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je zveza besed, navadno zbranih

okoli osebne glagolske oblike.

Petra peče pecivo.

Poznamo tudi neglagolske stavke.

Pridna. Takoj domov!

je pomensko zaokrožena celota povezanih
besed. Začne se z veliko začetnico in konča
s končnim ločilom (pika, klicaj, vprašaj).

Glede na končno ločilo je poved lahko pripovedna, vzklična 
ali vprašalna. Glede na trditev ali zanikanje pa trdilna oz. 
nikalna.

Maja, pospravi! Kdo je prišel? Jutri moraš v šolo.

Poved je lahko enostavčna ali večstavčna.

Spekla je okusno pecivo.

Ko je ura odbila polnoč,
se je kočija spremenila v bučo.

Na zabavo so prišli vsi, ki sem jih povabila,
in mi prinesli veliko torto.

Večstavčne povedi imenujemo tudi zložene povedi (saj so zložene iz vsaj dveh stavkov). Delimo jih na priredno in podredno 
zložene povedi.

enostavčna poved

večstavčna poved (dva stavka)

večstavčna poved (trije stavki)

Se spomniš, kako 
ugotoviš, koliko

stavčna je poved?

Prešteješ osebne 
glagolske oblike 

(povedke).

BOLJE PRIPRAVLJEN KOT POPLAVLJEN

S starši in učitelji preveri, ali živiš na poplavnem 
območju, in se pogovori, kako ravnaš ob poplavi.

OB NAPOVEDI POPLAVE

Protipoplavne vreče preprečijo vdor vode v stavbo.
Pomagaj staršem zaščititi ali umakniti 

predmete, ki jih lahko poplavi voda.

MED POPLAVO

V poplavljeni stavbi se umakni v višje nadstropje, na 
prostem pa na območje, ki ga voda ne doseže. Nikoli 

ne prečkaj vodnega toka

Prostore in predmete, ki so bili v stiku s 
poplavno vodo, je treba očistiti. Hrane, ki je bila 

v stiku s poplavno vodo, ne uživaj. Upoštevaj 
navodila glede pitne vode.

PRED POPLAVO 

Skupaj s starši pripravi hrano, pitno vodo in 
drugo, kar boš ob poplavi potreboval.

PO POPLAVI

Več 
informacij: 
www.gov.si
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IME ODVISNIKA VPRAŠALNICA NAJPOGOSTEJŠI
VEZNIKI PRIMERI

OSEBKOV
ODVISNIK

Kdo ali kaj + povedek glavnega 
stavka?

kdor, kar, kdo, da
Kdor poje, slabo ne misli.
Zanima me, kako bo napisala 
seminarsko nalogo.

PREDMETNI 
ODVISNIK

Koga ali česa, komu ali čemu, 
koga ali kaj, (pri) kom ali čem,
(s) kom ali čim + povedek 
glavnega stavka?

kar, da, kogar, kdaj, če, 
kaj

Slišala sem, da je Maja zbolela.
Vzela je, kar je hotela.

ČASOVNI
ODVISNIK

Kdaj, od kdaj, do kdaj + povedek 
glavnega stavka?

ko, kadar,
medtem ko

Ko smo se odpravili domov,
je bilo že pozno.

KRAJEVNI
ODVISNIK

Kje, od kod, do kod + povedek 
glavnega stavka?

kjer, kamor Šla bom, kamor me je volja.

NAČINOVNI 
ODVISNIK

Kako + povedek glavnega 
stavka?

kot (da), kakor (da),
ne da

Plesal je, kot da je
profesionalni plesalec.

VZROČNI
ODVISNIK

Zakaj + povedek glavnega 
stavka?

ker Ker ga je bolela noga,
je odšel domov.

NAMERNI
ODVISNIK

Čemu + povedek glavnega 
stavka?

da (bi/bo) Vzela je košaro,
da bi nabrala borovnice.

POGOJNI
ODVISNIK

Pod katerim pogojem + povedek 
glavnega stavka?

če Če boš pojedel rižoto,
boš dobil še sladoled.

DOPUSTNI
ODVISNIK

Kljub čemu + povedek glavnega 
stavka?

kljub temu da, čeprav, 
četudi

Čeprav ura še ni bila sedem,
je želel domov.

PRILASTKOV 
ODVISNIK

Kateri + samostalnik iz glavnega 
stavka?

ki, kateri

Na zabavo je prinesla potico,
ki jo je spekla njena mama.

Potico, ki jo je spekla njena mama,
je prinesla na zabavo.

Podredno zložene povedi so sestavljene iz dveh ali več neenakovrednih stavkov. Glavni in odvisni stavek sta med seboj ločena 
z vejico. Glavni stavek nima veznika, po njem se ne moremo vprašati.

Priredno zložene povedi so sestavljene iz dveh ali več enakovrednih stavkov. Vsak od stavkov bi lahko stal samostojno. V vezalnem, 
stopnjevalnem (razen med vezniki tipa ne samo – ampak tudi) in ločnem priredju ne pišemo vejice, v vseh ostalih pa.

Po odvisniku se vprašaj z vprašalnico in povedkom glavnega stavka
(razen pri prilastkovem odvisniku), ne sklepaj le po vezniku.

Stavki so sestavljeni iz pomensko zaokroženih enot,
ki jih imenujemo stavčni členi.

Stavčni členi so lahko sestavljeni iz ene ali več besed.

IME PRIREDJA IZRAŽENO RAZMERJE
MED DELI

NAJPOGOSTEJŠI 
VEZNIKI PRIMERI VEJICA

VEZALNO
PRIREDJE

zaporedje,
hkratnost

in, ter, pa Anže je vstopil in vse
lepo pozdravil.

ne (razen pred veznikom 
pa, če ne stoji na začetku 
odvisnika oz. če veznike 
izpustimo)

STOPNJEVALNO 
PRIREDJE stopnjevanje

ne samo – ampak 
tudi, ne – ne

Mihec ni samo dober 
nogometaš, ampak je 
tudi odličen pevec.
Niti ne bere niti ne piše.

ne (razen med ne samo 
– ampak tudi)

LOČNO
PRIREDJE

izbira,
izključevanje

ali, ali – ali, 
bodisi – bodisi

Ti prinesem limonado ali 
imaš raje pomarančni 
sok?

ne

POSLEDIČNO 
PRIREDJE posledica zato Pripravljalo se je k nevihti,

zato smo odšli s plaže.
da

SKLEPALNO 
PRIREDJE logičen sklep torej, zatorej Zbrala sem največ točk,

torej sem prva na lestvici.
da

PROTIVNO 
PRIREDJE

nasprotje,
neskladje

a, ampak, pa, 
temveč, toda, 
vendar

Želela je priti na otok,
a je zamudila trajekt.

da

POJASNJEVALNO 
PRIREDJE

pojasnilo, dokaz, 
utemeljitev

saj, kajti, in sicer
Pospravite učilnico,
saj pridejo za vami drugi 
učenci.

da

VRSTA VPRAŠALNICA PRIMERI

POVEDEK Kaj kdo dela, kaj se s kom dogaja? Mojca je kupila kitaro.

OSEBEK Kdo ali kaj? Mojca je kupila kitaro.

PREDMET
Koga ali česa, komu ali čemu, koga 
ali kaj, (pri) kom ali čem, (s) kom 
ali čim?

Mojca je kupila kitaro.

PRISLOVNO DOLOČILO

Kraja Kje, od kod, do kod …? Mojca je v Avstriji kupila kitaro.

Časa
Kdaj, od kdaj, 
do kdaj ...?

Mojca je lani kupila kitaro.

Načina Kako?
Brez finančne pomoči staršev

je Mojca kupila kitaro.

Vzroka Zakaj?
Zaradi igranja v glasbeni skupini

je Mojca kupila kitaro.

KDAJ SPEČE? 

Moja sestra vsako nedeljo speče najboljše čokoladno pecivo.

KDO SPEČE? KAJ SPEČE? 

Ne pozabi, da je 
lahko prilastkov 
odvisnik vrinjen 
v glavni stavek, 
takrat moraš za-
pisati dve vejici.

V nekaterih povedih 
je lahko osebek 

skrit oz. razviden 
iz povedka (Pojdita 

domov.), v nekaterih 
pa ga ni. (Sneži. 

Dežuje.)

S prijateljico greva na morje.

Pišem z levo roko.

Če se po stavčnem členu lahko vprašamo 
z vprašalnico za predmet in prislovno 
določilo, je to prislovno določilo in ne 
predmet.  (torej izbrisati drugo poved)KAKO PIŠEM?

S KOM GREVA?

NAVIJAJTE ZA NAŠE MLADE STROKOVNJAKE 

NA PRESTIŽNEM TEKMOVANJU V 

POKLICNIH SPRETNOSTIH 

EUROSKILLS 2020, 

KI BO OD 6. 1. DO 10. 1. 2021 

V GRADCU, AVSTRIJA

#WEARESKILLS

VEČ O TEKMOVANJU NA WWW.CPI.SI


