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Ime in priimek:       

 

Datum:     

 
JAVNO IN ZASEBNO BESEDILO 

 

Besedilo A 
                                                                Ljubljana, 15. 6. 2013 
Draga babica! 
 
Najprej te lepo pozdravljam. Hvala za tople pozdrave iz Pirana. Pri nas že cel 
teden dežuje. Kmalu bo konec šolskega leta, zato vsi razmišljamo le še o 
počitnicah. Prav veselim se že, da te bom obiskala. Bova tudi letos skupaj pekli 
ribe, ki jih bo ulovil dedek? Upam, da bo prišla tudi moja prijateljica Tina. Saj se 
je še spomniš, kajne? Prihaja iz Maribora, njeni stari starši pa stanujejo v hiši na 
Tartinijevem trgu. 
Sedaj bom končala, ker moram napisati še domačo nalogo iz matematik.e. 
 
Se kmalu vidiva. Adijo! 
                                                                     Maja 

 

Besedilo B 

                                                               Delo, 22. 10. 2013 

Tatinska smola 

Jesenice – Jeseniški policisti so v soboto dopoldne obravnavali 29-letno 

bolgarsko državljanko. V živilski trgovini je s svojim sumljivim vedenjem 

pritegnila pozornost policista, ki je bil takrat tam v svojem prostem času. 

Videl je, kako je neki ženski iz torbice izmaknila denarnico, zato jo je 

zadržal do prihoda jeseniških policistov. Pridržali so jo. J. S. 

 

 

1. Odgovori.  

Katero izmed zgornjih besedil je zasebno? ____________________ 

Utemelji. _______________________________________________________ 

Katero izmed zgornjih besedil je javno? ________________ 

Zakaj? ________________________________________________________ 

 

2. Dopolni. 

 

Javna besedila so namenjena širši ___________, zato so javno _____________ (npr. v 

časopisu, na televiziji, radiu, spletu); zasebna besedila pa so namenjena ______________, 

zato niso javno objavljena. 
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REŠITVE 

 

Besedilo A 
                                                                Ljubljana, 15. 6. 2013 
Draga babica! 
 
Najprej te lepo pozdravljam. Hvala za tople pozdrave iz Pirana. Pri nas že cel 
teden dežuje. Kmalu bo konec šolskega leta, zato vsi razmišljamo le še o 
počitnicah. Prav veselim se že, da te bom obiskala. Bova tudi letos skupaj pekli 
ribe, ki jih bo ulovil dedek? Upam, da bo prišla tudi moja prijateljica Tina. Saj se 
je še spomniš, kajne? Prihaja iz Maribora, njeni stari starši pa stanujejo v hiši na 
Tartinijevem trgu. 
Sedaj bom končala, ker moram napisati še domačo nalogo iz matematik.e. 
 
Se kmalu vidiva. Adijo! 
                                                                     Maja 

 

Besedilo B 

                                                               Delo, 22. 10. 2013 

Tatinska smola 

Jesenice – Jeseniški policisti so v soboto dopoldne obravnavali 29-letno 

bolgarsko državljanko. V živilski trgovini je s svojim sumljivim vedenjem 

pritegnila pozornost policista, ki je bil takrat tam v svojem prostem času. 

Videl je, kako je neki ženski iz torbice izmaknila denarnico, zato jo je 

zadržal do prihoda jeseniških policistov. Pridržali so jo. J. S. 

 

 

1. Odgovori.  

Katero izmed zgornjih besedil je zasebno? Besedilo A. 

Utemelji. Namenjeno je posamezniku; v tem primeru Majini babici. 

Katero izmed zgornjih besedil je javno? Besedilo B. 

Zakaj? Naslovnik je širša javnost; v tem primeru bralci časopisa Delo. 

 

2. Dopolni. 

 

Javna besedila so namenjena širši javnosti, zato so javno objavljena (npr. v časopisu, na 

televiziji, radiu, spletu); zasebna besedila pa so namenjena posamezniku, zato niso javno 

objavljena. 

 


