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STRUKTURELLE KOMPETENZ UND TEXTSORTENWISSEN 

 

1. V besedilu Martinovo – praznik vina med štirimi možnimi izberite pravilno obliko tako, da 

obkrožite črko pred njo, kot kaže primer. (15 točk) 

 

Martinovo – praznik vina 
Martinovo praznujemo 11.         0        . V Sloveniji dan sv. Martina praznujejo kot praznik vina. Za 

ljudi, ki živijo na         1        , je to velik praznik. Čeprav to ni         2         , si veliko ljudi         3         dan 

vzame prosto.         4         se družijo in praznujejo dan, ko se mošt spremeni v vino. Na Trgu Leona 

Štuklja, kjer poteka največje praznovanje,        5         leto pripravijo bogat program.  

Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem, meni, da je ta »štajerski« praznik vedno         6         tudi za 

turistično promocijo Maribora. »Martinovanja v         7         se vsako leto udeleži vedno več 

obiskovalcev iz         8         Slovenije in tudi iz tujine,« je dejala. 

Tudi drugod po Sloveniji ob godu         9         pripravijo različne etnološke in tudi športne prireditve. 

Seveda so tam na voljo najznačilnejše kulinarične specialitete, ki so tipične za martinovo, kot  

so         10         gos ali raca z mlinci in z         11        . 

V Ljubljani so vinski praznik praznovali že         12        . Na več kot 100 stojnicah, ki so bile postavljene 

na         13        , so vinogradniki         14        predstavili različne vrste vina. Zaradi         15        je bilo v 

Ljubljani malo obiskovalcev. 
 

 

0 

primer 
a) november b) novembra c) novembru č) novembrom 

1 a) Štajerski b) Štajersko c) Štajerskem č) Štajerskemu 

2 a) prost dan b) prostega dneva c) prostem dnevu č) prosti dnevi 

3 a) ti b) to c) ta  č) tega 

4 a) ljudje b) ljudi c) človek č) ljudmi 

5 a) vsak  b) vsaki  c) vsake  č) vsako 

6 a) pomembnejše b) pomembnejši c) pomembnejša č) pomembno 

7 a) Maribor b) Maribora c) Mariboru č) Mariborom 

8 a) drugim delom b) drugimi deli c) drugih delih č) drugih delov 

9 a) sveti Martin b) svetega Martina c) svetemu Martinu č) svetem Martinu 

10 a) pečen b) pečene c) pečena č) pečeno 

11 a) rdečega zelja b) rdečemu zelju c) rdeče zelje č) rdečim zeljem 

12 a) prejšnji vikend b) prejšnjega vikenda c) prejšnjem vikendu č) prejšnjih vikendov 

13 a) mestnih ulic b) mestnimi ulicami c) mestnih ulicah č) mestnim ulicam 

14 a) obiskovalci b) obiskovalce c) obiskovalcem č) obiskovalcih 

15 a) slabo vreme b) slabem vremenu c) slabemu vremenu č) slabega vremena  
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2. Vstavite ustrezne predloge, kot kaže primer. (10 točk) 

Primer: Ko potujem, pogosto prespim v  hotelu.  

 

Hotel Mercure _______ Dunaju ima 4 zvezdice in je le 400 metrov oddaljen _______ železniške 

postaje. _______ vseh sobah je kopalnica _______ tušem in fenom, televizija, telefon, sef, mini bar in 

balkon. Gostom je _______ voljo brezplačni Wi-Fi. Če _______ hotelu prespite dve ali več noči, dobite 

30 % cenejšo karto za javni prevoz _______ Dunaju. _______ hotelom se nahaja parkirišče, kjer lahko 

gostje hotela brezplačno parkirajo svoj avto. _______ dodatne informacije _______ hotelu nam lahko 

pišete na: info@hotel-mercure-wien.at 

 

3. Besedilo Naša plaža napišite na novo tako, da krepko tiskane glagole postavite v preteklik, kot 
kaže primer. Bodite pozorni na besedni red. (25 točk) 

Primer: Kakšne plaže imam rada?  

Kakšne plaže sem imela rada? 

 

Naša plaža 
Zadnja leta se vračamo (1) na hrvaški otok, kjer imamo (2) svoj zalivček.  

Rečemo (3) mu 'skrivni', čeprav to ni (4). Tam največkrat nismo (5) sami, vendar nas ni (6) veliko. Vsi 

imamo (7) dovolj prostora, da si ne hodimo (8) po brisačah. Plaža je (9) peščena, morje pa 

smaragdne barve. Obala je (10) idealna za majhne otroke, ker tam lahko čofotajo (11) v plitvi vodi. 

Jaz se (12) tam počutim odlično. Taka narava mi vrača (13) energijo. 

Z družino na počitnicah ne gledamo (14) na čas. Ni (15) pomembno, kdaj gremo (16) na plažo in kdaj 

domov. Tam zares uživamo (17). Ves dan ležimo (18) in se pogovarjamo(19).  

Le moj otrok na morju ne sodeluje (20) pri lenarjenju. Vsak dan vstane (21) zgodaj. Še preden je (22) 

ura sedem, me že petkrat vpraša (23), kdaj bomo šli na plažo. Ko pridemo (24) v naš zaliv, pa se 

mirno igra (25) s kamenčki v vodi. 

 

 

Zadnja leta .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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AUSDRUCKSFÄHIGKEIT UND WORTSCHATZ 

 

4. Povežite prvi in drugi del povedi, kot kaže primer. Ena možnost na desni je odveč. (5 točk) 

 

0. Ker sem vegetarijanec,  a) ne jem mesa. 

1. Čeprav hitra hrana ni zdrava,  b) se naučim. 

2. Ker sem alergičen na jagode,  c) pogledam v slovar. 

3. Kadar sem cel dan na univerzi,  d) grem včasih na hamburger in pomfri. 

4. Če besede ne razumem,   e) sem zvečer zelo utrujen. 

5. Ker me šport ne zanima,  f) jih ne jem. 

  g) ne hodim na tekme. 

 

0.         a 1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

 

5. Dopolnite prosim dialog med prodajalcem na tržnici in njegovo stranko (5 točk). 

 
Prodajalec: Dober dan, ....................................................... 

Kupec: Jabolka, prosim. ....................................................... 

Prodajalec: Iz Španije. ....................................................... 

Kupec: Rdeča. 

Prodajalec: ....................................................... 

Kupec: Eno kilo, prosim. 

Prodajalec: ....................................................... 

Kupec: Ne, hvala. Na svidenje. 

Prodajalec: ....................................................... 
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6. V besedilu Brazilski taksisti se učijo angleško med štirimi možnimi izberite tisto, ki najbolj 

ustreza, tako, da obkrožite črko pred njo, kot kaže primer. (10 točk) 

 

Brazilski taksisti se učijo angleško 

V Riu de Janeiru so organizirali      0      »Hey Taxi«, saj taksisti v Riu de Janeiru ne      1      govoriti 

angleško. Organizatorji so želeli, da bi vsaj 10.000 od skupno 30.000 taksistov izboljšalo      2     . Za 

taksiste so      3      brezplačne tečaje učenja angleščine.  

»Nekatere spletne strani o Riu de Janeiru poročajo kot o      4      z najslabšo taksi službo na svetu. 

Uporabniki niso zadovoljni. Taksisti v Riu po navadi dobijo zelo nizke      5      za prijaznost in vožnjo,« 

je      6      avtorica projekta Ana Biavatti. »Na specializiranih tečajih so se lahko taksisti      7      

predvsem z govorjenjem in poslušanjem,« je še dodala. 

Za tečaje je bilo med taksisti veliko zanimanja. »O projektu so bili taksisti dobro informirani, saj so 

informacije o projektu lahko      8      na spletu ali pa so jih slišali po radiu,« je dejala Ana Biavatti. »To 

bo dobra sprememba za Rio, saj bodo taksisti lahko bolje komunicirali s svojimi      9      in izboljšali 

    10      svojega dela.« 

 

0 

primer 
a) projekt b) zabavo c) skupino č) voznike 

1 a) poznajo b) znajo c) vejo č) morejo 

2 a) angleški b) angleško c) angleščino č) Anglijo 

3 a) videli b) pripravili c) hoteli č) obiskovali 

4 a) ulici b) vasi c) mestu č) prostoru 

5 a) besede b) ocene c) teorije č) želje 

6 a) povedala b) vprašala c) govorila č) vedela 

7 a) učili b) študirali c) ukvarjali č) pogovarjali 

8 a) znali b) gledali c) vedeli č) dobili 

9 a) šoferji b) vozniki c) strankami č) otroki 

10 a) kvaliteto b) vožnjo c) avto č) bolj 
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7. Na spletu ste obiskali stran turistične agencije Palma. Videli ste tudi spodnjo ponudbo. Agenciji 

napišite e-pošto. 

E-pošta naj bo dolga od 60 do 100 besed in naj vsebuje: 
- podatke s spletne strani,  
- vprašanje o datumu in ceni, 
- prošnjo za več informacij o ponudbi.  
Besedilo ustrezno začnite in zaključite. 
 
(10 točk: vsebinska ustreznost naloge in namen besedila: 3, jezikovna pravilnost: 3, koherenca: 3, 
sociolingvistična ustreznost: 1) 
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LESEVERSTEHEN UND TEXTLOGIK  

 

8. Preberite besedilo in v tabeli označite, ali so trditve pravilne (res je) ali ne (ni res), kot kaže 

primer. (5 točk) 

 

Najboljša planinska koča je Planinski dom na Kumu 
V anketi Planinske zveze Slovenije so se planinci odločili, da je najboljša planinska koča Planinski dom 

na Kumu, ki stoji v Posavskem hribovju na višini 1211 metrov. 

Za letošnji naslov najboljše planinske koče je tekmovalo 59 planinskih koč (od skupno 178 planinskih 

koč, zavetišč in bivakov v Sloveniji), ki imajo certifikat, da so okolju in/ali družinam prijazna koča, 

poleg tega pa so znane po gostoljubnih oskrbnikih,* okusni hrani in okolici z lepim razgledom. 

Glasovi – teh se je nabralo skoraj 45.000 – so nazadnje dali odgovor o letošnjem definitivnem 

zmagovalcu. 

»Trudimo se, da bi bila koča, ki na tem mestu stoji že šest desetletij, prijazna do planincev. Te zmage 

nismo pričakovali, saj so tekmovale druge zanimive in dobre koče v naših Alpah, zato sem zelo vesela, 

da je Planinski dom na Kumu dosegel prvo mesto,« je povedala Marjeta Bricl, predsednica 

Planinskega društva Kum. 

S terase Planinskega doma na Kumu je čudovit pogled na okolico. Ampak kako je Planinski dom na 

Kumu prepričal obiskovalce, da mu dajo svoj glas? »Verjetno so glasovali zato, ker so pri nas dobro 

jedli.« je povedal prijazni oskrbnik doma Roman Ledinek. »Naša kuharica zna skuhati odlične žgance, 

joto in podobno. Na našem jedilniku so večinoma tradicionalne jedi, za moderno kuhinjo ni prostora,« 

je dodal. 

Na splošno je hoja v hribe zelo priljubljen način rekreacije v Sloveniji. »Pohodništvo ni draga oblika 

rekreacije in zato se z njim lahko ukvarja vsak,« meni Roman Ledinek.  

 

 

* oskrbnik koče – Hüttenwart 

 

 

 

 

Primer: Najboljša planinska koča v Sloveniji je Planinski dom na Kumu. Res je. Ni res. 

a) V slovenskih gorah je 59 planinskih koč. Res je. Ni res. 

b) Planinski dom na Kumu je star 60 let. Res je. Ni res. 

c) Planinci so glasovali za Planinski dom na Kumu zaradi lepega razgleda. Res je. Ni res. 

d) V Planinskem domu na Kumu strežejo predvsem tradicionalno hrano. Res je. Ni res. 

e) Hoja v hribe je priljubljena, ker je poceni. Res je. Ni res. 
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9. V spodnjem besedilu manjkajo deli povedi. Vstavite jih na ustrezno mesto. Na črto napišite 

ustrezno številko, kot kaže primer. Dve ponujeni možnost sta odveč. (7 točk) 

 

0. znanstveniki so ugotovili – primer  

1. ženska pa pogosto misli 

2. in srečni  

3. ona pa ostaja doma kot gospodinja 

4. njihovi otroci že toliko starejši 

5. je povedal vodja raziskave Michael Müller 

6. morata pospravljati 

7. kmalu postal nesrečen 

8. več bosta komunicirala 

9. ker so gospodinjska opravila 

 

 

 

Moški, pozabite na kavč in začnite brisati prah! 
 

_______________0___________________, kaj je potrebno za partnersko srečo: par, ki skupaj 

pomiva posodo, bo ostal srečen do konca svojih dni. Pari, v katerih oba spola opravljata gospodinjska 

dela, so srečnejši kot tisti, v katerih on hodi v službo in služi denar, 

__________________________________. 

Tradicionalne družine, v katerih moški hodi v službo, ženska pa ostaja doma, ne prinašajo 

zadovoljstva in srečnega družinskega življenja, saj tak življenjski stil pomeni za moškega več stresa 

(zaslužiti mora denar), __________________________________, da ni koristna. Ampak tudi če moški 

in ženska zamenjata vlogi in ona finančno skrbi za družino, moški pa skrbi za dom, to ni najboljši 

načrt, saj bo moški __________________________________, ženska pa nervozna. 

Torej, kdo so najsrečnejši pari? To so tisti, ki si enakomerno razdelijo neplačano delo doma in hkrati 

hodijo v službo, poleg tega pa nimajo otrok ali pa so __________________________________, da ne 

potrebujejo več vsakodnevnega varstva. 

»Tako moški kot ženske so najbolj zadovoljni __________________________________, če si razdelijo 

vloge, tako doma kot pri skrbi za denar in otroke. Če bosta oba partnerja sodelovala pri vseh 

aktivnostih, si bosta tudi emocionalno bližje, __________________________________, predvsem pa, 

kar je najpomembneje, si bosta začela zaupati,« __________________________________. 
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10. Preberite besedila na drugi strani (od 1 do 8) in jim poiščite naslove (od b do j). K številki 

besedila pripišite črko najbolj ustreznega naslova, kot kaže primer. Dva naslova sta odveč. (8 

točk) 

 

a) Prometna nesreča zaradi telefona 

b) Križišče bo mesec dni zaprto 

c) Aplikacija za spoznavanje mestnega jedra  

č) Odpovedana prireditev 

d) Pevci se predstavljajo že 40 let 

e) 40-urni maraton za elektronske navdušence 

f) Vedno več turistov  

g) Opera na stadionu 

h) Odprtje ceste 

i) Spremenjena lokacija 

j) Besede in knjige 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

a         
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0 (primer) 

Včeraj ob 18.30 je 16-letni 

domačin iz Izole med hojo po 

pločniku gledal v svoj telefon, 

zato ni bil pozoren na okolico. 

Naproti mu je prišel moški s 

psom, ki se ga je 22-letnik 

ustrašil in skočil na cesto, kjer 

mu je voznik osebnega 

avtomobila zapeljal čez nogo in 

ga lažje poškodoval. 

1 

Turisti bodo lahko s pomočjo 

turistične aplikacije spoznavali 

štajersko prestolnico na malo 

drugačen način. Nova mobilna 

aplikacija Visit Maribor jih bo 

popeljala po najpomembnejših 

zgodovinskih točkah mesta – od 

najstarejše trte na svetu vse do 

ene od največjih in najstarejših 

vinskih kleti v Evropi.  

 

 

2 

Prireditev Zborovski bum so 

prvič pripravili leta 2012 in 

tradicionalno poteka vsaki dve 

leti v Mariboru. Okrog 5.500 

pevcev šolskih pevskih zborov 

šol je tako včeraj ob spremljavi 

simfoničnega orkestra na 

stadionu Ljudski vrt skupaj 

prepevalo pesmi iz znanih oper. 

3 

V Rogozi pri Mariboru bodo vse 

do nedelje zjutraj odmevali 

zvoki elektronske glasbe. Danes 

ob 17. uri se je namreč začel 

festival StellarBeat. 

Organizatorji obljubljajo 40 ur 

neprekinjene zabave. 

4 

Na 40. dolenjskem knjižnem 

sejmu bodo predstavili več kot 

2.000 knjig, ki so izšle lani in 

letos. Poleg tega bodo 

organizirali več literarnih 

večerov, na katerih se bodo 

pogovarjali z mladimi avtorji. 

 

5 

Od 2. julija do 2. avgusta bodo 

obnavljali najprometnejše 

križišče v Mariboru, kjer se 

stikajo Tržaška cesta, Cesta 

proletarskih brigad in Ptujska 

cesta. Urejen bo obvoz. Vsi 

obvozi bodo označeni. Kljub 

obvozom pričakujejo zastoje. 

 

 

6 

V Spodnjem Dupleku so odprli 

obnovljeno lokalno cesto. Poleg 

obnove skoraj 800 metrov 

ceste so razširili most in uredili 

novo javno razsvetljavo. Projekt 

je stal 1,4 milijona evrov. 

7 

Pesem Posavja, posavski pevski 

praznik, je letos praznoval svojo 

40. obletnico. Pevci iz Posavja 

so okrogli jubilej zaznamovali s 

kar štirimi koncerti, pripravili pa 

so tudi razstavo o svojem 

bogatem delovanju. 

 

8 

Današnji koncert mladinskega 

orkestra Intercampus je zaradi 

napovedanega slabega 

vremena z grajskega dvorišča 

prestavljen v Kulturni dom. 
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LÖSUNGEN 

1. 

1. c) 

 2. a) 

 3. c) 

 4. a) 

 5. č) 

 6. b) 

 7. c) 

 8. č)  

 9. b) 

10. c) 

11. č) 

12. a) 

13. c) 

14. c) 

15. č) 

 

2.  

na, od, V, s, na, v, po, Pred/Za/Pod, Za, o 

 

3.  

Zadnja leta smo se vračali (1) na hrvaški otok, kjer smo imeli (2) svoj zalivček.  

Rekli smo (3) mu 'skrivni', čeprav to ni bil (4). Tam največkrat nismo bili (5) sami, vendar nas ni bilo 

(6) veliko. Vsi smo imeli (7) dovolj prostora, da si nismo hodili (8) po brisačah. Plaža je bila (9) 

peščena, morje pa smaragdne barve. Obala je bila (10) idealna za majhne otroke, ker so tam lahko 

čofotali (11) v plitvi vodi. 

Jaz sem se (12) tam počutil/a odlično. Taka narava mi je vračala (13) energijo. 

Z družino na počitnicah nismo gledali (14) na čas. Ni bilo (15) pomembno, kdaj smo šli (16) na plažo 

in kdaj domov . Tam smo zares uživali (17). Ves dan smo ležali (18) in se pogovarjali (19).  

Le moj otrok na morju ni sodeloval (20) pri lenarjenju. Vsak dan je vstal (21) zgodaj. Še preden je bila 

(22) ura sedem, me je že petkrat vprašal (23), kdaj bomo šli na plažo. Ko smo prišli (24) v naš zaliv, pa 

se je mirno igral (25) s kamenčki v vodi. 

 

4.  

1. d 2. f 3. e 4. c 5. g 

 

5. 

To je samo primer rešitve. Možne so tudi drugačne rešitve. 

 

Prodajalec: Dober dan, želite, prosim? 

Kupec: Jabolka, prosim. Od kod pa so? 

Prodajalec: Iz Španije. Katera pa boste? A boste zelena ali rdeča? 

Kupec: Rdeča. 

Prodajalec: Koliko pa? 

Kupec: Eno kilo, prosim. 

Prodajalec: Še kaj drugega? 

Kupec: Ne, hvala. Na svidenje. 

Prodajalec: Lep dan! Na svidenje. 
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6. 

 1. b) 
 2. c) 
 3. b) 
 4. c) 
 5. b) 

 6. a) 
 7. c) 
 8. č) 
 9. c) 
 10. a) 

 
7. 
To je samo primer rešitve. Možne so tudi drugačne rešitve. 

 

 
 
8. 
 a) Ni res. 
 b) Res je. 
 c) Ni res. 
 d) Res je. 
 e) Res je. 
 
9.  

3, 1, 7, 4, 2, 8, 5 
 

10.  

 1. c) 
 2. g) 
 3. e) 
 4. j) 
 
 

 5. b) 
 6. h) 
 7. d) 
 8. i) 

info@palma.si 

Vprašanje  

Pozdravljeni, 
na vaši spletni strani sem videl ponudbo za počitnice v Hurgadi v hotelu s štirimi 
zvezdicami. Zanima me, ali imate mogoče še kakšno prosto mesto med 1. in 15. 
avgustom, in sicer za dve osebi.  
Koliko stane 7 dni all inclusive počitnic? 
Bi mi lahko prosim poslali tudi dodatne informacije o hotelu? Zanima me, ali se hotel 
nahaja ob plaži. 
Ali je v ponudbo vključen tudi letalski prevoz? Kako pa je s prevozom od letališča do 
hotela? 
Hvala in lep pozdrav, 
Janez Kovač 


