
Prvo pismo: PREDSTAVITEV (JEZIKOVNI VOZLI) 
 
1. Raba predlogov  
 

• s/z: 
 
Predlog s rabimo pred nezvenečimi glasovi (s + Ta SuHi ŠKaFeC PuŠČa), z pred vsemi 
ostalimi: 

s teboj, s smučmi, s hišo, s šolo, s kolesom, s fižolom, s Cenetom, s Petro, s čolnom 
z Ano, z očetom, z Edijem, z menoj, z nečakom, z vami, z babico, z dedkom,  … 

 
• v/na in iz/s oz. z: 

Primeri: 
Grem v Trzin. Prihajam iz Trzina.   (v  →  iz) 
Grem na Ptuj. Doma sem s Ptuja. Doma sem z Bleda.   (na  →  iz) 

 
2. Pravila za veliko začetnico 
 
Veliko začetnico pišemo : 
 

• na začetku povedi (Včeraj sem se slabo počutil.); 
• na začetku dobesednega navedka (Ana je zaprosila: „Mi posodiš pero?”   „Mi 

posodiš pero?” je zaprosila Ana.); 
• v lastnih imenih (imenih bitij, zemljepisnih, stvarnih imenih- Tine, Ljubljana, 

Stiški rokopis); 
• v svojilnih pridevnikih iz lastnih imen (Anino pero, Tinetov zvezek, Cankarjeva 

črtica). 
 
3. Kako pišemo barve? (npr. barva oči) 
 

• kot eno besedo: zelenomodre oči (modra z odtenkom zelene) 
• kot dve besedi: svetlo rjave, temno modre oči 
• kot dve besedi: čokoladno rjave, olivno zelene oči (kadar lahko razvežemo s kot: 

rjav kot čokolada, zelen kot oliva) 
 
4. Kdaj pišemo vejico? 
 

• Dobnostno razmerje:   
Sedim ob računalniku in ti pišem pismo.  →  ni vejice 
Medtem ko sedim ob računalniku, grizljam čips.  → pišemo vejico 
Potem ko sem napisal pismo, sem šel še malo ven.  →  pišemo vejico 

 
• Vzročno razmerje:  

Zaradi slabega vremena sem cel dan preždel ob računalniku.  →  ni vejice 
               Ker se že dolgo nisva slišala, se res veselim novic.  →  pišemo vejico 
 



• Posledično razmerje:  
Malo mi zmanjkuje časa, zato hitim.  →  pišemo vejico 

 
• Namerno razmerje:  

Zadnjič sem ti pisal, da bi kaj novega izvedel.  →  pišemo vejico 
 

• Pogojno razmerje:  
Če bom napisal vso nalogo, bom lahko še malo igral igrice.  →  pišemo vejico 

 


