
Domača naloga 6
Za vsak stavek navedi ali je slovničen ali ne. V primeru da ni, navedi, katero navezovalno 
načelo razloži njegovo neslovničnost in obrazloži (v par stavkih). Za slovnične stavke pa 
napiši kdo navezuje elemente, ki morajo biti navezani oz. kako to da elementi, ki ne smejo biti
navezani niso navezani:
(1) [Fant, ki sii je včeraj kupil Petrovj avto]i, je razbil [avto [svojegai prijatelja]i]k

(2) *Karini in Tinaj sta nekajkrat poskušali teči za [svojoi sosedo].

Za spodnje povedi podaj slovnične sodbe (ponovno opozarjam, da tu ni pravilnih oz. napačnih 
odgovorv, prosim vas le, da za vsak stavek napišete, ali se vam zdi sprejemljiv ali ne):

(1)  Vas Rovte so prisotne v kulturnem zemljevidu Slovenije že stoletja.
(2)  Planota Bloke je v medijih, ob vsakem cerkvenem prazniku. 
(3)  Zaselek Lokve so ob vsaki inverziji tik nad mejo oblakov. 
(4)  Vas Rovte je edina vas, v kateri bencinska črpalka ne prodaja dizla.
(5)  Vas Gabrje so ena redkih vasi, kjer v vaški trgovini ne prodajajao sveč.
(6)  Vas Lohke so prav na začetku Banjške planote. (skoraj možno)
(7) Naselje Šoštanj bi rado postalo turistično središče regije.
(8) Mesto Jesenice je bilo nekoč močno industrijsko jedro regije.
(9) Naselje Zreče je umeščeno v dolini pod Pohorjem.
(10) Mesto Brežice so zrasle na sotočju Krke in Save.
(11) Naselje Radomlje se nahajajo ob Kamniški Bistrici.
(12) Planota Banjšice so bile prizorišče velikih bitk v prvi svetovni vojni.
(13) Naselje ob manjšem mestu, predmestje na severu in mesto sredi države so 

pridobila evropski denar za izgradnjo kanalizacijskega omrežja.
(14) Mesto z gradom, naselje pri jezeru in naselje v ozki dolini so želeli skupaj 

nastopiti na turističnem sejmu v tujini.
(15) Mesto Koper, mesto Piran in mesto Jesenice so kandidirale za organizacijo 

državnega prvenstva v balinanju.
(16) Mesto Maribor, mesto Ptuj in mesto Brežice so se prijavili na razpis 

ministrstva za kulturo.
(17) Naselje Trzin, naselje Mengeš in naselje Radomlje so želela postaviti 

skupen nogometni štadion na tromeji občin.
(18) Mesto Kranj, mesto Kamnik in mesto Zreče so si bila najbolj domiselna pri 

obnavljanju mesnega središča. 
(19) Mesto Žalec, mesto Slovenj Gradec in naselje Hoče so se najbolj potrudili 

reklamirati turistično ponudbo.
(20) Naselje Šoštanj, mesto Gornji Grad in mesto Ravne na Koroškem so želele 

za državni denar zgraditi nove telovadnice osnovnim šolam. 


