
VRSTE BESEDIL 



 

 

1. PRAKTIČNOSPORAZUMEVALNA BESEDILA 

 

Pogosto se z znanci in prijatelji sporazumevamo o čisto vsakdanjih 
stvareh. Pri tem imamo praktičen namen: Nekaj želimo izvedeti, 
sporočiti, se dogovoriti, naslovnika o čem prepričati ipd. Takrat tvorimo 
praktičnosporazumevalna besedila. 

 

Značilnosti:  

 

 Največkrat nastajajo v zasebnem okolju. 

 Teme so vsakdanje, preproste. 

 Sporazumevanje poteka (večinoma) v neknjižnem in razumljivem 
jeziku. 

 Več je govorjenih kot zapisanih besedil. 

 

Primeri: pogovor z domačimi, SMS-sporočila, zasebno e-pismo, prispevek 
v spletni klepetalnici … 

 



PRIMER PRAKTIČNOSPORAZUMEVALNEGA BESEDILA 
Klepetalnica: liga 

 

Matic: Si gledal fuzbal včeraj? 

 
Nejc: 4:0. Beda, sej Triglav je itak na nivoju druge lige. 

 
Matic: Ma ja, se gremo neko profesionalno ligo. Tega v Sloveniji itak ni.  

Pa skoz iste tekme. Pomoje bi blo treba povečat 1. ligo, druga nej bo pa res 
nek amaterizem.  

 
Nejc: Ja, sam pol bo pa še večji dolgčas. Boš tm gledal neke tekme, k boš že 
vnaprej vedu zmagovalca.  

 
Matic: Ja, sam folk je treba navadt, da spremlja tekme, ne tko kt zdej, k so 
tribune prazne, pol je pa tud igra podn. 

 
Nejc: Ma jaz prov ne bi gledal ogromno nekih tekem s klubi k ne bi nč zapolnil 
tribun. Tko je vsaj 4krat na leto derbi, pa takrat nardijo, kar nardijo.  Recimo 
Maribor-Olimpija al pa Nafta-Mura. Vsaj kej dnarcev. Se pozna. 
 
 



2. PUBLICISTIČNA BESEDILA 

Raznovrstna besedila novinarjev, pomembna ali zanimiva za širši krog 
ljudi, so publicistična besedila.  

 

Značilnosti: 

 

 Z njimi sporočevalci na razumljiv način poročajo o zanimivih dogodkih 
in s svojimi komentarji, ocenami ipd. tudi vplivajo na stališča 
naslovnikov.  

 Objavljena so v medijih (v časopisih, na spletu, radiu, televiziji).  

 Besedila so lahko govorjena ali zapisana. 

 Zapisana besedila nas pritegnejo z odebeljenimi in domiselnimi naslovi, 
spremljajočimi fotografijami, ilustracijami, grafičnimi prikazi …  

 

Primeri: novice, poročila, kolumne, reportaže, vremenske napovedi, 
ocene knjig/filmov/predstav … 

 



PRIMER PUBLICISTIČNEGA BESEDILA 



3. URADOVALNA BESEDILA 

Z uradovalnimi besedili izvajamo določena uradna dejanja (npr. se 
včlanjujemo, pritožujemo, prijavljamo, poizvedujemo o storitvah).  

 

Značilnosti: 

 Namenjena so sporazumevanju med uradno ustanovo in 
posameznikom, zato je uporabljeno vikanje in spoštljivo nagovarjanje. 

 Jezik je knjižni. 

 Besedila so večinoma zapisana, objektivna, zasebna ali javna. 

 Zapisana besedila imajo posebno zgradbo oz. obliko (zgradba uradnega 
dopisa). 

 Na koncu s podpisom zagotavljamo avtorstvo. 

 

 
Primeri: prijavnica, uradna prošnja za štipendijo, prošnja za dodelitev 
gradbenega dovoljenja … 

 



PRIMER URADOVALNEGA BESEDILA 
 



4. STROKOVNA BESEDILA 

Besedila, v katerih so obravnavane teme, vezane na določeno strokovno 
področje, so strokovna besedila.  

 

Značilnosti: 

 Obravnavajo ozka strokovna področja in posredujejo nova spoznanja. 

 Namenjena so širši oz. ožji strokovni javnosti, tj. strokovnjakom s tega 
področja (medicine, računalništva …) ali bralcem, ki jih to področje zanima.  

 Za razumevanje takšnih besedil naslovnik potrebuje določeno predznanje.  

 Jezik je knjižni, v besedilu pa je veliko strokovnih izrazov ali têrminov. 

 Besedila so govorjena ali zapisana, prevladuje objektivno izražanje (avtor se 
izogiba predstavljanju svojega mnenja). 

 Nekatera strokovna besedila so poljudnoznanstvena – namenjena tudi 
nestrokovnjakom. 

 

Primeri: strokovni članek, govor na konferenci, predavanje, referat, besedila v 
učbenikih … 

 



PRIMER STROKOVNEGA BESEDILA 

Prehrana nogometaša 

 

Nogometaš zaradi fizičnih obremenitev dnevno porabi do 5000 
kalorij, zato mora skrbno načrtovati svojo prehrano. Pri tem mu 
lahko pomagajo specialisti športne medicine, fizioterapevti, 
maserji in drugi strokovnjaki. Izgubo energije mora nadomestiti z 
vnosom pravilnega razmerja maščob, ogljikovih hidratov in 
beljakovin, dodatno pa mora biti pozoren še na vnos tekočine, 
vitaminov in mineralov. Dehidracija nogometaša in njegova 
neustrezna prehrana mu lahko povzročita resne zdravstvene 
težave. V trenažnem procesu so potrebe telesa po vitaminih 
namreč večje, saj se zaradi potenja ti veliko hitreje izločijo iz 
telesa – to so predvsem vitamini C, B1, B2, B3 in drugi, ki jih je 
manj v zaužiti hrani. 

 




