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STOPENJSKO BESEDOTVORJE 

veja besedotvorja, ki ima za svoj predmet obravnave skupine tvorjenk, 
ki so razporejene okoli netvorjene besede, iz katere so neposredno oz. 
posredno tvorjene nove besede 
 
 
osnova zanj so tvorbene stopnje 
 
 
začetki v ruskem jezikoslovju (v 60. letih 20. st.), nadaljnji razvoj na 
Poljskem 
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LJUBITI ljubičin 
 

ljubica 
 
ljubitelj 

1. STOPNJA 2. STOPNJA 3. STOPNJA 

ljubiteljski 
ljubiteljica 
ljubiteljstvo 
 

ljubezen ljubezenski 
ljubezniv 
 
neljubezen 

ljubezensko 
ljubeznivo 
ljubeznivost 



LJUBITI bogoljub, bogoljuben  
bratoljuben, bratoljublje 
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človekoljuben, človekoljubje 
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gostoljuben, gostoljubje 
knjigoljub, knjigoljubec 
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L JUBEZEN V  SLOVARJ IH 
ljubézen  
1. močno čustvo naklonjenosti do druge osebe 
// evfem. spolno razmerje, spolni odnos 
// spolna ljubezen 
// ekspr. oseba, na katero se nanaša to čustvo 
2. s prilastkom močno čustvo naklonjenosti do koga, združeno s skrbjo za 
njegovo korist, dobro 
3. knjiž., ekspr. kar je posledica teh čustev 
4. navadno v zvezi z do močen pozitiven odnos do česa 
// ekspr.: glasba je njegova ljubezen; pipa je bila njegova največja ljubezen zelo 
rad je kadil pipo 
// z ljubeznijo obdelovati zemljo; jed je bila skromna, a pripravljena z 
ljubeznijo 
5. ekspr. dobri, prijateljski odnosi S
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http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3558675/ljubezen?View=1&Query=LJUBEZEN
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