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PRISLOVNA DOLOČILA

(adverbiale)

  



Prislovno določilo je tisti del stavka, ki 
dopolnjuje povedek o okoliščinah (npr. o kraju, 
času, načinu, vzroku) dejanja, stanja, poteka 

izraženega v povedku, načeloma oblika 
prislovnega določila tudi ni odvisna od 

povedka.

primik



3

 V prislovnem določilu je navadno:

   - prislov ali predložna zveza

   - samostalniška beseda oz. besedna zveza v 
rodilniku ali tožilniku

 Prislovno določilo je lahko tudi polstavčno
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PRISLOVI

KRAJEVNI                                ČASOVNI VZROČNOSTNI
Kje? Kam? Kod? Kdaj? Zakaj? Kljub čemu?
gori gor tod danes namenoma nehote
doli dol povsod jutri nalašč

LASTNOSTNI                                                                    
Kako? Koliko? Kolikokrat? Kolikič? (Glede na kaj?)
dobro malo dvakrat drugič moralno
slabo veliko trikrat tretjič strokovno
mimogrede ogromno večkrat desetič slogovno
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PREDLOŽNA ZVEZA

   JE ZVEZA PREDLOGA IN 
SAMOSTALNIŠKE BESEDE V 
NEIMENOVALNIŠKEM SKLONU.
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Samostalniška beseda oz. besedna 
zveza v rodilniku ali tožilniku

o Samostalniška beseda:

   Januarja je morje najhladnejše.

o Besedna zveza v rodilniku ali tožilniku:

   Vso noč nisem zatisnil očesa.
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Polstavčno prislovno določilo

Nastane iz odvisnega stavka po zamenjavi 
osebne glagolske oblike s t. i. deležjem.

Zaupal je -> zaupajoč

Zaupajoč v svoje znanje se je lotil reševanja 
testa.
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kraja časa načina

Vrste prislovnih določil

vzroka
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PRISLOVNO DOLOČILO 
KRAJA

Vprašalnice :

- kje

- kam

- kod

- kod vse

- od kod

+ povedek
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PRISLOVNO DOLOČILO 
ČASA

Vprašalnice:

-kdaj

-koliko časa

-kako pogosto

+ povedek
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PRISLOVNO DOLOČILO 
VZROKA

Vprašalnice:

- zakaj

- čemu

- pod katerim pogojem

- kljub čemu

+ povedek
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PRISLOVNO DOLOČILO 
NAČINA

Vprašalnica :

- kako + povedek
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DELITEV GLEDE NA 
ZGRADBO

             Prislovno določilo

  golo                                    zloženo

                       priredno                  

                                                      podredno

                                      jedro            določilo
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DOLOČANJE JEDRA

Jutri zjutraj se bom zbudil ob sedmih.

                                                       

     jedro

Po prihodu v hotel smo stopili v zelo lepo 
urejeno sobo.
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