
DELO NA DALJAVO 

8. razred 

Pozdravljeni, ta teden se bomo učili o predmetnih odvisnikih. Kot v vseh ostalih odvisniki, stoji glagol 

v odvisnem stavku pri nemščini na zadnjem mestu. Glede na vrsto odvisnika uporabljamo različne 

veznike. Prepišite spodnjo snov v šolski zvezek in rešite v učbeniku na str. 89 vajo 1.4. (v rumenem 

polju) in 1.5. Tvorili boste predmetne odvisnike. 

Prepis v šolski zvezek: 

Objektsatz  

 Predmetni odvisnik Predmetni odvisnik se v nemščini imenuje Objektsatz. To je odvisni stavek v 

podredno zloženi povedi. S predmetnim odvisnikom je razložen predmet glavnega stavka. 

 Primer Ich habe gleich gesehen, dass du kommst. (Takoj sem videl, da prideš.)  

Gornja poved je zložena podredno. V njej prepoznamo:  

• glavni stavek: Ich habe gleich gesehen (Takoj sem videl),  

• odvisni stavek: dass du kommst (da prideš).  

Vidimo, da je v odvisnem stavku razložen predmet, ki v glavnem stavku manjka. Zato je ta odvisni 

stavek predmetni odvisnik. Po predmetu se vprašamo z vprašalnico komu ali čemu in koga ali kaj ter 

vsebino glavnega stavka. V tem primeru se vprašamo Koga ali kaj sem takoj videl? Odgovor na to 

vprašanje nam poda osebek oziroma kar cel osebkov odvisnik: da prideš. 

 Predmetni odvisnik izraža predmet glavnega stavka. Po predmetnem odvisniku se vprašamo z 

vprašalnico komu ali čemu in koga ali kaj. V nadaljevanju si oglejmo, kako tvorimo predmetni 

odvisnik.  

 Tvorba predmetnega odvisnika  

Podredni stavki se vedno začnejo s podrednimi vezniki. Pri predmetnem odvisniku pa lahko 

uporabimo: 

 • dass (da),  

• ob (ali),  

• oziralni zaimki (die, der, das ...),  

• prislove ali zloženke s predlogi (womit, worauf, worüber ...),  

• različne vprašalnice (kdo, kaj, zakaj, kdaj ...). 

Primeri 

 Er hat gesagt, dass sie heute kommt. (Rekel je, da pride danes.)  



Im Radio habe ich gehört, dass das Wetter morgen schlecht sein wird. (Po radiu sem slišal, da bo 

vreme jutri slabo.)  

Sie behauptet, dass sie die Ohrringe nicht gestohlen hat. (Trdi, da ni ukradla uhanov.) 

Er hat gesagt, dass sie heute kommt. (Rekel je, da pride danes.)  

Dass sie heute kommt, hat er gesagt. (Da pride danes, je rekel.)  

V prvi povedi stoji odvisni stavek za glavnim stavkom, v drugi povedi pa pred glavnim stavkom. 

Pomen obeh povedi je identičen. 

Besedni red v odvisniku je zmeraj enak: 

veznik + osebek + predmet / prislovno določilo + povedek 

Kadar je v stavku uporabljen deljiv glagol, se v odvisnem stavku osebna glagolska oblika in predpona 

združita in pišeta skupaj.  

Primer: 

 Er weiß. Ich kaufe im Supermarkt ein. (Ve. Nakupujem v trgovini.) Er weiß, dass ich im Supermarkt 

einkaufe. (Ve, da nakupujem v trgovini.)  

Kot je razvidno iz primera, osebna glagolska ne pride samo na konec stavka, temveč se tam tudi 

združi s predpono. 

 


