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TOŽILNIK – 4. SKLON 
 

V tem poglavju bomo spoznali četrti sklon v slovenščini – tožilnik. Po 
samostalniku v tožilniku se vprašamo »koga ali kaj«. Četrti sklon uporabljamo 
zelo pogosto, predvsem pri prehodnih glagolih. 

 

Prehodni glagoli si tisti, pri katerih dejanje prehaja na predmet. To pomeni, da 
se neko dogajanje ali aktivnost navezuje na predmet. Pri takšnih glagolih 
imamo poleg osebka (samostalniku v prvem sklonu) še predmet v drugem, 
tretjem ali četrtem sklonu. Poglejmo si nekaj primerov. 

 

Mama kuha kosilo. 

Peter je včeraj prvič ujel ribo. 

Ali si videla novo trgovino? 

Sestrica je narisala konja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi samostalniki v zgornjih primerih so uporabljeni v ednini. Kot vemo, pa 
imamo v slovenščini tri števila – ednino, dvojino in množino. Poglejmo si tabelo 
za moški, ženski in srednji spol v vseh treh številih. 

 

SPOL EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

moški stol 

soseda 

stola 

soseda 

stole 

sosede 

ženski mizo mizi mize 

srednji mesto mesti mesta 

 

Zapomni si: pri določenih prehodnih glagolih uporabljamo 
samostalnik v tožilniku. 
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Tako kot pri rodilniku imamo tudi tukaj uporabljena dva samostalnika v moškem 
spolu. Kaj misliš, zakaj? Dobro poglej obliki v ednini. Za moški spol velja pravilo, 
da samostalniki, ki opisujejo neživo stvar (na primer predmete, pojme ipd.), v 
tožilniku ednine ne dobijo končnice. Oblika za tožilnik je torej enaka kot oblika 
za imenovalnik. Če pa imamo samostalnik, ki opisuje živo bitje (na primer osebe 
ali živali), dobi samostalnik v ednini končnico -a. Tako torej vidimo nov avto, 
ampak novega soseda. To pravilo pa velja samo v ednini. V dvojini dobijo vsi 
samostalniki moškega spola končnico -a, v množini pa končnico -e. Pri 
ženskem spolu imamo v ednini končnico -o, v dvojini končnico -i, v množini pa 
končnico -e. Pri srednjem spolu imajo samostalniki v tožilniku enako obliko kot 
v imenovalniku. V ednini obdržijo končnico -o ali -e, v dvojini končnico -i in v 
množini končnico -a. Poglejmo si še nekaj primerov. 

 

Mama je poljubila sina. 

Ali si že videl nov film? 

Na vrtu so posadili dve drevesi. 

Prinesi prosim stole in mize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelo pogosto pred samostalnikom uporabimo tudi pridevnik. Poglejmo si 
razpredelnico samostalnikov s pridevniki za tožilnik. 

 

SPOL EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

moški lesen stol 

novega soseda 

lesena stola 

nova soseda 

lesene stole 

nove sosede 

ženski staro mizo stari mizi stare mize 

srednji veliko mesto veliki mesti velika mesta 

 

Zapomni si: pri samostalnikih moškega spola, ki opisujejo neživo 
stvar, sta obliki za imenovalnik in tožilnik enaki. Pri samostalnikih 

moškega spola, ki opisujejo živa bitja, pa v tožilniku uporabimo 
končnico -a. 
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Pri moškem spolu velja v ednini podobno pravilo kot pri samostalniku. Za nežive 
stvari uporabimo enako obliko kot v imenovalniku, za žive stvari pa končnico -
ega. V dvojini in množini ima pridevnik enako končnico kot samostalnik. Pri 
ženskem in srednjem spolu ima pridevnik v vseh treh številih enako končnico 
kot samostalnik. 

 

Tako kot pri drugih sklonih obstaja skupina predlogov, ki jih uporabljamo s 
samostalnikom v četrtem sklonu. To so predlogi na, v, po, za, čez, skozi, ob, 
nad, pod, pred in med. Vendar pozor! Pri določenih predlogih je uporaba sklona 
odvisna od glagola oz. pomena celotne povedi. Predlogoma v in na sledi 
samostalnik v četrtem sklonu, ko govorimo o premikanju oz. smeri. Tako gremo 
na primer v Ljubljano ali na tržnico. Ko govorimo o določenem kraju oz. poziciji, 
pa bo predlogoma v in na sledil samostalnik v petem sklonu. Tako smo bili 
včeraj na primer v Ljubljani ali na tržnici. Poglejmo si nekaj primerov. 

 

Jutri gremo z družino na morje. 

Ta torta je za moje prijatelje. 

Motor je prislonil ob steno. 

Pes se je skril pod mizo. 

Miklavž je bonbone razdelil med prijatelje. 

 

 

 

 

 

 

 

PAZI! 
 

Kot smo že omenili, je oblika samostalnika moškega spola v tožilniku ednine 
odvisna od tega, ali samostalnik označuje živo ali neživo stvar. Čeprav se zdi 
kategorija živosti predvidljiva, pa imamo tudi določene posebnosti. Poleg imen 
bitij se s končnico -a sklanjajo tudi besede, ki so včasih označevale ali lahko 
označujejo tudi bitja (npr. Slovan kot klub, rak kot bolezen, vipavec kot vrsta 
vina ipd.). Prav tako dobijo končnico -a tudi besede, ki označujejo karte ali 
gobe, npr. pik, križ ali jurček. Vse pogosteje pa na tak način sklanjamo tudi 
znamke oz. vrste avtomobilov. Poglejmo si nekaj primerov. 

Zapomni si: za predlogi na, v, za, čez, skozi, ob, nad, pod, pred, med 
ipd. imamo samostalnik v tožilniku. Pri določenih predlogih je sklon 

samostalnika odvisen od pomena povedi.  
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Znanec ima raka na pljučih. 

Z bratom sva v gozdu našla jurčka. 

Moj oče vozi golfa, mama pa mercedesa. 

 

 

VAJE 

 

Besede postavi v tožilnik. 

 

Miha je na ___________ (pisalna miza) odložil ___________ (knjiga). 

Ali si že videla _______________ (nov sošolec)? 

V garaži imamo dve _____________ (gorsko kolo). 

Sestra je narisala tri ___________ (rdeča cvetlica) in dve ____________ 
(listnato drevo). 

Kolo nasloni ob _______ (stena), čelado pa odloži na _________ (predalnik). 

Včeraj sem našla ___________ (goban). 

Prinesi mi prosim ___________ (daljinec) za __________ (televizija). 

Maja je v mestu srečala svoji ____________ (najboljša prijateljica). 

Petra vsak dan zalije ___________ (roža). 

Za rojstni dan vedno dobim dve ___________ (pismo). 

 

 

 


