
VEZALNO PRIREDJE In, pa, ter Vejice ne pišemo 

STOPNJEVALNO 
PRIREDJE 

Ne samo – (ampak) tudi 
ne le – (ampak) tudi 

Ne – ne 
Niti – niti  

Vejico pišemo le pri 
nekaterih vezniških 

besedah 

LOČNO PRIREDJE Oziroma, ali – ali,   

bodisi - bodisi 

Vejice ne pišemo 

PROTIVNO PRIREDJE Pa, a, toda, vendar, 
ampak 

Vejico pišemo 

POSLEDIČNO PRIREDJE Zato Vejico pišemo 

POJASNJEVALNO 
PRIREDJE 

Saj, kajti, namreč, to je Vejico pišemo 

SKLEPALNO PRIREDJE Torej Vejico pišemo 

 

 



Pojem v pevskem zboru 

in treniram atletiko. 

Pokliči ga ter vprašaj za 

pomoč. 

Ni ne zajtrkoval ne kosil. 

Ni samo tarnal, tudi 

jokal se je. 

Ali mi pomagaj ali pa 

pojdi. 

Za višje dosežke nima 
dovolj motivacije 
oziroma ni dovolj 

sposoben. 

Ima odličen posluh, a 

noče peti. 

Zelo sem utrujena, 
ampak bom vseeno šla 

na tekmo. 

Nimam limone, zato ti 
ne morem pripraviti 

limonade.  

Prijateljica ima rojstni 

dan, zato ji grem voščit. 

Ne bom kupila te ure, 

saj mi ni všeč. 

Za ta šport je pripravljen 
dati vse, to je ves svoj 

prosti čas. 

Zmagal je v močni 
konkurenci, torej je res 

dober. 

Danes izjemoma ni 
prišel, torej je res 

pozabil. 

 

 

 

  



Rešitve: 

Pojem v pevskem zboru in treniram atletiko.  Vezalno priredje 

Pokliči ga ter vprašaj za pomoč.  Vezalno priredje 

Ni ne zajtrkoval ne kosil.  Stopnjevalno priredje 

Ni samo tarnal, tudi jokal se je.   Stopnjevalno priredje 

Ali mi pomagaj ali pa pojdi.  Ločno priredje 

Za višje dosežke nima dovolj motivacije oziroma ni dovolj sposoben.  Ločno priredje 

Ima odličen posluh, a noče peti.  Protivno priredje 

Zelo sem utrujena, ampak bom vseeno šla na tekmo.  Protivno priredje 

Nimam limone, zato ti ne morem pripraviti limonade.  Posledično priredje 

Prijateljica ima rojstni dan, zato ji grem voščit.  Posledično priredje 

Ne bom kupila te ure, saj mi ni všeč.  Pojasnjevalno priredje 

Za ta šport je pripravljen dati vse, to je ves svoj prosti čas.  Pojasnjevalno priredje 

Zmagal je v močni konkurenci, torej je res dober.  Sklepalno priredje 

Danes izjemoma ni prišel, torej je res pozabil.  Sklepalno priredje 
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