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Neosebni glagolski obliki sta: 

1. Namenilník: glagoli na —t 

Raba: rabimo ga ob glagolih premikanja: grem, peljem, ... 

2. Nedoločnik: glagoli na -ti 

Raba: rabimo ga ob glagolih: moram, hočem, začnem, neham, želim,  

ne smem 

VAJA: NEDOLOČNIK 
IN NAMENILNIK 

 

 

 

1. V zvezek izpiši ločeno nedoločnike in namenilnike.  
 

stopimo, sva se igrali, povedat, misli, hitim, sestaviti, iskat, igrajmo se, 

prenašati, sestavit, umit, sekam, kuhat, odpret, pospravljajo, prenašata, 

bosta videla, srečevati, peti
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2. Namesto sedanjika vstavi nedoločnik ali namenilnik. 

Gasilci  so hiteli (rešujem)  gorečo   hišo.  Ne  morem  

(prenesem)  ________ takega hrupa. Pozabil je (oddam)________ pismo 

na pošti. Stricu se je treba (zahvalim) _______ za jabolka.  (Kupim)      __ 

moram  nov  zvezek.  Večkrat  si  hodim  (ogledujem) izložbe. Tečem 

(pogledam)         , če še dežuje. Zvečer pojdem (poslušam) ______ 

koncert. 

3. Iz oklepaja izberi ustrezno obliko. 
 

Fantje  na  igrišču  so  začeli  (igrati  —  igrat) nogometno  tekmo. Ali veš 

(povedat — povedati), kdaj bodo počitnice. Čim prej mi moraš (pisati — 

pisat), je naročala mama sinu.  Vse grem  (pokazat — pokazati)  tvoji 

sestri.  Ko se je začelo (svitat — svitati), so planinci krenili proti Triglavu. 

Ali zna Tone (tipkat — tipkati)? Mama je hitela (streči — strečt — streč)  

prijateljem.  Deček  je dirjal (sporočiti — sporočit) novico. Oče je stopil 

(pogledat - pogledati), kaj se dogaja na dvorišču. Jutri želim (iti — it) 

(obiskati  — obiskat) teto v Celje. 

 
4. Izpiši glagole, katerim sledijo namenilniki. 

 
Stekel je pogledat, če je trgovina odprta. Prisegel je, da pride povedat, če 

bo dobil kaj živeža. Vsak dan gremo nabirat gobe. Ali pojdeš danes 

pohajkovat po gozdu? Pojdi si kupit novo ravnilo. Ali se greš kopat z 

mano v bazen? Peljem te s seboj. Hitela je kupovat vse potrebno. 

 
5. Sedanjik spremeni v prihodnjik in preteklik. OBE BESEDILI PREPIŠI 

V ZVEZEK. 

V hribe hodim vsako soboto in nedeljo, tudi če je slabo vreme. Obuta sem 

v primerno obutev, v nahrbtniku pa imam topla oblačila in malíco. Pri hoji 

opazujem naravo in poslušam petje ptic. Uživam v zvokih narave. Na ta 

način se spočijem in naberem moči za nov teden.  
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