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SKLADENJSKA ZMOŽNOST 

1. Dopolni. 

Beseda je sicer temeljna enota __________________________, vendar pa za sporočanje v 

danem jeziku ni dovolj le to, da obvladamo besede (slovar) – obvladati moramo tudi 

__________________, pravorečna in pravopisna pravila.    

 

2. Iz besedila izpiši besedne zveze. Ali so vse besede v ustrezni obliki? V katerem priročniku 

se lahko o tem prepričaš? Koliko povedi je v besedilu in koliko stavkov? 

 

 

       ____________________________________________ 

       ____________________________________________  

       _____________________________________________ 

       _____________________________________________ 

      ______________________________________________ 

      ______________________________________________ 

 

3. a) Ali so odstavki pomensko pravilno razvrščeni? S številkami označi zaporedje 
odstavkov. 

O požaru v delavnici na Ljubljanski cesti so občani policijo obvestili okoli 11. ure. Do sedaj je 
znano, da sta zaposlena v delavnici za popravilo vozil rezala kovine. Ob tem so iskre zanetile 
požar na kartonastih škatlah. Požar se je razširil na nadstrešek in vozilo. Eksplodirali sta tudi 
dve plinski jeklenki. 

Požar so skušali pogasiti zaposleni, a jim ni uspelo. Policisti še zbirajo obvestila in preverjajo 
okoliščine.  

Ljubljana – Na avtoodpadu na Ljubljanski cesti v Novem mestu je danes zagorelo v delavnici. 
Zagorelo je več vozil, eksplodirali sta tudi dve plinski jeklenki. Požar so pogasili, ranjen pa ni 
bil nihče, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. (Delo, 11. 6. 2014) 
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b) Povedi postavi v ustrezno pomensko razmerje, svojo odločitev utemelji. 
 
Požar so pogasili, ranjen pa ni bil nihče, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. Na 
avtoodpadu na Ljubljanski cesti v Novem mestu je danes zagorelo v delavnici. Zagorelo je več 
vozil, eksplodirali sta tudi dve plinski jeklenki. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Odpravi napake v besednem redu, svojo odločitev utemelji. 

Jazbec Petra je nam prinesla vabilo, ki naj bi ga dobili že prejšnji teden. 

__________________________________________________________________________ 

5. Popravi vse napake in utemelji popravke. 

Pri mojemu delu je potrebno biti pozoren. 

___________________________________________________________________________ 

Mojo hči so vpisali v program. 

___________________________________________________________________________ 

Na mizi je bil zvezek, peresnica in knjiga. 

___________________________________________________________________________ 

Ime mi je Ana. Moji mami je ime Zdenka, mojemu očetu je ime Tone. Mojemu bratu je ime 

Grega. 

___________________________________________________________________________ 

6. Preberi navodilo, ki je bilo objavljeno na čistilu: 

OPOZORILO: Povzroča draženje hudo oči. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo 

posoda ali etiketa proizvoda. Drugače ni potrebno k zdravniku. Zaščitne rokavice nositi, 

zaščito za oči. Pri stiku z očmi, previdno izpirajte oči, odstranite kontaktne leče, katere je 

potrebno zavreči. Paziti pri otrokih. 

Odpravi vse slovnične napake in jih utemelji. Katere napake prevladuje v tem besedilu? Ali 

je bilo to navodilo najprej napisano v slovenskem jeziku? Ali upoštevanje slovničnih pravil 

vpliva na razumljivost besedila? 


