
SKLADNJA
BESEDNE ZVEZE, STAVKI (stavčni členi), POVEDI

BESEDNE
ZVEZE

SKL
ADE
NJS
KO

RAZ
ME
RJE

b) PRIREDNO  
enakovredni besedi
(J-gumbi IN J-
zaponke)

UJEMANJE

a) PODREDNO  jedro + določilo
(rdeči J-gumbi)

NAČINI PODREDNEGA RAZMERJA

VEZAVA

PRIMIK

PRISOJANJE

SOREDJE - 
ZAPOREDJE

Določilo je ponavadi v vlogi levega 
prilastka

Šolski zvezek

VRS
TE

BES
EDN

IH
ZVE

Z

Kadar je v jedru besedne zveze 
glagol in ta vpliva na sklon sam. v
določilu

Pojedel sem hruško.

Kadar jedro ne vpliva na določilo 
(določilo primaknjeno k jedru)

Hiša ob potoku.|Včeraj je odpotoval

Kadar beseda v povedku 
prisoja lastnost besedi v 
osebku.

Cesta je moderna.

Kadar so besede, stavki, 
polstavki... postavljeni drug ob 
drugega brez skladenjskega 
razmerja.

Hej, mama, pridi!

SAMOSTALNIŠKA 
BESEDA

PRISLOVNA 
BESEDA

PRIDEVNIŠKA 
BESEDA

GLAGOLSKA 
BESEDA

Polica, sosed...

Mlad, lep...

Položiti, sprejeti...

Zjutraj...

Sok iz jagod  
jagodni sok

Slovenski jezik  
jezik Slovencev

Šolski 
zvezekzvezek za 
šolo

Kuhinjska 
vratavrata kuhinje





STAVKISTA
VČNI
ČLE
NI

OSEBEK

POVEDEK

PREDMET

PRISLOVNO 
DOLOČILO

KDO ali KAJ? + POVEDEK
~osebek je vršilec dejanja
~v stavku je lahko samo EN osebek 

(brat in sestra ~ en osebek)
~osebek je lahko v RODILNIKU, kadar imamo v
stavku zanikani glagol ~ v smislu nahajati se, 
obstajati

(Tone je v šoli.  Toneta ni v šoli.)
~osebek je lahko izražen z GLAGOLSKO obliko
(s končnico) – ne podčrtamo kot osebek

(Poleti hodimo v hribe)
~obstaja tudi LOGIČNI OSEBEK (logično 
vidimo, da je osebek vršilec dejanja, vendar je v
kakšnem drugam sklonu)

(Matevžu-komu/čemu- se je ponoči bledlo)

KAJ SE DOGAJA?
~ima v stavku osrednji položaj
~izraža dejanje, stanje, spreminjanje
~v vlogi povedka je GLAGOLSKA BESEDA
~v vsakem stavku je en povedek (2 povedka – 2 stavka)

~pomožni glagol je del povedka (je naredil)

KOGA/ČESA? KOMU/ČEMU? KOGA/KAJ? O 
KOM/O ČEM? S KOM/S ČIM? + OSEBEK
~predmet je tisti na katerega dejanje prehaja
~stavek je lahko brez predmeta
~lahko jih je več

Delali so molče.
Splavarji so popravljali splave.

Miha je lastniku prinesel seznam natovorjenega materiala.

~izražajo okoliščine glagolskega dejanja

-KRAJA – kje, kam, kod?
-ČASA – kdaj?
-NAČINA – kako?
-VZROKA – zakaj?

Jaka hodi zjutraj zaspano proti šoli.

DELI
STAV
ČNIH
ČLEN

OV

PRILASTEK

a)ZLOŽEN  več besed b) NEZLOŽEN 
 ena beseda

PRIREDNO 
~ 
kruh IN vino

PODREDNO ~ 
določamo dele 
stavčnih členov

KAKŠEN?
KATERI?
ČIGAV?

LEVI(ujemalen z  J)
~v vlogi levega prilastka je lahko 
samo pridevniška beseda
~če je v vlogi levega prilastka 
    glavni števnik od 5 naprej, je

neujemalen
    nedoločni števnik je neujemalen

DESNI(neujemalen z J)
~v vlogi desnega prilastka so lahko vse 
besede

POVEDKOV
PRILASTEK

KAKŠEN?
KATERI?
ČIGAV?

~podčrtamo s POVEDKOM

Šofer je jezno ustavil.  kako? Ni prilastka

Šofer je jezen ustavil.  kakšen?

POVEDKOVO
DOLOČILO

~del zložnega povedka
~imajo ob sebi POMENSKO 
NEPOPOLNI GLAGOL:
-glagol biti (razen v pomenu nahajati se, 
obstajati)

-hoteti -začeti
-morati -končati
-moči -postati
-smeti -izvoliti za
-treba je -želeti


