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1. naloga Vsakemu oglasu na drugi strani izberite naslov (od a do j). V 
okvirčke pri naslovih vpišite ustrezne črke, kot kaže primer. Dva 
naslova sta odveč. (8 točk) 

 

 

a) Koncert pevskih zborov (primer)  
 
b)  Akcija zbiranja starega papirja 
 
c)  Druženje starejših občanov 
 
č)  Krvodajalska akcija 
 
d)  Maraton za kolesarje 
 
e)  Nadomeščanje zdravnice 
 
f)  Odprtje nove ceste 
 
g)  Počitniški delovni čas 
 
h)  Prireditev odpade 
 
i)  Učenci tekmujejo v znanju kemije 
 
j)  Zaprta cesta  

 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

a b i e j g d h c 

 

 Točke 8  
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OGLASI 
0.  1. 

V soboto 4. julija ob 20. uri bo 
pevski zbor iz Postojne v 

domačem kulturnem domu 
gostil dva zbora – Mešani 

pevski zbor Novo mesto in 
Komorni zbor iz Moravč. 

Skupaj bodo izvedli 
celovečerni koncert. 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu 
bomo zbirali star časopisni 

papir. Akcijo bomo organizirali 
po prvomajskih počitnicah, in 
sicer v sredo, 6. maja, od 6.30 

do 13.30 ure. 

2.  3. 

V soboto, 30. maja, bo na 
Osnovni šoli Franceta Bevka 

potekalo 19. državno 
tekmovanje iz znanja kemije, ki 
se ga bo udeležilo 450 šolarjev 

iz cele Slovenije. 

 

Dr. Tatjana Tisovic Rus bo od 
1. 1. do 31. 8. odsotna zaradi 

porodniškega dopusta. 
Nadomeščal jo bo dr. Jure 

Bizjak v svoji ordinaciji v 
Zdravstvenem domu Zreče. 

4.  5. 

Obveščamo vas, da od 15. 5. 
do 31. 8. velja popolna zapora 
občinske ceste LC 362020 na 

relaciji Lovrenc na Pohorju–
Lehen. 

 

Cenjene stranke obveščamo, 
da bo med počitnicami naša 

pisarna poslovala po 
skrajšanem delovnem urniku, 
in sicer v ponedeljek, sredo in 

petek do 13. ure. 

6.  7. 

Vabljeni na 8. rekreativni 
kolesarski maraton občine 

Naklo v nedeljo, 27. 
septembra. Začetek: ob 10.30 

pred osnovno šolo. Prijave 
zbiramo po elektronski pošti. 

 

Zaradi dežja smo odpovedali 
za danes napovedano 

prireditev S pesmijo in plesom 
v naročje poletja. Prijazno 

vabljeni na vse ostale 
prireditve, ki smo vam jih 
pripravili v tem mesecu. 

8.   

Krajevna organizacija 
Rdečega križa Lesično bo v 

nedeljo, 31. maja, organizirala 
drugo srečanje starejših 

občanov v Kulturnem domu 
Lesično. 

  

  



 
Vzorčni izpit na osnovni ravni 

 

5 

 

2. naloga Preberite besedilo »Po poroki bi uživala na počitnicah« in na 
drugi strani označite pravilne odgovore, kot kaže primer. (6 točk) 

 

 

Po poroki bi uživala na počitnicah 
 
Hannover – Deček in deklica sta spakirala kovčke in se odpravila na pot v Afriko, ki pa se 
je hitro končala. 
 

Dva šestletnika iz nemškega mesta Hannover, fantek Nik in punčka Ana, sta pripravila 
skrivni načrt romantičnega pobega v Afriko, kjer sta se nameravala poročiti. S pomočjo 
fantkove starejše sestrice sta spakirala kovčke. Vanje sta dala nekaj hrane, kopalke, blazino in 
celo sončna očala in se nato izmuznila iz domačih hiš. S tramvajem sta se odpeljala na 
železniško postajo in čakala na vlak za letališče. Na postaji so ju opazili policisti, ki so 
nemudoma ukrepali.  

»Na vprašanje, kam potujeta, sta brez obotavljanja odgovorila, da v Afriko,« je povedal 
policist.  

»Z vlakom sva nameravala do letališča, potem pa z letalom v Afriko, kjer bi se nastanila, 
poročila in nato uživala na počitnicah,« je policistom povedal fantek. 

(Vir: Po poroki bi uživala na počitnicah, Delo, 12. 1. 2009, prir.) 
 

 

0. Primer: 
Glavni osebi te zgodbe sta … 

a) dva policista. 

b) mož in žena. 

c) dva otroka. 

/  
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 1.  Punčka in fantek sta načrtovala … 

a) izlet z vlakom. 

b) ogled letališča. 

c) poroko v Afriki.  

1  

 2.  Na pot sta odšla … 

a) s kovčki. 

b) z nahrbtniki. 

c) s šolsko torbo. 

1  

 3.  Od doma sta odšla … 

a) z letalom. 

b) s tramvajem. 

c) z vlakom. 

1  

 4.  Njuna pot v Afriko se je zaključila … 

a) že pred domačo hišo. 

b) na letališču.  

c) na železniški postaji. 

1  

 5.  Kdo ju je našel? 

a) Policisti. 

b) Starejša sestrica. 

c) Sprevodnik. 

1  

 6.  Po poroki v Afriki sta hotela … 

a) ostati tam na počitnicah. 

b) še malo potovati z vlakom. 

c) hitro priti nazaj domov. 

1  

 

 Točke 6  
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3. naloga Preberite besedilo in v tabeli na drugi strani z znakom  označite, 
ali so trditve pravilne (res je) ali ne (ni res). (6 točk) 

 

 
Od maja 2011 dalje se lahko Ljubljančani in obiskovalci 

glavnega mesta po Ljubljani vozijo z mestnimi kolesi v 
samopostrežnem sistemu izposoje Bicikelj, ki dopolnjuje druge 
oblike javnega prevoza v mestu. Kolesa v samopostrežnem 
sistemu izposoje Bicikelj so na območju širšega središču mesta 
na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. S kolesi se je po Ljubljani 
mogoče voziti skoraj brezplačno, saj stane letna registracija za 
uporabo koles le tri evre. Tedenska uporaba sistema je 
namenjena predvsem obiskovalcem Ljubljane, strošek prijave 
pa znaša en evro. Za vse uporabnike sistema Bicikelj je prva ura 
izposoje brezplačna. 

Od začetka delovanja ima Bicikelj 40.000 uporabnikov, ki so v 
tem obdobju opravili več kot milijon voženj. V povprečju je tako 
vsako od 300 koles v sistemu izposojeno vsaj po 6-krat na dan. To pomeni, da je vsako od koles 
na vožnji po dobri dve uri na dan, saj izposoja v povprečju traja dobrih 22 minut.  

Prebivalci Ljubljane in okolice so v manjši raziskavi, v kateri je sodelovalo nekaj več kot 300 
oseb, ocenjevali sistem Bicikelj. Ocenili so, da je zelo koristen za Ljubljano oziroma njene 
prebivalce in obiskovalce. Praktično vsi so za Bicikelj vsaj že slišali ali pa ga dobro poznajo, 
med njimi pa jih je 20 % kolesa že uporabilo. 

Med tistimi vprašanimi, ki so že kdaj uporabili kolesa Bicikelj, jih je večina povedala, da 
kolesa uporabljajo vsak teden, vsaj dvakrat ali trikrat. Raziskava je še pokazala, da so s 
sistemom Bicikelj nekoliko bolje seznanjeni višje izobraženi, pogosteje pa ga uporabljajo 
mlajši (25 % starih od 15 do 30 let in 21 % starih od 31 do 46 let, 8 % 46 let in več).  

(Vir: http://www.bicikelj.si/Bilten/Novice/Bicike-LJ-z-milijon-izposojami-in-40.000-uporabniki, 19. 2. 2013, prir.) 
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 Res je Ni res   

0. Članek govori o izposoji koles v Ljubljani.   /  

1. Kolo si v Ljubljani lahko izposodijo tudi turisti.   1  

2. Uporaba sistema Bicikelj je zastonj.   1  

3. Vsako kolo je v uporabi šest ur na dan.   1  

4. Sistem Bicikelj so v raziskavi ocenili kot pozitiven projekt.   1  

5. Večina uporabnikov se s kolesom Bicikelj vozi vsak dan.   1  

6. Med uporabniki koles je več mladih.   1  

 

 Točke 6  
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4. naloga Preberite besedilo »Kakšno sadje nam ponujajo trgovci?« in 
označite, za katero trgovino veljajo spodaj navedene trditve, kot 
kaže primer. (5 točk) 

 

 Mercator Kalček Tuš   

0.  Ekološko pridelano sadje se prodaja 
na posebnem mestu.    

/  

1.  Kupite lahko samo sadje II. razreda.    1  

2.  Lepo sadje lahko kupite tudi po 
polovični ceni. 

   
1  

3.  Oznake o izvoru sadja so 
nenatančne. 

   
1  

4.  Rok si v tej trgovini ne boste mogli 
zaščititi. 

   
1  

5.  Sadje je bilo nižje kakovosti, kot je 
pisalo. 

   
1  

 

 Točke 5  
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Kakšno sadje nam ponujajo trgovci? 
 
Raziskave kažejo, da odrasli v Sloveniji v povprečju zaužijemo dovolj 
sadja. Kako kakovostno sadje pa dejansko kupujemo, od kod prihaja 
in koliko stane? Obiskali smo nekaj trgovin in primerjali njihovo 
ponudbo sadja. Spodaj so navedeni plusi in minusi različnih ponudb.  
 

 Mercator Kalček Tuš 

+ Prvi vtis je bil zelo dober: 
sadje je bilo na pogled sveže 
in lepo zloženo, na razpolago 
je bilo tudi dovolj vrečk, 
rokavic in smetnjakov. Jasno 
je bilo označeno, katero 
sadje prodajajo po akcijski 
ceni, naveden pa je bil tudi 
odstotek popusta. Sadje in 
zelenjava iz ekološke 
pridelave sta naprodaj na 
posebnem »otoku«, prav tako 
tudi sadje in zelenjava 
slovenskega izvora. 

Prvi vtis je bil zelo dober, saj je 
bilo sadje lepo zloženo in 
sveže. Na razpolago je bilo 
dovolj vrečk, rokavic in 
smetnjak. Del sadja in 
zelenjave je bilo hlajenega, 
kar nedvomno vpliva na 
boljšo svežino. Sadje, ki so ga 
prodajali s 50-odstotnim 
popustom, je bilo po videzu 
lepše kot marsikatero, ki je 
bilo v nekaterih trgovinah 
označeno za prvi kakovostni 
razred. V trgovini smo kupili 
najboljši vzorec lubenice, za 
katero smo sicer odšteli 1,65 
evra/kg. A lubenice, ki so jih v 
drugih trgovinah prodajali po 
bistveno nižji ceni (0,56 
evra/kg), so bile puhle in 
moknatega okusa. 

Prvi vtis je bil dober, saj je bila 
večina sadja lepo zložena in 
razmeroma sveža. Všeč nam 
je bilo, da je bilo vse sadje 
korektno označeno, da sodi v 
drugi kakovostni razred, kar 
je tudi ustrezalo dejanskemu 
stanju (v drugih trgovinah se 
je to le redko zgodilo). 

– Pri nekaterih vrstah sadja nas 
je zmotilo, ker je bil 
nekorektno označen 
kakovostni razred. Jabolka 
so bila na primer označena za 
prvi kakovostni razred, 
vendar je bila večina 
obtolčenih, njihov videz pa 
slabši, kot pri jabolkih, ki so 
bila v drugih trgovinah 
korektno označena kot drugi 
kakovostni razred. V vseh 
primerih je šlo za sorte idared 
slovenskega porekla. Na 
ekološkem otoku smo našli 
plesnivo pakirano grozdje. 

Pri označevanju porekla nas 
je zmotilo, ker je bilo zapisano 
le »poreklo iz EU«. Kupci 
namreč želimo vedeti, iz 
katere države prihajajo živila. 

Razočarala je ponudba 
ekoloških jabolk, saj so bila 
gnila, zanje pa smo odšteli 
kar 4, 45 evra/kg. Tudi rokavic 
nismo našli. 

(Vir: Kakšno sadje nam ponujajo trgovci, VIP, 24. 10. 2012, prir.) 
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1. naloga Oglejte si nalogo. Časa imate eno minuto.  

Zdaj boste slišali štiri dialoge. Odgovorite na vprašanja: med 
tremi izberite eno možnost. Dialoge boste slišali samo enkrat. (8 
točk) 

 

1. dialog 

 

1. Katero sadje kupi ženska? 

a) Hruške in pomaranče. 

b) Jabolka in hruške. 

c) Jabolka in pomaranče. 

2. Zakaj je cena jabolk visoka? 

a) Ker so zelo okusna. 

b) Ker so ekološko pridelana. 

c) Ker so uvožena iz Italije. 

2. dialog 

 

3.  Kaj se je zgodilo govorcema? 

a) Našla sta pravo pot. 

b) Zaletela sta se. 

c) Zgubila sta se.  

4. Kaj vidita? 

a) Hiše. 

b) Ljudi. 

c) Tablo. 

3. dialog 

 

5.  Kateri šport je izbrala deklica? 

a) Drsanje. 

b) Smučanje. 

c) Sprehod.  

6. Kdaj mora zjutraj priti v šolo? 

a) Ob 7.45. 

b) Ob 8.00. 

d) Ob 8.15. 

4. dialog 7.  Kaj se je zgodilo s fotokopirnim 
strojem?  

a) Ustavil se je. 

b) Zmanjkalo je barve. 

c) Zmanjkalo je papirja. 

8. Koga bosta ženski poklicali na 
pomoč? 

a) Serviserja. 

b) Sodelavca. 

c) Hišnika. 

 

 Točke 8  
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2. naloga Oglejte si nalogo. Časa imate pol minute.  

Zdaj boste slišali šest govorcev, ki bodo povedali svoje mnenje o 
živalskih vrtovih. Označite, katera oseba je ZA in katera PROTI 
živalskim vrtovom. Besedilo boste slišali samo enkrat. (6 točk) 

 
Ali je za živalske vrtove? 

1. oseba: za proti 1  

2. oseba: za proti 1  

3. oseba: za proti 1  

4. oseba: za proti 1  

5. oseba: za proti 1  

6. oseba: za proti 1  

 

 Točke 6  

 
 
 

3. naloga Oglejte si nalogo. Časa imate eno minuto.  

Zdaj boste slišali pogovor. Označite, katere trditve so pravilne 
(res je) in katere napačne (ni res). Pogovor boste slišali dvakrat. 
(6 točk) 

 

 Res je Ni res   

1. Na razstavi kmetje predstavljajo kulinarično ponudbo.   1  

2. Letos so največ nagrad dobile jedi iz krompirja.   1  

3. Govorcu se zdi situacija v slovenskem kmetijstvu dobra.   1  

4. Slovenski kmetje prodajajo tudi zunaj Slovenije.   1  

5. Kmetije z jedmi zaslužijo zaradi stalnih kupcev.   1  

6. Govorec v domači konkurenci vidi velik problem.   1  

 

 Točke 6  
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4. naloga Oglejte si nalogo. Časa imate eno minuto.  

Zdaj boste slišali navodila za pot. Zapišite si informacije, ki 
manjkajo, kot kaže primer. Besedilo boste slišali dvakrat. (5 točk) 

 
 

0. Primer: Dan srečanja:  .  
 

1. Začetek poti:  . 
 

2. Na križišču greš  , na Dunajsko cesto. 
 

3. Mimo hotela in pošte, skozi  . 
 

4. Z avtobusom številka  .  
 

5. Izstopna postaja:  .   
 

 

 Točke 5  
 

Petek 

Železniška postaja 

levo 

Park (Zvezda) 

9 / devet 

Drama / 4. postaja 


