
Držati se za trebuh . Trzymać się za brzuch.
Mrtve ribe so plavale s trebuhom navzgor. Śnięte ryby pływały brzuchem do góry.
Obrniti se na trebuh . Odwrócić się na brzuch.
Imeti bolečine v trbuhu . Mieć bóle brzucha.
Govoriti iz trebuha . Mówić brzuchem.
Letalo je pristalo na trebuhu . Samolot wylądował na brzuchu.
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Trenutek  (m.) - chwila (f.)
Trenutek nepazljivosti. Chwila nieuwagi.
Skupaj je trajalo samo trenutek . Wszystko trwało tylko chwilę.
Umolkniti za trenutek . Zamilknąć na chwilę.
Trenutek pozneje je odšel. Chwilę później poszedł.
Vsak prost trenutek porabi za učenje. Każdą wolną chwilę poświęca na naukę.
Trenutek slabosti. Chwila słabości.
Zgodovinski trenutek . Historyczna chwila.
Prelomni trenutki v življenju naroda. Przełomowe chwile w życiu narodu.
V sedanjem trenutku . W chwili obecnej.
Niti trenutka ne smemo izgubiti. Nie możemy stracić ani chwili.
Od trenutka do trenutka je hrup naraščal. Hałas narastał z każdą chwilą.

Trg  (m.) - 1. rynek 2. targ, targowisko (n.)
Bolšji trg . Pchli targ.
Dati na trg . Wprowadzić na rynek.
Potrebe trga . Potrzeby rynku.
Osvojiti trg . Podbić rynek.
Finančni trgi . Rynki finansowe.
Svobodni trg . Wolny rynek.
Medvedji trg . Rynek niedźwiedzia./Bessa.
Notranji trg . Rynek wewnętrzny.
Trg vrednostnih papirjev. Rynek papierów wartościowych.
Prodajati sadje na trgu . Sprzedawać owoce na targu.
Umiriti trge . Uspokoić rynki.
Prosti trg . Wolny rynek.
Zunanji trg . Rynek zewnętrzny.

Trgovina  (f.) - 1. handel (m.) 2. sklep (m.)
Ukvarjati se s trgovino . Zajmować się handlem.
Zunanja trgovina . Handel zagraniczny.
Trgovina in obrt. Handel i rzemiosło.
Mednarodna trgovina . Handel międzynarodowy.
Glasbena trgovina . Sklep muzyczny.
Prostocarinska trgovina . Sklep wolnocłowy.
Samopostrežna trgovina . Sklep samoobsługowy.
Športna trgovina . Sklep sportowy.
Trgovina s pohištvom. Sklep meblowy.
Trgovina z mešanim blagom. Sklep wielobranżowy.
Trgovina s čevlji. Sklep obuwniczy.
Vstopiti v trgovino . Wejść do sklepu.
Police trgovin . Półki sklepów/sklepowe.
Izložbe trgovin . Wystawy sklepów/sklepowe.
Trgovina z belim blagom. Handel żywym towarem.

Tuj  - 1. cudzy 2. obcy
Piti za tuj  denar. Pić za cudze pieniądze.
Odpreti tuje  pismo. Otworzyć cudzy list.
Objavljati pod tujim  imenom. Publikować pod cudzym/fałszywym nazwiskiem.
Lastiti si tuje  zasluge. Przywłaszczać sobie cudze zasługi.
Bolnik že hodi brez tuje  pomoči. Chory chodzi bez pomocy (innych).
Vmešavati se v tuje  zadeve. Mieszać się w cudze sprawy.
Posvojiti tujega  otroka. Adoptować cudze dziecko.
Ozemlje pripada tujemu  narodu. Terytorium należy do innego narodu.
Sprejemati tuje  navade. Przyjmować obce nawyki.
Učiti se tuji  jezik. Uczyć się języka obcego.
Letalo je zašlo v tuji  zračni prostor. Samolot wleciał w przestrzeń powietrzną innego kraju.
Zasesti tuje  ozemlje. Zająć terytorium innego kraju.
Tuja  valuta. Cudza waluta.
Počutim se tujega. Czuję się obco.
Odstraniti iz očesa tuje  telo. Usunąć z oka ciało obce.
Njegov glas je bil tuj. Jej głos był obcy/brzmiał obco.
Vaše ideje so mi tuje . Wasze idee są mi obce.
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Tujec  (m.) - cudzoziemiec
Deželo so zasedli tujci. Cudzoziemcy zajęli kraj.
V hotelu plačujejo tujci  višjo ceno. W hotelu cudzoziemcy płacą wyższą cenę.
Tujci  in tujke. Cudzoziemcy i cudzoziemki.
Večini prebivalcev sem še tujec. Dla większości mieszkańców jestem jeszcze obcy.

Tujina (f.)  - zagranica; obczyzna
Vrniti se iz tujine. Wrócić z zagranicy.
Oditi v tujino. Wyjechać za granicę.
Živeti v tujini. Żyć na obczyźnie.
Blagovna menjava s tujino. Wymiana towarowa z zagranicą.

Tujka  (f.) - 1. cudzoziemka 2. wyraz obcy
Jezika tujke  niso razumeli. Nie rozumieli języka cudzoziemki.
Potni list tujke. Paszport cudzoziemki.
Slovar tujk . Słownik wyrazów obcych.
Uporabljati tujke. Używać wyrazów obcych.

Učbenik (m.)  - podręcznik
Izdati učbenik. Wydać podręcznik.
Napisati učbenik. Napisać podręcznik.
Matematični učbenik. Podręcznik do matematyki.
Učbenik  za samouke. Podręcznik dla samouków.

Učiti  (se) - uczyć (się)
Učiti  otroka brati. Uczyć dziecko czytać.
Naredil je, kot ga je učil  oče. Zrobił, jak go uczył ojciec.
Učiti  koga pesem. Uczyć kogoś piosenki.
Prijatelj ga uči angleščino. Przyjaciel uczy go języka angielskiego.
Uči že več let. Uczy od wielu lat.
Učiti  na osnovni šoli. Uczyć w szkole podstawowej.
Učili  so nas spoštovati starše. Uczyli nas szacunku do starszych.
Učiti  se kuhanja. Uczyć się gotować. 
Učiti  se klavir. Uczyć się grać na pianinie.
Učiti  se obrti. Uczyć się rzemiosła.
Učiti  se na napakah. Uczyć się na błędach.
Človek se do smrti uči. Człowiek uczy się przez całe życie.
Nihče ne pade učen z neba. Nikt nie urodził się geniuszem.

Uho (n.) - ucho
Melodija gre v uho . Melodia wpada w ucho.
Na levo uho ne sliši. Nie słyszy na lewe ucho.
Povedati nekaj na uho . Powiedzieć coś na ucho.
Zaljubiti se do ušes . Zakochać się po uszy.
Ušesa ga bolijo. Bolą go uszy.
Šumelo ji je v ušesih . Szumiało jej w uszach.
Zvoni mu v ušesih . Dzwoni mu w uszach.
Striči z ušesi . Strzyc uszami.
Oslovska ušesa . Ośle uszy.
Stene imajo ušesa . Ściany mają uszy.
Notranje uho . Ucho wewnętrzne.
Srednje uho . Ucho środkowe.

Ulica  (f.) - ulica
Na ulicah je veliko ljudi. Na ulicach jest dużo ludzi.
Sprehajati se po ulici . Spacerować po ulicy.
Ozka ulica . Wąska uliczka.
Stranska ulica . Boczna ulica.
Mirna ulica . Spokojna ulica.
Ime ulice . Nazwa ulicy.
Stati na vogalu ulice . Stać na rogu ulicy.
Enosmerna ulica . Ulica jednokierunkowa.
Slepa ulica . Ślepa uliczka.
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Umetnik  (m.) - artysta
Likovni umetnik . Artysta plastyk.
V fantu je nekaj umetnika . Chłopak ma coś z artysty.
Slaven umetnik . Sławny artysta.
Ekscentričen umetnik . Ekscentryczny artysta.

Umetnost  (f.) - sztuka
Antična umetnost . Sztuka antyczna.
Likovna umetnost . Sztuki plastyczne.
Moderna umetnost . Sztuka nowoczesna.
Sodobna umetnost . Sztuka współczesna.
Vpliv revolucije na umetnost . Wpływ rewolucji na sztukę.
Umetnost in znanost. Sztuka i nauka.
Umetnost zaradi umetnosti . Sztuka dla sztuki.
Uporabna umetnost . Sztuka użytkowa.
Zgodovina umetnosti . Historia sztuki.
To narediti ni nobena umetnost . Zrobienie tego to nie żadna sztuka.
Sedem svobodnih umetnosti . Siedem sztuk wyzwolonych.

Umor (m.) - zabójstwo (n.), morderstwo (n.)
Napeljevanje k umoru . Podżeganie do zabójstwa.
Skrivnostni umor . Tajemnicze zabójstwo.
Dvojni umor . Podwójne zabójstwo.
Naročiti umor . Zlecić zabójstwo.
Naročnik umora . Zleceniodawca zabójstwa.
Motiv za umor . Motyw zabójstwa.
Roparski umor . Zabójstwo na tle rabunkowym.
Umor prve stopnje. Zabójstwo pierwszego stopnia.

Upanje  (n.) - nadzieja (f.)
Iskra upanja Iskierka nadziei
Izgubiti upanje . Stracić nadzieję.
Z upanjem gledati v prihodnost. Patrzeć z nadzieją w przyszłość.
Zadnje upanje . Ostatnia nadzieja.
Upanje v zmago je bilo vse manjše. Nadzieja na/w zwycięstwo była coraz mniejsza.
Zadnje upanje za bolnike. Ostatnia nadzieja dla chorych.
Sin je bil njeno edino upanje . Syn był jego jedyną nadzieją.
Zanj ni več upanja . Nie ma (już) dla niego nadziei.
Upanje v ozdravitev. Nadzieja na wyzdrowienie/wyleczenie.
Izgubiti vsako upanje Stracić wszelką nadzieję.
Z upanjem gledati v prihodnost. Z nadzieją patrzeć w przyszłość.
Ohraniti upanje . Zachować nadzieję.
Nov dan, novo upanje . Nowy dzień, nowa nadzieja.
Novo upanje za Somalijo. Nowa nadzieja dla Somalii. 

Upokoj enec (m.) - emeryt
Dom upokojencev . Dom emeryta.
Več denarja za upokojence . Więcej pieniędzy dla emerytów.
Avstrija je raj za upokojence . Austria to raj dla emerytów.
Stranka upokojencev . Partia emerytów.

Ura (f.) - 1. godzina 2. lekcja, godzina lekcyjna 3. zegar (m.)
Dan ima štiriindvajset ur. Dzień ma dwadzieścia cztery godziny.
Predstava traja približno dve uri . Przedstawienie trwa około dwóch godzin.
Vlak ima uro zamude. Pociąg ma godzinne opóźnienie.
Ure in ure . Godzinami.
Iz ure v uro je slabše. Z godziny na godzinę jest (coraz) gorzej.
Sonce vzide ob peti uri in dvajset minut. Słońce wyjdzie o piątej dwadzieścia.
Začetek predstave ob dvajseti uri . Początek przedstawienia o dwudziestej.
Danes imamo pet ur. Dzisiaj mamy pięć lekcji.
Zadnja ura odpade. Ostatnia lekcja została odwołana.
Dajati ure . Udzielać korepetycji.
Hoditi k uram . Chodzić na korepetycje.
Delati po urah . Pracować po godzinach.
Ura tiktaka. Zegar tyka.
Ura stoji. Zegar stoi.
Ura prehiteva. Zegar śpieszy.
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Parkirna ura . Parkomat.
Policijska ura . Godzina policyjna.
V smeri kazalcev na uri . W stronę wskazówek zegara.
Biološka ura . Zegar biologiczny.
Peščena ura . Klepsydra.

Urad (m.) - urząd
Urad izdaja dovoljenja. Urząd wydaje pozwolenia/zezwolenia.
Carinski urad . Urząd celny.
Matični urad . Urząd stanu cywilnego.
Davčni urad . Urząd skarbowy.
Patentni urad . Urząd patentowy.
Poštni urad . Urząd pocztowy.
Urad za najdene predmete. Biuro rzeczy znalezionych.

Uspeh (m.) - sukces
Veseliti se uspeha . Cieszyć się z sukcesu.
Želeti komu uspeh . Życzyć komuś sukcesu/powodzenia.
Dvomiti o uspehu . Wątpić w sukces/powodzenie.
Truditi se brez uspeha . Nadaremnie/ na próżno się starać.
Uspeh režiserja. Sukces reżysera.
Uspeh v poklicu. Sukces zawodowy.
Uspeh filma. Sukces filmu.
Prvi poskus ni prinesel uspeha . Pierwsza próba nie zakończyła się sukcesem.
Uspehi domačih raziskovalcev. Sukcesy krajowych badaczy.
Njegovo delo je bilo kronano z uspehom . Jego praca została ukoronowana sukcesem.
Pri ženskah je imel uspeh . Miał powodzenie u kobiet.

Vabilo  (n.) - zaproszenie
Odkloniti vabilo . Odrzucić zaproszenie.
Pismeno vabilo . Pisemne zaproszenie.
Razobesiti vabila . Rozwiesić zaproszenia.
Sprejeti vabilo . Przyjąć zaproszenie.
Vabilo na kosilo. Zaproszenie na obiad.
Vstop samo z vabilom . Wejście tylko z zaproszeniem/na zaproszenie.

Val (m.) - fala (f.)
Visok val . Wysoka fala.
Razburkani valovi . Wzburzone fale.
Razpenjeni valovi . Spienione fale.
Zračni val . Fala powietrza.
Udarni val . Fala uderzeniowa.
Val beguncev. Fala uchodźców.
Val aretacij. Fala aresztowań.
Nov val nasilja. Nowa fala przemocy.
Stavkovni val . Fala strajków.
Bombniki so napadali v valovih . Bombowce atakowały falami.
Vročinski val . Fala upałów.
Sedemmetrski valovi nad Indonezijo. Siedmiometrowe fale nad Indonezją.

Včeraj  - wczoraj
Včeraj  smo bili v gledališču. Wczoraj byliśmy w teatrze.
Včeraj  ob 11. uri. Wczoraj o jedenastej.
Do včeraj  ni bilo novic o pogrešanih. Do wczoraj nie było wiadomości o zaginionych.
Spominjam se, kot bi bilo včeraj. Pamiętam, jakby to było wczoraj.

Večerja  (f.) - kolacja
Kuhati večerjo . Gotować kolację.
Povabilo na večerjo . Zaproszenie na kolację.
Pripravljati večerjo . Przyrządzać kolację.
Romantična večerja . Romantyczna kolacja.
Večerja za štiri osebe. Kolacja dla czterech osób.
Jesti večerjo . Jeść kolację.
Večerja je trajala eno uro. Kolacja trwała godzinę.
Slavnostna večerja . Uroczysta kolacja.
Zadnja večerja . Ostatnia Wieczerza.
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Veja (f.) - gałąź
Odsekati vejo . Uciąć gałąź.
Drevo je pognalo veje . Drzewo wypuściło gałęzie.
Skakati z veje na vejo . Skakać z gałęzi na gałąź.
Ptič sedi na veji . Ptak siedzi na gałęzi.
Odmrla veja . Obumarła gałąź.
Žagati vejo . Piłować gałąź.
Veja je padla z drevesa. Gałąź spadła z drzewa.
Močan veter podira drevesa in lomi veje . Silny wiatr przewraca drzewa i łamie gałęzie.

Veljaven  - ważny; obowiązujący
Veljaven  predpis. Ważny przepis.
Volitve niso veljavne. Wybory są nieważne.
Sodba še ni veljavna. Wyrok jeszcze nie jest prawomocny.
Veljaven  potni list. Ważny paszport.
Vozovnica je veljavna  en dan. Bilet jest ważny jeden dzień.
Veljavno  plačilno sredstvo. Obowiązujący środek płatniczy.

Veter  (m.) - wiatr
Kdor seje veter , bo žel vihar. Kto sieje wiatr, zbiera burzę.
Sončev veter . Wiatr słoneczny.
Veter napenja jadra. Wiatr nadyma żagle.
Veter povzroča valove. Wiatr tworzy fale.
Zastave vihrajo v vetru . Flagi łopoczą na wietrze.
Oster veter . Ostry wiatr.
Topel veter . Ciepły wiatr.
Nenadoma je nastal veter . Nagle zerwał się wiatr.
Boriti se z mlini na veter . Walczyć z wiatrakami.
Veter bo pihal s hitrostjo... Wiatr będzie wiał z prędkością...
Metati denar v veter . Wyrzucać pieniądze w błoto.
Veter je odnašal strehe. Wiatr zrywał dachy.
Sunek vetra . Poryw wiatru.

Vikend  (m.) - 1. weekend 2. dacza (f.)
Kam greš za vikend ? Dokąd jedziesz/wybierasz się na weekend?
V pogorelem vikendu so našli truplo. W spalonej daczy znaleziono zwłoki.
Dolgi vikend . Długi weekend.
Med minulim vikendom . W miniony weekend.
Lep vikend želim. Życzę miłego weekendu.

Vino  (n.) - wino
Belo vino . Białe wino.
Opiti se z vinom . Upić się winem.
Kozarec za vino . Kieliszek do wina.
Namizno vino . Wino stołowe.
Peneče vino . Wino musujące.
Desertno vino . Wino deserowe.
Rdeče vino . Wino czerwone.
Polsladko vino . Wino półsłodkie.
Razstava vin . Wystawa win.
Polsuho vino . Wino półwytrawne.
Suho vino . Wino wytrawne.

Vizum  (m.) - wiza (f.)
Odprava vizumov . Zniesienie wiz/obowiązku wizowego.
Potovanje brez vizuma . Podróżowanie bez wiz.
Podaljšati vizum . Przedłużyć wizę.
Rok veljavnosti vizuma . Termin ważności wizy.
Izdati vizum . Wydać wizę.
Tranzitni vizum . Wiza tranzytowa.
Prihodni vizum . Wiza wjazdowa.
Študentski vizum . Wiza studencka.
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Vlak  (m.) - pociąg 
Izstopiti iz vlaka . Wysiąść z pociągu.
Mednarodni vlak . Pociąg międzynarodowy.
Muzejski vlak . Pociąg retro.
Nočni vlak . Pociąg nocny.
Pospešeni vlak . Pociąg przyspieszony.
Potniški vlak . Pociąg osobowy.
Potovanje z vlakom . Podróż pociągiem.
Sezonski vlak . Pociąg sezonowy.
Tovorni vlak . Pociąg towarowy.
Vlak prihaja na prvi tir. Pociąg wjeżdża na tor pierwszy.
Vlak stoji na tretjem tiru. Pociąg stoi na torze trzecim.
Vlaki se križajo na postaji. Pociągi mijają się na stacji.
Vodja vlaka . Kierownik pociągu.
Vstopiti v vlak . Wsiąść do pociągu.
Zamuditi vlak . Spóźnić się na pociąg.

Vloga  (f.) - rola
Glavna vloga . Rola główna.
Igralec se je dobro vživel v vlogo . Aktor dobrze wczuł się w rolę.
Stranska vloga . Rola drugoplanowa.
Naslovna vloga . Rola tytułowa.
Vloga šole se spreminja. Rola szkoły się zmienia.
Gledališče dobro izpolnjuje svojo vlogo . Teatr dobrze spełnia swoją rolę.
Vloga umetnosti v družbi. Rola sztuki w społeczeństwie.
To ne igra nobene vloge . To nie gra (żadnej) roli.
Drugorazredna vloga . Rola drugoplanowa.
Vloga medijev. Rola mediów.
Vloga favorita. Rola faworyta.

Voda (f.) - woda
Grelnik vode . Czajnik bezprzewodowy.
Mineralna voda . Woda mineralna.
Voda iz pipe. Woda z kranu.
Topla voda . Ciepła woda.
Gladina vode . Poziom wody.
Sladka in slana voda . Woda słodka i słona.
Voda vre. Woda wrze.
Potešiti žejo z vodo . Ugasić pragnienie wodą.
Razredčiti mleko z vodo . Rozrzedzić mleko wodą.
Pitna voda . Woda pitna.
V kolenu ima vodo . Ma wodę w kolanie.
Kolonjska voda . Woda kolońska.
Tiha voda bregove dere. Cicha woda brzegi rwie.

Vodja  (m.) - 1. kierownik; przewodniczący 2. wódz
Vodja  delegacije. Kierownik delegacji.
Vodja  izmene. Kierownik zmiany.
Umetniški vodja. Kierownik artystyczny.
Spomenik velikemu vodji. Pomnik wielkiego wodza.

Volitev  (f.) - zw. jako  mn. - volitve  - wybory  (m.pl.)
Hoditi na volitve . Chodzić na wybory.
Iti na volitve . Iść na wybory.
Parlamentarne volitve . Wybory parlamentarne.
Predčasne volitve . Przedterminowe wybory.
Predsedniške volitve . Wybory prezydenckie.
Lokalne volitve . Wybory komunalne.
Razpisati volitve . Rozpisać wybory.
Zmagati na volitvah . Wygrać wybory.
Nigerijska oblast je že drugič preložila volitve . Nigeryjskie władze już po raz drugi przełożyły wybory.
Prve demokratične volitve v Sloveniji. Pierwsze demokratyczne wybory w Słowenii.
Svobodne in poštene volitve . Wolne i uczciwe wybory.
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Volja  (f.) - wola
Človek železne volje. Człowiek żelaznej woli.
Svobodna volja. Wolna wola.
Izpolniti voljo  koga. Spełnić czyjąś wolę.
Proti moji volji . Wbrew mojej woli.
Pesnik po božji volji . Poeta z bożej łaski.
Najej se do mile volje. Najedz się do woli.
Iz svoje volje. Z własnej woli.
Večinska volja. Wola większości.

Volk  (m.) - wilk
Volk je napadel jagnje. Wilk zaatakował jagnię.
Krdelo volkov . Wataha wilków.
Lov na volka . Polowanie na wilka.
Lačen kot volk . Głodny jak wilk.
Volk in volkulja. Wilk i wilczyca.
Mi o volku , volk iz gozda. O wilku mowa, a wilk tu.
Prerijski volk . Kojot.

Vonj  (m.) - zapach
Čut za vonj . Zmysł zapachu.
Vonj prepotenih nog. Zapach przepoconych nóg.
Vonj se širi. Zapach się szerzy.
Oster vonj . Ostry zapach.
Prijeten vonj . Przyjemny zapach.
Vonj po parfumu. Zapach perfum.

Voziti  - kierować; prowadzić; jechać (prowadząc np. samochód)
Eden je vozil,  drugi so gledali skozi okno. Jeden prowadził, pozostali patrzyli przez okno.
Vozil  je pravilno po desni strani. Jechał prawidłowo po prawej stronie.
Voziti  sto kilometrov na uro. Jechać z prędkością sto kilometrów na godzinę.
Voziti  drva na žago. Wozić drewno do tartaku.
Voziti  otroka v vozičku. Wozić dziecko w wózeczku.
Brod vozi  čez reko. Łódź kursuje przez rzekę.
Avtobus vozi  vsako uro. Autobus jeździ/kursuje co godzinę.
Voziti  se na kolesu. Jechać na rowerze.
V službo se vozi  z vlakom. Do pracy jeździ pociągiem.

Voznik  (m.) - kierowca 
Izkušen voznik. Doświadczony kierowca.
Poklicni voznik . Kierowca zawodowy.
Voznik tramvaja. Motorniczy.
Voznik traktorja. Traktorzysta.
Voznik avtomobila. Kierowca samochodu.
Voznik je ustavil. Kierowca zatrzymał się.
Voznikov sedež. Fotel kierowcy.

Vozovnica  (f.) - bilet (m.)
Dijaška vozovnica . Bilet szkolny.
Enosmerna vozovnica . Bilet w jedną stronę.
Letalska vozovnica . Bilet lotniczy.
Mesečna vozovnica . Bilet miesięczny.
Mrežna vozovnica . Bilet sieciowy.
Navadna vozovnica . Bilet normalny/zwykły.
Povratna vozovnica . Bilet powrotny.
Splošna vozovnica . Cały bilet. / Bilet zwykły.
Vozovnica na ime. Bilet imienny.
Vrsta vozovnice . Rodzaj biletu.

Vpliv  (m.) - wpływ
Vpliv družine. Wpływ rodziny.
Vozil je pod vplivom alkohola. Prowadził pow wpływem alkoholu.
Politični vpliv . Wpływ polityczny.
Vpliv na javno mnenje. Wpływ na opinię publiczną.
Biti bez vpliva . Nie mieć wpływu.
Njegov vpliv narašča. Jego wpływ rośnie.
Podleči vplivu televizije. Ulec wpływowi telewizji.
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Vrag  (m.) - diabeł
Tasmanski vrag . Diabeł tasmański.
Ta človek je pravi vrag . Ten człowiek to prawdziwy diabeł.
Kaj, za vraga , se dogaja? Co się, do diabła, dzieje?
Angel in vrag . Anioł i diabeł.
Vrag naj ga vzame. Niech go diabli biorą.
Da bi te vrag . Niech cię diabli.

Vrata  (pl .t.) - 1. drzwi 2. bramka (f.) 
Vrata vodijo na ulico. Drzwi prowadzą na ulicę.
Vrata v kuhinjo. Drzwi do kuchni.
Soba ima dvoje vrat . W pokoju są dwoje drzwi.
Vrata so preozka. Drzwi są zbyt wąskie.
Stranska vrata . Boczne drzwi.
Hišna vrata . Drzwi do domu.
Kletna vrata . Drzwi do piwnicy.
Sobna vrata . Drzwi do pokoju.
Vstopna vrata . Drzwi wejściowe.
Odpreti vrata . Otworzyć drzwi.
Trkati na vrata . Pukać do drzwi.
Nogometaš strelja na vrata . Piłkarz strzela na bramkę.

Vratar  (m.) - 1. portier 2. bramkarz
Vratar ga ni spustil v stavbo. Portier nie wpuścił go do budynku.
Nočni vratar . Stróż nocny.
Vratar je strel ubranil. Bramkarz obronił strzał.
Vprašati vratarja . Zapytać się portiera.

Vreči - 1. rzucić 2. wyrzucić
Pobral je kamen in ga vrgel. Podniósłszy kamień, rzucił nim.
Vreči kaj skozi okno. Wyrzucić coś przez okno.
Vreči z desno roko. Rzucić prawą ręką.
Vrgel  (si) je torbo čez ramo in odšel. Zarzucił torbę na ramię i poszedł.
Vreči žogo visoko v zrak. Wyrzucił piłkę wysoko w powietrze.
Dogovorili so se, da bodo vrgli  kovanec. Umówili się, że rzucą monetą.
Vreči kovanec v avtomat. Wrzucić monetę do automatu.
Konj je jezdeca vrgel  s sebe. Koń zrzucił jeźdźca.
Reka ga je vrgla  na obalo. Rzeka wyrzuciła go na brzeg.
Bombniki so vrgli  bombe. Bombowce zrzuciły bomby.
Med zaviranjem je potnike vrglo  naprej. W czasie hamowania rzuciło pasażerami do przodu.
Vreči koga iz stanovanja. Wyrzucić kogoś z mieszkania.
Sovražnik je svoje glavne sile vrgel  na jug. Wróg przerzucił swoje główne siły na południe.
Sonce je vrglo  zadnji žarek skozi okno. Słońce rzuciło ostatni promień przez okno.
Vreči na koga sum. Rzucić na kogoś podejrzenie.
Vreči karte na mizo. Wyłożyć karty na stół.
Vreči komu rokavico. Rzucić komuś rękawicę.
Vreči koga iz šole. Wyrzucić kogoś ze szkoły.
Vrgli  so ga iz službe. Wyrzucili go z pracy.
Ropot ga je vrgel  iz spanja. Hałas wyrwał go ze snu.
Vreči koga s prestola. Zrzucić kogoś z tronu.
Vreči koga na cesto. Wyrzucić kogoś na ulicę.
Vrgli  so ga v ječo. Wsadzili go do więzienia.
Kdor je brez greha, naj prvi vrže  kamen. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem.

Vrednost  (f.) - wartość
Absolutna vrednost . Wartość bezwzględna.
Vrednost pada. Wartość spada.
Oceniti vrednost . Oszacować wartość.
Določiti vrednost . Określić wartość.
Imeti veliko vrednost . Mieć dużą wartość.
Kalorična vrednost . Wartość kaloryczna.
Hranilna vrednost sadja. Wartość odżywcza owoców.
Uporabna vrednost . Wartość użytkowa.
Dokumentarna vrednost . Wartość dokumentalna.
Roman nima nobene vrednosti . Powieść nie ma żadnej wartości.
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Vreme (n.) - pogoda (f.)
Aprilsko vreme . Kwiecień-plecień.
Vreme se je izboljšalo. Pogoda się poprawiła.
Vreme bo še nekaj časa držalo. Pogoda jeszcze jakiś czas wytrzyma.
Napovedovati vreme . Prognozować pogodę.
Deževno vreme . Deszczowa pogoda.
Sončno vreme . Słoneczna pogoda.
Spremenljivo vreme . Zmienna pogoda.
Lepo vreme . Piękna pogoda.
Slabo vreme . Brzydka pogoda.

Zabava  (f.) - 1. zabawa
Hoditi na zabave . Chodzić na zabawy.
Poskrbeti za zabavo . Postarać się o zabawę.
Potrebni so počitka in zabave . Potrzeba im odpoczynku i zabawy.
Zabava se je končala. Zabawa się skończyła.
Zabava na prostem. Zabawa na wolnym powietrzu.
Domača zabava . Prywatka.
Začenja se zabava ! Zabawa się zaczyna!

Začetek (m.) - początek
Začeti vse od začetka . Zacząć wszystko od początku.
Začetek predstave. Początek przedstawienia.
Sončen začetek avgusta. Słoneczny początek sierpnia.
Priprave so trajale od začetka leta do marca. Przygotowania trwały od początku roku do marca.
Prebrati kaj od začetka do konca. Przeczytać coś od początku do końca.
Za začetek so naročili pivo. Na początek zamówili piwo.
Na začetku se je zelo bal. Na początku bardzo się bał.
V začetku leta. Na początku roku.
Čakajoč na nov začetek . W oczekiwaniu na nowy początek.
Krvavi začetek predvolilne kampanje. Krwawy początek kampanii wyborczej.
Začetek razprodaj. Początek wyprzedaży.
Začetek šolskega leta. Początek roku szkolnego.

Zajec  (m.) - zając
Zajec  je švignil iz grmovja. Zając wystrzelił z krzaków.
Ustreliti zajca. Zastrzelić zająca.
Pes zasleduje zajca. Pies tropi zająca.
Lov na zajce. Polowanie na zające.
Spi kot zajec. Śpi jak suseł.
Spustiti zajca  k zajklji. Puścić zająca do zajęczycy.
Poskusni zajec . Królik doświadczalny.

Zajtrk  (m.) - śniadanie (n.)
Obilen zajtrk . Obfite śniadanie.
Za zajtrk bo kruh z maslom. Na śniadanie będzie chleb z masłem.
Zajtrk ni trajal dolgo. Śniadanie nie trwało długo.
Zajtrk bo ob osmih. Śniadanie będzie o ósmej.
Po zajtrku so začeli z delom. Po śniadaniu zaczęli pracę.
Postreči z zajtrkom . Podać śniadanie.

Zakon  (m.) - 1. małżeństwo (n.) 2. ustawa (f.) 3. prawo (n.)
Harmoničen zakon . Harmoniczne małżeństwo.
Zakon iz ljubezni. Małżeństwo z miłości.
Po dveh letih zakona sta se ločila. Rozwiedli się po dwóch latach małżeństwa.
Skleniti zakon . Zawrzeć związek małżeński.
Otroci iz prvega zakona . Dzieci z pierwszego małżeństwa.
Mešani zakon . Małżeństwo mieszane.
Predlog zakona . Projekt ustawy.
Izglasovati zakon . Przegłosować ustawę.
Podpisati zakon . Podpisać ustawę.
Kazenski zakon . Prawo karne.
Enakost ljudi pred zakonom . Równość ludzi wobec prawa.
Nenapisani zakoni . Niepisane prawa.
Fizikalni zakoni . Prawa fizyki.
Zakoni narave. Prawa natury.
Arhimedov zakon . Prawo Archimedesa.
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Zapeljati  - 1. zawieźć 2. wjechać; przyjechać; zjechać
Povabil ga je v avtomobil in ga zapeljal  do postaje. Zaprosił go do samochodu i zawiózł na stację.
Zapeljati  ranjenca v bolnišnico. Zawieźć rannego do szpitala.
Zapeljati  žito v mlin. Zawieźć zboże do młyna.
Avtobus nas je zapeljal  do središča mesta. Autobus zawiózł nas do centrum miasta.
Zapeljati  v škarje. Wyprzedzać na trzeciego.
Zapeljal  je pred hišo in potrobil. Przyjechawszy przed dom, zatrąbił.
Vlak je zapeljal  v predor. Pociąg wjechał do tunelu.
Zapeljati  s parkirišča na cesto. Wyjechać z parkingu na drogę.
Zapeljati  naprej. Podjechać do przodu.
Voznik je zapeljal  s ceste. Kierowca zjechał z drogi.
Zapeljati  preveč v desno. Za bardzo zjechać na prawo.
Smučar je zapeljal  vstran in ustavil. Narciarz zjechawszy na bok, zatrzymał się.
Vsak dan jo zapelje  na sprehod. Codziennie chodzi z nią na spacer.
Slaba druščina ga je zapeljala. Zepsuło go złe towarzystwo.
Zapeljati  koga h kraji. Pchnąć kogoś do kradzieży.
Zapeljati  koga na kriva pota. Sprowadzić kogoś na złą drogę.

Zapor (m.) - więzienie (n.)
Dosmrtni zapor . Dożywotnie więzienie.
Gniti v zapor . Gnić w więzieniu.
Iti v zapor . Iść do więzienia.
Izpustiti koga iz zapora . Wypuścić kogoś z więzienia.
Pobegniti iz zapora . Uciec z więzienia.
Sezidati nove zapore . Wybudować nowe więzienia.
Preiskovalni zapor . Areszt śledczy.
Prepolni zapori . Przepełnione więzienia.
Vrniti se v zapor . Wrócić do więzienia.
Vtakniti koga v zapor . Wtrącić/Wsadzić kogoś do więzienia.

Zavarovanje  (n.) - ubezpieczenie
Kasko zavarovanje . Ubezpieczenie auto casco.
Nezgodno zavarovanje . Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków.
Pogoje za zavarovanje . Warunki ubezpieczenia.
Premoženjsko zavarovanje . Ubezpieczenie majątkowe.
Prispevek na pokojninsko zavarovanje . Składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Skleniti zavarovanje . Zawrzeć ubezpieczenie.
Socialno zavarovanje . Ubezpieczenie społeczne.
Turistično zavarovanje . Ubezpieczenie turystyczne.
Zdravstveno zavarovanje . Ubezpieczenie zdrowotne.
Življenjsko zavarovanje . Ubezpieczenie na życie.
Pokojninsko zavarovanje . Ubezpieczenie emerytalne.
Socialno zavarovanje . Ubezpieczenie społeczne.

Zdravje  (n.) - zdrowie
Zdravje se izboljšuje. Zdrowie się poprawia.
Ohraniti si zdravje do pozne starosti. Zachować zdrowie do późnej starości.
Skrbeti za zdravje . Dbać o zdrowie.
Plačati z zdravjem . Przypłacić zdrowiem.
Izpiti na zdravje . Wypić na zdrowie.
Ogrožati zdravje . Zagrażać zdrowiu.
Poigravati se z zdravjem . Igrać ze zdrowiem.
Pokvariti si zdravje . Popsuć/Zepsuć/Zniszczyć sobie zdrowie.

Zdravilo  (n.) - lek (m.); lekarstwo (n.)
Zdravila  mu niso pomagala. Lekarstwa mu nie pomagały.
Dobiti zdravilo  samo na recept. Dostać lek tylko na receptę.
Jemati zdravila  vsak dan. Codziennie brać leki.
Predpisati zdravila . Przepisać lek.
Zdravila  slabo prenaša. Źle znosi lekarstwa.
Učinkovito zdravilo. Skuteczny lek.
Zdravilo  proti kašlju. Lek na kaszel.
Zdravilo  za pomirjanje živcev. Lek na uspokojenie.
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Zdravnik  (m.) - lekarz
Splošni zdravnik . Internista.
Postati zdravnik . Zostać lekarzem.
Zdravnik pregleduje pacienta. Lekarz bada pacjenta.
Zdravnik zdravi paciente. Lekarz leczy pacjentów.
Poklicati zdravnika k bolniku. Wezwać chorego do lekarza.
Iti k zdravniku . Iść do lekarza.
Vojaški zdravnik . Lekarz wojskowy.
Očesni zdravnik . Okulista.
Zdravnik za kožne bolezni. Dermatolog.
Zdravnik za pljučne bolezni. Pulmonolog.
Zdravnik za živčne bolezni. Neurolog.

Zemljevid  (m.) - mapa (f.)
Obesiti zemljevid.  Powiesić mapę.
Razgrniti zemljevid. Rozłożyć mapę.
Poiskati kraj na zemljevidu. Odszukać miejsce na mapie.
Zemljevid  Slovenije. Mapa Słowenii.
Ta narod so hoteli izbrisati z zemljevida. Chcieli wymazać ten naród z powierzchni ziemi.
Politični zemljevid. Mapa polityczna.

Zgodaj  - wcześnie
Biti zgodaj  pokonci. Powoli kończyć.
Odhajal je zgodaj  in se vračal pozno zvečer. Wcześnie wychodził i wracał późnym wieczorem.
Vstala je zgodaj. Wcześnie wstała.
Zgodaj  je, ljudje še spijo. Jest wcześnie, ludzie jeszcze śpią.
Zgodaj  zjutraj. Wcześnie rano/Wczesnym rankiem.

Zgodba  (f.) - 1. historia 2. opowiadanie (n.), opowieść (f.)
Zanimiva zgodba . Interesująca historia.
Zgodba življenja. Historia życia.
Zgodba se dogaja v... Historia rozgrywa się w...
Kratka zgodba . Opowiadanie.
Dolga zgodba . Długa historia.
Izmišljena zgodba . Wymyślona historia.

Zgodnji  - wczesny
Zgodnji  prihod avtobusa. Wczesny przyjazd autobusu.
Navajen je na zgodnje  vstajanje. Jest przyzwyczajony do wczesnego wstawania.
Opažati zgodnje  staranje. Obserwować wczesne starzenie się.
Zgodnji  sneg. Wczesny śnieg.
Zgodnja  zima. Wczesna zima.
Zgodnja  jesen. Wczesna jesień.
Zgodnji  srednji vek. Wczesne średniowiecze.

Zgodovina  (f.) - historia
Svetovna zgodovina . Historia świata
Slovenska zgodovina . Historia Słowenii.
Zgodovina filma. Historia filmu.
Zgodovina človeštva. Historia ludzkości.
Viri za zgodovino . Źródła historyczne.
Umetnostna zgodovina . Historia sztuki.
Literarna zgodovina . Historia literatury.
Splošna zgodovina . Historia powszechna.

Zgodovinski  - historyczny
Zgodovinska  resnica. Prawda historyczna.
Zgodovinsko  ozadje politične krize. Historyczne tło kryzysu politycznego.
Zgodovinski  dogodek. Historyczne wydarzenie.
Zgodovinski  dokumenti. Historyczne dokumenty.
Pomožne zgodovinske  vede. Nauki pomocnicze historii.
Zgodovinski  učbeniki. Podręczniki do historii.
Zgodovinski  sestanek. Historyczne spotkanie.
Sprejeti zgodovinsko  odločitev. Przyjąć historyczną decyzję.
Odkritje je zgodovinskega  pomena. Odkrycie ma historyczne znaczenie.
Zgodovinski  roman. Powieść historyczna.
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Zima (f.) - zima
Huda zima . Ostra zima.
Nekatere živali zimo prespijo. Niektóre zwierzęta przesypiają zimę.
Vrnil se je sredi zime . Wrócił w środku zimy.
Mrzla zima . Mroźna zima.
Dolga zima . Długa zima.
Mila zima . Łagodna zima.
Prava zima . Prawdziwa zima.
Letošnja zima je bila najtoplejša v zadnjih 125 letih. Tegoroczna zima była najcieplejsza od 125 lat.
Zima brez snega. Zima bez śniegu.
Nepričakovan prihod zime . Nieoczekiwane nadejście zimy.
Pozimi. Zimą.

Zjutraj  - rano; rankiem.
V šolo hodi zjutraj. Rano chodzi do szkoły
Zjutraj  ga bom poklical. Zadzwonię do niego rano.
Zdravilo mora jemati zjutraj,  opoldne in zvečer. Lek musi brać rano, po południu i wieczorem.
Pridite jutri zjutraj. Przyjdźcie jutro rano.
S poukom začnejo ob osmih zjutraj. Zaczynają lekcje o ósmej rano.
Vstajati zgodaj zjutraj. Wstawać wcześnie rano.
Od zjutraj  te že čakajo. Czekają na ciebie od rana.
Zjutraj  je šel v mesto. Rano poszedł do miasta.

Zlo (n.) - zło
Izbrati manjše zlo . Wybrać mniejsze zło.
Tega mu ne smete vzeti za zlo . Nie możecie brać mu tego za złe.
Nujno zlo . Zło konieczne.
Delati zlo . Czynić zło.
Kaznovati zlo . (U)Karać zło.
Vir vsega zla. Źródło wszelkiego zła.

Zmaga  (f.) - zwycięstwo (n.)
Izboriti zmago . Wywalczyć zwycięstwo.
Hitra zmaga . Szybkie zwycięstwo.
Lahka zmaga . Łatwe zwycięstwo.
Gladka zmaga . Gładkie zwycięstwo.
Dan zmage . Dzień zwycięstwa.
Zmaga dobrega nad zlim. Zwycięstwo dobra nad złem.
Zmaga  pravice. Zwycięstwo sprawiedliwości.

Zmaj  (m.) - 1. smok 2. latawiec 3. lotnia (f.)
Odsekati zmaju  glavo. Odciąć smokowi głowę.
Zmaj  bruha ogenj. Smok zionie ogniem.
Spuščati zmaje. Puszczać latawce.
Igrati se z zmajem. Bawić się latawcem.
Nad mestom kroži zmaj. Nad miastem krąży lotnia.
Leteti z zmajem. Lecieć lotnią.

Zmanjkati  - zabraknąć
Zmanjkalo  mu je denarja. Zabrakło mu pieniędzy.
Potapljaču je zmanjkalo  zraka. Nurkowi zabrakło powietrza.
Lepih deklet se ne zmanjka. Pięknych dziewczyn nie brakuje.
Poleti se rib ne zmanjka . W lecie nie brakuje ryb.

Zmenek  (m.) - randka (f.)
Dogovoriti se za zmenek . Umówić się na randkę.
Iti na zmenek . Iść na randkę.
Povabiti na zmenek . Zaprosić na randkę.
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Znamka  (f.) - 1. znaczek (m.) 2. znak (m.) 3. marka (f.)
Nalepiti znamko . Nakleić znaczek.
Zbirati znamke . Zbierać znaczki.
Znamka za pismo. Znaczek na list.
Serija znamk . Seria znaczków.
Album za znamke . Klaser.
Poštna znamka . Znaczek pocztowy.
Priložnostna znamka . Znaczek okolicznościowy.
Blagovna znamka . Znak towarowy.
Zaščitena znamka . Znak zastrzeżony.

Znanje  (n.) - 1. wiedza (f.) 2. znajomość
Preverjanje znanja . Sprawdzian wiadomości.
Dobivati znanje iz knjig. Zdobywać wiedzę z książek.
Posredovati komu znanje . Przekazywać komuś wiedzę.
Znanje tujega jezika. Znajomość języka obcego.
Vzeti na znanje . Przyjąć do wiadomości.

Znojiti  se - pocić się
Poleti se zelo znoji. W lecie bardzo się poci
Roke se mu znojijo . Ręce mu się pocą.
Ves dan se je znojil  na polju. Cały dzień harował na polu.
Delal je, da je srajco znojil. Pracował, aż spocił koszulę.

Zob (m.) - ząb
Beljenje zob . Wybielanie zębów.
Boleč zob . Bolący ząb.
Boli me zob . Boli mnie ząb.
Grdi zobje . Brzydkie zęby.
Izpuliti zob . Wyrwać ząb.
Iztisniti zobe . Zacisnąć zęby.
Mlečni zobje . Zęby mleczne.
Modrostni zob . Ząb mądrości.
Oborožiti se do zob . Uzbroić się po zęby.
Oko za oko, zob za zob . Oko za oko, ząb za ząb.
Oščetkati zobe . Umyć zęby.
Otroku že rastejo zobje . Dziecku już wyrzynają się zęby.
Pobeljene zobe . Wybielone zęby.
Podarjenemu konju se ne gleda na zobe . Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
Spodnji zob . Dolny ząb.
Stisniti zobe . Zacisnąć zęby.
Umivati si zobe . Myć zęby.
Uravnavati zobe . Prostować zęby.
Zdravljenje zob . Leczenie zębów.
Zob časa. Ząb czasu.
Zob je izpadel. Ząb wypadł.

Zrak (m.) - powietrze (n.)
Topel zrak . Ciepłe powietrze.
Planinski zrak . Górskie powietrze.
Onesnažen zrak . Zanieczyszczone powietrze.
Vlažen zrak . Wilgotne powietrze.
Vroč zrak . Gorące powietrze.
Izpustiti zrak iz balona. Wypuścić powietrze z balonu.
Ptice so krožile po zraku . Ptaki krążyły w powietrzu.
Napad iz zraka . Atak z powietrza./ Nalot.
Imeti vojaško premoč v zraku . Mieć przewagę wojskową w powietrzu.
Sprehajati se po svežem zraku . Spacerować na świeżym powietrzu.

Zvečer - wieczorem
Zvečer hodi na plesne vaje. Wieczorem chodzi na lekcje tańca.
Zdravila jemlje zvečer. Wieczorem bierze leki.
Danes zvečer me ne bo doma. Dzisiaj wieczorem nie będzie mnie w domu.
Doma je morala biti ob desetih zvečer. O dziesiątej musiała być w domu.
Bilo je že pozno zvečer. Był już późny wieczór.
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Zvezda  (f.) - gwiazda
Dvojna zvezda . Gwiazda podwójna.
Zvezde svetijo. Gwiazdy świecą.
Roj zvezd . Rój gwiazd
Nebo je posuto z zvezdami . Niebo jest usłane gwiazdami.
Filmska zvezda . Gwiazda filmowa.
Verjeti v zvezde . Wierzyć w gwiazdy.

Zvezek (m.) - zeszyt
Zvezek ima štirideset listov. Zeszyt ma czterdzieści kartek.
Iztrgati list iz zvezka . Wyrwać kartkę z zeszytu.
Pisati v zvezek . Pisać w zeszycie.
Karirasti zvezek . Zeszyt w kratkę.
Črtani zvezek . Zeszyt w linię.
Delovni zvezek . Zeszyt ćwiczeń.

Žarek  (m.) - promień
Steklo odbija žarke. Szyba/Szkło odbija promienie
Žarki  zahajajočega sonca. Promienie zachodzącego słońca.
Blesk žarkov. Blask promieni.
Imela je žarke  gubic okrog oči. Miała promienie zmarszczek wokół oczu.
Izgubiti zadnji žarek  upanja. Stracić ostatni promyk nadziei.
Narisati žarek. Narysować promień.
Sončni žarki  so ga ogreli. Ogrzały go promienie słońca.
Snop žarkov. Wiązka promieni.

Žarnica  (f.) - żarówka
Žarnica  sveti. Żarówka świeci.
Razbiti žarnico. Rozbić żarówkę.
Zamenjati žarnico. Wymienić żarówkę.
Žarnica  je pregorela. Żarówka się spaliła.

Železniški  - kolejowy
Železniški  nasip. Nasyp kolejowy.
Graditi železniške  proge. Budować linie kolejowe.
Železniški  most. Most kolejowy.
Železniški  prehod. Przejazd kolejowy.
Železniška  postaja. Stacja kolejowa./Dworzec kolejowy.
Železniška  nesreča. Katastrofa kolejowa.

Žena (f.) - 1. żona 2. (rzad.) kobieta
Ima ženo in dva otroka. Ma żonę i dziecko.
Izgubiti ženo . Stracić żonę.
Zapustiti ženo . Opuścić żonę.
Vzeti za ženo . Ożenić się.
Bila mu je dobra žena. Była dla niego dobrą żoną.
Postala sta mož in žena. Zostali mężem i żoną.
Dan žena. Dzień kobiet.

Žep (m.) - kieszeń (f.)
Vzeti ključe iz žepa. Wyjąć klucze z kieszeni.
Dati robček v žep. Włożyć chusteczkę do kieszeni.
Nositi denarnico v žepu . Nosić portfel w kieszeni.
Dno žepa. Dno kieszeni.
Hoditi z rokami v žepih . Chodzić z rękami w kieszeniach.
Hlačni žep. Kieszeń w spodniach/u spodni.

Živalski  - zwierzęcy
Živalske  bolezni. Choroby zwierzęce/zwierząt.
Živalski  vrt. Ogród zoologiczny.
Živalski  krog. Zodiak.
Živalsko  sovraštvo do nasprotnikov. Dzika nienawiść do przeciwników.
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Življ enje (n.) - życie
Društveno življenje . Życie towarzyskie.
Njegovo življenje visi na lasu. Jego życie wisi na włosku.
Smisel življenja . Sens życia.
Volja do življenja . Wola życia.
Življenje na kopnem. Życie na lądzie.
Volja do življenja je premagala smrt. Wola (do) życia zwyciężyła nad śmiercią.
Izgubiti življenje . Stracić życie.
Posmrtno življenje . Życie pośmiertne/pozagrobowe.
Intelektualno življenje . Życie intelektualne.
Zakonsko življenje . Życie małżeńskie.
Začeti novo življenje . Zacząć nowe życie.
Vse življenje je še pred teboj. Całe życie przed tobą.
Mladi so polni življenja . Młodzi są pełni życia.
Nočno življenje mesta. Nocne życie miasta.
Molči, če ti je življenje drago. Milcz, jeśli ci życie miłe.
Veseliti se življenja . Cieszyć się życiem/z życia.
Dali so življenje za domovino. Oddali życie za ojczyznę.
Vzeti si življenje . Odebrać sobie życie.

Žoga (f.) - piłka
Izbijati žogo . Wybijać piłkę.
Pobrati žogo iz mreže. Wyciągnąć piłkę z siatki.
Teniška žoga . Piłeczka tenisowa.
Žoga je padla v avt. Piłka wyleciała na aut.
Metati žogo iz avta. Wyrzucać piłkę z autu.
Izgubiti žogo . Stracić piłkę.
Podati žogo . Podać piłkę.
Teči za žogo . Biec za piłką.
Žoga iz cunj. Szmacianka.
Žoga je padla v koš. Piłka wpadła do kosza.
Odbiti žogo z glavo. Odbić piłkę głową.
Žoga za odbojko. Piłka do siatkówki.
Žoga je v nasprotnikovi polovici. Piłka jest na połowie przeciwnika.

Žrtev  (f.) - ofiara
Naša žrtev ni bila zaman. Nasza ofiara nie poszła na darmo.
Sprejeti vlogo žrtve . Przyjąć rolę ofiary.
Žrtev atentata. Ofiara zamachu.
Žrtev nasilja. Ofiara przemocy.
Število žrtev . Liczba ofiar.
Brezbrambna žrtev. Bezbronna ofiara.
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