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POVZETEK 
 

Diplomsko nalogo sestavlja teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je opredeljeno, kaj 

je slovenščina kot uradni jezik v Republiki Sloveniji in v vrtcu ter kako se kaže sodelovanje 

vrtca s starši. Eden od načinov sodelovanja je tudi pisanje uradnih besedil.  Diplomsko delo je 

osredotočeno predvsem na analizo uradnih vabil in uradnih obvestil, ki jih vzgojiteljice pišejo 

staršem otrok svoje skupine. Iz analize 80 uradnih besedil izhaja, iz katerih sestavnih delov 

so, kako so ti izraženi, katere napake se pojavljajo pri pisanju in ali je pisanje odvisno od 

stopnje izobrazbe vzgojiteljice. Ugotovljeno je bilo, da večina vzgojiteljic v svojih besedilih 

ne upošteva sestavnih delov, ki so značilni za uradno besedilo, da ne upošteva njihovega 

položaja v uradni obliki dopisa ter da pri pisanju naredijo pravopisne, slovnične in slogovne 

napake. Ugotovljeno je bilo tudi, da med vzgojiteljicami ne obstajajo velike razlike glede na 

stopnjo izobrazbe. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: slovenščina kot uradni jezik, uradni dopis, vabilo, obvestilo, vrtec, 

izobrazba vzgojiteljic 
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ABSTRACT 
 
This thesis consists of theoretical and empirical work. The theoretical part, covers the 

definition of Slovenian as an official language in Slovenia and in kindergarten. It also shows 

how parents are informed of events and activities at kindergarten. Regular correspondence 

between staff and parents, including official notifications and invitations, are examples of this. 

From the analysis of 80 official correspondences from staff to parents, structure, grammar, 

content and spelling were observed, and errors therein, in relation to the writers position and 

education. It became apparent that the majority of these correspondences contained 

grammatical, structural, spelling and punctuation errors throughout, although position and 

education, did not indicate better usage of Slovenian. 

 

 

 

KEY WORDS: Slovenian as an official language, an official letter, invitation, notice, 

kindergarten, education of kindergarten teachers 
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1 UVOD 

 
Vzgojitelji/-ice v vrtcu ne opravljajo le vzgojno-varstvenega dela pri otrocih, temveč se tudi 

srečujejo oz. sporazumevajo s starši otrok svoje skupine, in sicer ustno (npr. na pogovornih 

urah, roditeljskih sestankih) in pisno. Staršem pišejo uradna besedila, predvsem vabila (starše 

vabijo na razne vrtčevske prireditve) in obvestila (obveščajo jih o raznih vrtčevskih 

»zadevah«). 

 

Obe besedilni vrsti (vabilo in obvestilo) imata kot uradni besedili prepisano zgradbo, da se 

bralec pri branju lažje znajde. Enotna zgradba vzgojiteljem/-icam tudi olajša pisanje. Za vsako 

besedilo veljajo merila besedilnosti, tj. da je besedilo »tisto besedno sporočilo, iz katerega 

lahko zaradi njegove urejenosti prepoznamo, čemu je nastalo in o čem govori (prepoznamo 

namen in temo), v katerem se povedi smiselno navezujejo druga na drugo in v katerem ne 

manjka noben za razumevanje bistven podatek.« (Bešter idr. 1999: 63) 

 

Za pisanje diplomske naloge o besedilih vzgojiteljev/-ic, ki jih pišejo staršem otrok svoje 

skupine, sem se odločila, ker sem na praksi v vrtcu pogosto prebirala nepopolna besedila, 

obešena na oglasni deski, ali so mi taka prinesli pokazat sosedovi otroci, ki obiskujejo vrtec. 

Besedila so bila z napakami (s slovničnimi in pravopisnimi) ali pa ne dovolj razumljiva oz. se 

v njih nisem znašla. Menim, da si starši lahko tudi na podlagi »pismenosti« vzgojitelja/-ice 

ustvarijo mnenje o njegovi/njeni strokovnosti. 

 

V diplomski nalogi ugotavljam, katere napake delajo vzgojitelji/-ice v zapisanih uradnih 

besedilih, ki jih pišejo staršem, in ali je kakovost besedil odvisna od njihove stopnje 

izobrazbe. 

 

V nadaljevanju bom v Teoretičnem delu predstavila značilnosti uradnih besedil in podrobneje 

uradno vabilo in obvestilo, v Empiričnem delu pa rezultate raziskave ter njihovo analizo. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 Slovenščina kot uradni jezik v Republiki Sloveniji 
 

Slovenski jezik govori približno dva milijona in pol ljudi, večinoma gre za govorce v 

Republiki Sloveniji. Slovenski jezik govorijo še v zamejstvu (Avstrija, Italija, Hrvaška, 

Madžarska) ter v izseljenstvu (ZDA, Kanada, Argentina, Avstralija,  Južnoafriška republika 

...) (Skaza 2010: 7). 

 

Za večino ljudi v Republiki Sloveniji je slovenščina prvi/materni jezik. »Maternega jezika se 

naučimo kot prvega (v družini) in v njem najlažje razmišljamo, čustvujemo, doživljamo in 

razumevamo sebe in druge ter sporočamo drugim o sebi in svetu.« (Križaj Ortar idr. 2008: 13) 

»Materni jezik ni pomemben samo za človekov osebni razvoj, temveč tudi za razvoj narodne 

zavesti, saj se z maternim jezikom ukoreninjamo v kulturo lastnega naroda«. (prav tam) Za 

predstavnike italijanske in madžarske manjšine, za Rome in priseljence je slovenščina drugi 

jezik. Čeprav zanje slovenščina ni prvi/materni jezik, se je morajo prav tako naučiti, da se 

lahko sporazumevajo z večinskim prebivalstvom in ker je slovenščina uradni in državni jezik 

Republike Slovenije.  Slovenski jezik pa je za ljudi, ki le obiščejo Slovenijo, tuji jezik. 

 

V 11. členu Ustave Republike Slovenije piše: 

»Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, v katerih živita italijanska in 

madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina.« (Ustava 

Republike Slovenije 2001: 12) Uradni jezik pomeni, da uradovanje v državi (po upravnih 

enotah in občinah ter javnih zavodih in ustanovah) poteka v slovenščini. Tudi javni zapisi 

(krajevne in ulične oznake, napisi na lokalih), imena podjetij, javni oglasi so v slovenščini; 

slovenščina je jezik politike, množičnih občil, znanosti, šolstva, kulture … (Križaj Ortar idr. 

2008: 15) 
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2.2 Slovenščina kot uradni jezik v vrtcih v Republiki Sloveniji 
 
Zakon v vrtcih (ZVrt) vsebuje 5. člen, ki določa jezik v vrtcih: 

»Vzgojno delo v vrtcih poteka v slovenskem jeziku. Na območjih, kjer živijo pripadniki 

slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti in so opredeljena kot 

narodnostno mešana območja, se v skladu s posebnim zakonom v vrtcih, v katerih poteka 

vzgojno delo v slovenskem jeziku, otroci seznanjajo z italijanskim jezikom, v vrtcih, v katerih 

poteka vzgojno delo v italijanskem jeziku, pa s slovenskim jezikom. Na območjih, kjer živijo 

pripadniki slovenskega naroda in madžarske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno 

mešana območja, poteka vzgojno delo v skladu s posebnim zakonom dvojezično, v 

slovenskem in madžarskem jeziku.« (Zakon o vrtcih 2003) 

 

Poleg vzgojiteljev/-ic pa v vrtcu uradujejo tudi drugi zaposleni (ravnatelj/-ica, tajnica, hišnik 

…) – vsi morajo obvladati slovenski knjižni jezik. 

Vzgojitelji v okviru svojega dela navezujejo tudi stik s starši in krepijo medsebojno 

sodelovanje, ki je potrebno za kakovostno življenje v vrtcu. 

»Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav 

to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne 

vzgoje.« (Kurikulum za vrtce 1999: 24) Starši imajo pravico, da sodelujejo z vzgojiteljem/                   

-ico, pripravljajo dejavnosti, vendar upoštevajo avtonomnost vrtca. Sodelovanje s starši  je 

zelo pomembno, ko se otrok uvaja v vrtec; starši imajo možnost, da se v dopoldanskem ali 

popoldanskem času krajši ali daljši čas zadržijo v igralnici. 

 

Sodelovanje med starši in vzgojitelji/-icami se kaže tudi pri prinašanju materiala v vrtec, na 

roditeljskih sestankih, pogovornih urah, prireditvah  za   starše, izobraževanju, skupnih izletih, 

ogledih predstav, pri vsakodnevnih pogovorih z vzgojiteljem/-ico ali pomočnikom/-ico 

vzgojitelja/-ice …  Kaže se tudi v poročilih, ki jih vzgojitelji/-ice dnevno obesijo na oglasne 

deske, kaj so z otroki počeli čez dan v vrtcu, katere dejavnosti so potekale … Vzgojitelji/-ice 

pišejo staršem tudi obvestila in vabila; obesijo jih na oglasno desko ali jih staršem izročijo 

osebno. Vrtci, ki so »modernejši«, obvestila in vabila pošiljajo po elektronski pošti. (Starši 

pravijo, da na elektronsko pošto včasih pozabijo in tako zamudijo pomembna besedila, 

besedila, ki jih dobijo natisnjena na listu, pa se ohranijo.) 
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2.3 Besedilo 
 
Sporočamo lahko besedno ali nebesedno. Kadar sporočamo v besednem jeziku, nastane 

besedilo. 

  

Besedilo je le tisto besedno sporočilo, ki je smiselno (ima prepoznan sporočevalčev namen in 

temo), soodvisno (deli so med seboj logično in slovnično povezani) in zaokroženo (tvori 

vsebinsko in oblikovno celoto) (Križaj Ortar idr. 2008: 74). 

 

Poznamo več vrst besedil – glede na različna merila. 

 

2.3.1 Uradno besedilo 
 

»Glede na to, ali je besedilo tvorjeno v enakovrednem ali neenakovrednem družbenem 

razmerju med sporočevalcem in naslovnikom oz. ali kateri od udeležencev govori v imenu 

ustanove, je besedilo neuradno in uradno.« (Bešter idr. 1999: 81) Uradna besedila so tista, ki 

jih sporočevalec pošilja družbeno neenakovrednemu naslovniku. Če je uradno besedilo plod 

dvosmernega sporazumevanja, ga imenujemo tudi uradni dopis (Križaj Ortar 2008: 32). 

Dopise ustanove pošiljajo svojim strankam ali posamezniki ustanovam oz. njihovim 

predstavnikom. Lahko jih pošiljajo po pošti, jih osebno v ovojnici izročijo naslovniku ali v 

izjemnih primerih pošljejo po elektronski pošti; pri tem naslovnika vljudno nagovorijo, 

napišejo, kaj  mu pošiljajo v prilogi, pripišejo pozdrav in se podpišejo (prav tam). 

 

Naslovnika v uradnem dopisu nagovorimo z uradnim nagovorom, imenom in priimkom ter 

družbeno vlogo ali strokovnim nazivom (Bešter idr. 1999: 82); tako se pisec (tj. predstavnik 

ustanove) tudi podpiše. Uradna oseba in posameznik se pri dopisovanju vikata. Če uradna 

oseba piše posamezniku, piše po navadi v 1. osebi množine, če pa posameznik uradni osebi 

kot predstavniku ustanove, pa v 1. osebi ednine (Skaza 2010: 112). 

 

Jedrnatost,  ki je ena izmed odlik dobrega sloga (pretirana skopost nasprotuje jasnosti), 

gospodarnost pri sporočanju in dejstvo, da moramo v uradnih dopisih takoj preiti k bistvu, 

povzročajo tudi ustaljevanje besednih zvez, ki so narejene za več kot eno priložnost. 

Imenujemo jih avtomatizmi (Kalin Golob 2003: 134–140), npr. vedno vabimo starše na 

roditeljski sestanek, pogovorne ure … Ponavljajoča se podobna/enaka situacija povzroči, da 
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se v jeziku ustali najprimernejše jezikovno sredstvo zanjo ter postane konvencija med 

tvorcem in naslovnikom. Kadarkoli tak avtomatizem potrebujemo, ga vnesemo v besedilo – 

prihranimo si čas za to, da se lahko posvetimo vsebinski natančnosti in dodelanosti besedila 

(prav tam, 140). 

 

Uradni dopis ima značilno zunanjo zgradbo. Smiselno je, da je ta enotna za vse, ker se tako 

lahko posvetimo bistvu besedila,  ker točno vemo, kje se kaj nahaja in prihranimo čas pri 

urejanju. Vsakršna drugačna razporeditev nam lahko vzame dodaten čas, ker iščemo bistvene 

podatke, ali celo povzroči  nejasnosti. 

 

Sestavni deli uradnega besedila so: 

– v levem zgornjem kotu sporočevalec sporoči svoje podatke (ime priimek, naslov, 

telefonsko številko in elektronski naslov), 

– pod njim navede podatke o naslovniku, 

– v desnem zgornjem kotu napiše kraj in datum pisanja, 

– pod naslovnikom napiše naslov oz. ime besedilne vrste (lahko tudi na sredini), 

– med naslovom in vsebino lahko doda uradni nagovor, 

– nato napiše vsebino, 

– na koncu pripiše pozdrav in se podpiše (ime in priimek). 

 

Sporočevalec 

                                                                                                            Kraj in datum 

Naslovnik   

 

 Naslov/Ime besedilne vrste    – – – – – – –>   (lahko tudi na sredini)                                  

 

Nagovor 

 

Vsebina 

 

Pozdrav                                                                                                        

                                                                                                              Podpis 
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Ker ta ureditev prevladuje in je zanimiva, uravnotežena in gospodarna rešitev, jo je M. Kalin 

Golob predlagala kot standard postavitve obveznih sestavin (Kalin Golob 2003: 142). 

 

PRIMERI: 

Sporočevalec: Tina Novak            ali          Vrtec Mavčiče        ali    Natisnjeni znak ustanove 

                          Ljubljanska cesta 8             Mavčiče 100 

                          1000 Ljubljana                    4211 Mavčiče 

Kraj in datum: Ljubljana, 1. 2. 2011 

Naslovnik: Ime in priimek             ali          Starši otrok v skupini Muce 

                    Ljubljanska cesta 8 

                    1000 Ljubljana 

Naslov: Vabilo (na roditeljski sestanek) 

Nagovor: Spoštovani starši! 

Vsebina: Vabimo Vas na roditeljski sestanek, ki bo potekal v torek, 12. 2. 2011, ob 17.00 v 

avli vrtca (pritličje). 

Dnevni red: 

– Predstavitev letnega načrta. 

– Izvolitev oseb za svet staršev. 

– Vprašanja/razno. 

Pozdrav: Vljudno vabljeni. 

Podpis: Maja Novak, dipl. vzg. 

 

2.3.1.1 Uradno vabilo v vrtcu 
 
Vabilo je besedilo, v katerem sporočevalec vabi naslovnika, da naj se udeleži kake prireditve 

(sestanka, koncerta, občnega zbora, podelitev spričeval …) (Bešter idr. 1999: 112). 

 

Značilnosti vabila (prav tam): 

– Uradno vabilo pošiljajo ustanove oz. njihovi predstavniki posameznikom. 

– V vabilu napišemo, na katero prireditev vabimo ter kraj in čas njenega poteka. 

– Vabilo na sestanek vsebuje tudi dnevni red. 

– Sporočevalec uporablja prvoosebno glagolsko obliko v ednini (Vabim vas …); če vabi v 

imenu ustanove, pa v množini (Vabimo vas …). 
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Oblika uradnega vabila je enaka obliki uradnega dopisa. 

 

Primer uradnega vabila: 

 

Vrtec Mavčiče                                                                           

Mavčiče 23 

5000 Mavčiče                                                                        Mavčiče, 2. 5. 2011 

Starši otrok skupine Muce                                                             

                                                               

Vabilo 

 

Spoštovani starši! 

 

Vabim Vas na 1. roditeljski sestanek v torek, 10. 5. 2011, ob 17.00 v avli vrtca. 

 

Dnevni red: 

– Predstavitev letnega načrta. 

– Izvolitev oseb za svet staršev. 

– Vprašanja/razno. 

 

   

                                                                          Sabina Novak, dipl. vzg. 

 

 

2.3.1.2 Uradno obvestilo v vrtcu 
 

»Obvestilo je besedilo, v katerem sporočevalec javnosti naznanja, da se bo nekaj 

pomembnega zgodilo oz. da se dogaja.« Besedilo je kratko; gre za dejstva: kdo in koga 

obvešča, kaj se bo zgodilo, kdaj in kje se bo to zgodilo; včasih je pojasnjen tudi vzrok 

dogodka (Križaj Ortar idr. 2009: 109). 
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Glagoli so najpogosteje v prihodnjiku ali sedanjiku, saj dogodke pisec po navadi napoveduje 

ali naslovnike seznanja z nečim, kar se pravkar dogaja. Za uradna obvestila je značilno, da so 

po  navadi objektivna (Vogel, Kastelic, Hodak 2008: 172). 

 

Oblika uradnega obvestila v vrtcu je enaka obliki uradnega dopisa. 

 

Primer uradnega obvestila: 

Vrtec Mavčiče                                                                           

Mavčiče 23 

5000 Mavčiče                                                                        Mavčiče, 2. 5. 2011 

Starši otrok skupine Muce                                                             

                                                               

Obvestilo 

 

Spoštovani starši! 

 

Obveščamo Vas, da  si bomo jutri, 3. 5. 2011, ob 10.00 v Lutkovnem gledališču v Kranju  

ogledali lutkovno predstavo Zvezdica Zaspanka. Peljali se bomo z avtobusom. Vrnili se 

bomo do kosila. 

 

Lep pozdrav 

                                                              Tina Novak, dipl. vzg., in Mateja Tajnšek, pom. vzg. 
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3  EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

 
Med prakso v vrtcu sem večkrat prebirala besedila vzgojiteljev/-ic na oglasnih deskah v vrtcih 

in ugotavljala, da so napisana pomanjkljivo. Zato sem se odločila, da v diplomski nalogi 

raziščem, kakšna besedila pišejo vzgojitelji/-ice staršem svojih otrok, in sicer na primeru 

obvestil in vabil. Gre za uradna besedila, ki imajo določeno sestavo (sestavne dele) in obliko 

(položaj sestavnih delov); napisana pa morajo biti okoliščinam ustrezno in jezikovno pravilno. 

Zanimalo me bo, ali so pri pisanju uradnih besedil uspešnejši/-še vzgojitelji/-ice z visoko ali 

višjo izobrazbo.  

 

3.2 Cilji 
 
Cilji diplomske naloge so: 

a) analizirati besedila vzgojiteljev/-ic (glede sestavnih delov besedil in njihove umeščenosti v 

besedilo), 

b) analizirati napake, ki jih napravijo vzgojitelji/-ice z različno stopnjo izobrazbe, 

c) ugotoviti pravilnost jezikovne rabe. 

 

3.3 Raziskovalne hipoteze 
 
H 1: V več kot polovici uradnih besedil (obvestil in vabil) so navedeni vsi sestavni deli 

uradnega besedila. 

H  2: V več kot polovici uradnih besedil (obvestil in vabil) so sestavni deli na pravem mestu. 

H 3: V več kot polovici uradnih besedil (obvestil in vabil) so sestavni deli ustrezno in 

pravilno izraženi. 

H 4: Vzgojitelji/-ice z višjo stopnjo (7. stopnjo) izobrazbe naredijo pri tvorjenju uradnih 

besedil (obvestil in vabil) manj napak kot vzgojitelji/-ice z nižjo (6. stopnjo). 

 

3.4 Raziskovalna metoda 
 

a) Metoda raziskovanja 

Pri raziskovanju sem uporabila neeksperimentalno deskriptivno metodo raziskovanja. 
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b) Vzorec 

Vzorec raziskovanja je neslučajnostni namenski. V raziskavo sem vključila  80 besedil 

vzgojiteljic (v nadaljevanju diplomske naloge bom uporabljala le žensko obliko besede, saj so 

bile v raziskavo naključno vključene le vzgojiteljice) predšolskih otrok, ki delajo v raznih 

vrtcih na območju Gorenjske. Polovico (40) besedil so napisale vzgojiteljice s 7. stopnjo 

izobrazbe,  polovico (40) pa vzgojiteljice s 6. stopnjo izobrazbe. 

 
Tabela 1: Prikaz vabil in stopnje izobrazbe vzgojiteljic 

Zaporedna številka Stopnja izobrazbe 
V1–20 7. 

V21–40 6. 
 
 
Tabela 2 : Prikaz obvestil in stopnje izobrazbe vzgojiteljic 

Zaporedna številka Stopnja izobrazbe 
O1–20 7. 

O21–40 6. 
 
Graf 1: Delež vzgojiteljic s 6. in s 7. stopnjo izobrazbe 

 
 

 

c) Postopek zbiranja podatkov 
 
Podatke sem zbirala v raznih (vaških in mestnih) vrtcih na Gorenjskem, in sicer od decembra 

2010 do januarja 2011.  Vsa besedila so anonimna, zato ne navajam drugih podatkov – razen 

stopnje izobrazbe avtoric besedila. Pri zbiranju sem imela nekaj težav, ker vzgojiteljice po 

Vzgojiteljice s 7. stopnjo 
izobrazbe

Vzgojiteljice s 6. stopnjo 
izobrazbe
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navadi ne hranijo besedil, ki jih osebno dajejo staršem, in besedil, ki so obešena na oglasni 

deski pri igralnici dane skupine otrok. Ponekod sem morala nekaj časa počakati, da so 

besedila sneli z oglasnih desk in mi jih izročili. Nekaj primerov besedil je v Prilogah. 

 
       č)  Postopek obdelave podatkov 
 
V besedilih sem izbrisala osebne podatke oz. jih nadomestila z izmišljenimi. Besedila sem 

analizirala glede na hipoteze in podatke vpisovala v tabele, izdelane v programu Microsoft 

Word. Podatke sem obdelala kvantitativno in jih nato interpretirala. 

 

Pri statistični obdelavi podatkov sem uporabila aritmetično sredino in odstotke za izračun 

povprečja pravilno izraženih sestavnih delov vseh uradnih besedil. 

 

3.5 Rezultati in interpretacija 
 

3.5.1 Sestavni deli uradnega vabila in uradnega obvestila 
 
Obvezni sestavni deli uradnega vabila in uradnega obvestila so: 

– podatki o sporočevalcu, 
– podatki o naslovniku, 
– kraj in datum pisanja, 
– naslov besedila, 
– vsebina, 
– nagovor, 
– pozdrav, 
– podpis. 
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Tabela 3: Zastopanost sestavnih delov v uradnem vabilu 
Zaporedna 

številka 
Sporočevalec Naslovnik Kraj in 

datum 
Naslov Nagovor Vsebina Pozdrav Podpis Skupaj 

prisotnih 
sestavnih 

delov: 
V1 x x x + + + x + 4 
V2 x x x + + + x x 3 
V3 x x x + + + x + 5 
V4 x x x + + + x + 4 
V5 + x + + + + + + 7 
V6 x x x x + + x x 2 
V7 x x x + + + x x 3 
V8 x x x x + + x + 3 
V9 x x + x + + x + 4 
V10 x x x x + + x x 2 
V11 x x x x + + x + 3 
V12 x x x + x + x x 2 
V13 x x x + x + x + 2 
V14 x x + + x + x + 4 
V15 x x + + x + x x 3 
V16 x x x x + + x x 2 
V17 x x x x x + x + 2 
V18 x x x x + + x + 3 
V19 + x x + x + x + 4 
V20 + x x + x + x + 4 
V21 + + + + x + x + 6 
V22 x x x x + + + + 4 
V23 x x x x x + x + 4 
V24 x x x x + + x x 2 
V25 x x + x + + x x 3 
V26 x x x x x + x x 1 
V27 x x x x + + x + 3 
V28 x x x + x + x + 3 
V29 x x x x + + x x 2 
V30 x x + + x + x + 4 
V31 x x x x x + x + 2 
V32 x x x x + + x + 3 
V33 x x x x x + x + 2 
V34 x x x x + + + + 4 
V35 x x + x + + x + 4 
V36 x x x + x + x + 3 
V37 x x x + x + x + 3 
V38 x x x x x + x x 1 
V39 x x + + x + x + 4 
V40 x x x x + + x x 2 
 
Legenda: 
+ = vsebuje 
X = ne vsebuje 
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Tabela 4: Zastopanost sestavnih delov v uradnem obvestilu 
Zaporedna 

številka 
Sporočevalec Naslovnik Kraj in 

datum 
Naslov Nagovor Vsebina Pozdrav Podpis Skupaj 

prisotnih 
sestavnih 

delov: 
O1 x x x + x + x + 3 
O2 x x x x + + x + 3 
O3 x x x x + + x + 3 
O4 x x x + + + x + 4 
O5 x x x x + + x + 3 
O6 x x x + + + x + 4 
O7 x x x x + + x + 3 
O8 x x x x + + x x 2 
O9 x x x + x + x + 3 
O10 x x x x + + x + 3 
O11 x x x x x + x + 2 
O12 x x + + x + x + 4 
O13 x x x + x + x + 3 
O14 x x x x + + x + 3 
O15 x x x x + + x + 3 
O16 x x x x + + x x 2 
O17 x x x + x + x x 2 
O18 x x + + x + x x 3 
O19 x x x x x + x x 1 
O20 x x + + x + x x 3 
O21 x x + x + + x x 3 
O22 x x x x + + x x 2 
O23 x x x + x + x x 2 
O24 + x + + x + x + 5 
O25 + x + + x + x + 5 
O26 x x x x + + x + 3 
O27 x x x x x + x + 2 
O28 x x x x x + x + 2 
O29 x x x x + + x + 3 
O30 x x x x + + x + 3 
O31 x x x x + + x + 3 
O32 x x x x + + x + 3 
O33 x x x x + + x + 3 
O34 x x x x + + x + 3 
O35 + x + x + + x x 4 
O36 x x x + + + + + 5 
O37 x x + + x + x + 4 
O38 x x x x + + x x 2 
O39 x x + + x + x + 4 
O40 x x + + x + x + 4 
 
Legenda: 
+ = vsebuje 
X = ne vsebuje 
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Tabela 5: Prisotnosti sestavnih delov v uradnem vabilu in uradnem obvestilu 
Prisotnost 

vseh 
sestavnih 

delov 

Število 
besedil 

Odstotki 
(%) 

DA 0 0 
NE 80 100 

Skupaj 80 100 
 
Graf 2: Delež besedil, v katerih so prisotni vsi sestavni deli uradnega vabila in uradnega obvestila 

 
 
Iz Grafa 2 je razvidno, da niti eno besedilo ne vsebuje vseh sestavnih delov uradnega besedila. 

Med 80 besedili manjka en sestavni del zgolj v enem besedilu (V5). Večina besedil ima po 

dva ali tri sestavne dele. Tri besedila ne vsebujejo niti enega sestavnega dela uradnega 

besedila razen vsebine. 

 

 

Tabela 6: Prisotnost posameznih sestavnih delov v uradnem vabilu in uradnem obvestilu 
Sestavni deli Število 

besedil, ki 
vsebujejo 

sestavni del 

Odstotki (%) 

Sporočevalec 7 8,75 
Naslovnik 1 1,25 
Kraj in datum  19 23,75 
Naslov 34 42,50 
Nagovor 45 56,25 
Vsebina 80 100 
Pozdrav 4 5 
Podpis 56 70 
 

DA

NE
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Graf 3: Prisotnost posameznih sestavnih delov v uradnem vabilu in uradnem obvestilu 

 
 
 

Iz Grafa 3 je razvidno, da vzgojiteljice pri pisanju uradnega vabila in uradnega obvestila ne 

pozabijo, kot je bilo že omenjeno, na vsebino. Precej uradnih besedil (70 %) je podpisanih. 

Sledijo nagovor (56,75 %), naslov besedila (42,5 %) ter kraj in datum (23,75 %). Najmanjkrat 

je prisoten sestavni del »naslovnik«, saj ga ima le eno besedila, druga besedila pa ga imajo 

omenjenega v nagovoru. 

 

Oglejmo si še prisotnost podatkov v sestavnem delu »vsebina«. V (uradnem) vabilu 

sporočevalec navede prireditev, na katero vabi,  ter kraj in čas njenega poteka, v (uradnem) 

obvestilu pa, kaj se bo zgodilo ter kdaj in kje se bo to zgodilo. 
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Tabela 7: Zastopanost podatkov v »vsebini« uradnega vabila 
Zaporedna 
številka 

Na kaj? Kdaj? Kje? Skupaj prisotnih: 

V1 + + + 3 
V2 + + + 3 
V3 + + + 3 
V4 + + + 3 
V5 + + + 3 
V6 + + + 3 
V7 + + + 3 
V8 + + + 3 
V9 + + + 3 
V10 + + + 3 
V11 + + + 3 
V12 + + + 3 
V13 + + + 3 
V14 + + + 3 
V15 + + + 3 
V16 + + + 3 
V17 + + + 3 
V18 + + + 3 
V19 + + + 3 
V20 + + + 3 
V21 + + + 3 
V22 + + x 2 
V23 + + + 3 
V24 + + x 2 
V25 + + x 2 
V26 + + + 3 
V27 + + + 3 
V28 + + +  3 
V29 + + + 3 
V30 +  + + 3 
V31 +  + + 3 
V32 +  + + 3 
V33 + + + 3 
V34 + + + 3 
V35 + + + 3 
V36 + + + 3 
V37 + + + 3 
V38 + + x 2 
V39 + + + 3 
V40 + + + 3 
 
Legenda: 
+ = vsebuje 
X = ne vsebuje 
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Tabela 8: Zastopanost podatkov v »vsebini« uradnega obvestila 
Zaporedna 
številka 

O čem? Kdaj? Kje? Skupaj prisotnih: 

O1 + + + 3 
O2 + + + 3 
O3 + Glede na vsebino 

obvestila to ni 
pomembno. 

Razumljivo, da je 
v vrtcu. 

 

O4 + + + 3 
O5 + + + 3 
O6 + + + 3 
O7 + + + 3 
O8 + + + 3 
O9 + + + 3 
O10 + + Razumljivo, da je 

v vrtcu. 
 

O11 + + x 2 
O12 + + + 3 
O13 + + + 3 
O14 + + + 3 
O15 + + + 3 
O16 + + + 3 
O17 + + + 3 
O18 + + + 3 
O19 + + + 3 
O20 + + + 3 
O21 + + + 3 
O22 + + + 3 
O23 + + + 3 
O24 + + + 3 
O25 + + + 3 
O26 + + + 3 
O27 + + + 3 
O28 + x + 2 
O29 + + + 3 
O30 + + + 3 
O31 + + + 3 
O32 + + + 3 
O33 + + x 2 
O34 + x x 1 
O35 + + + 3 
O36 + + + 3 
O37 + + + 3 
O38 + + + 3 
O39 + + + 3 
O40 + + + 3 
Legenda: 
+ = vsebuje 
X = ne vsebuje 
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Tabela 9: Prisotnost podatkov v »vsebini« uradnega vabila in uradnega obvestila 
Prisotnost 

vseh 
podatkov 

Število 
besedil 

Odstotki 
(%) 

DA 71 88,75 
NE 7 8,75 
SKUPAJ 78 97,5 
 
 
Graf 4: Delež besedil, v katerih so prisotni vsi podatki v »vsebini« uradnega vabila in uradnega 
obvestila  

 
 
Iz Grafa 4 je razvidno, da ima večina besedil vse podatke v »vsebini« uradnega vabila in 

uradnega obvestila, le slabih 9 %  besedil jih  ne vsebuje.  

 
Tabela 10: Prisotnost posameznih podatkov v vsebini uradnega vabila in uradnega obvestila 

Sestavni deli Število besedil Odstotki (%) 
Kaj/Na kaj? 80 100 
Kdaj? 77 96,25 
Kje? 71 88,75 
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Graf 5: Prisotnost posameznih podatkov v »vsebini« uradnega vabila in uradnega obvestila

 
 

Iz Grafa 5 je razvidno, da vzgojiteljice pri pisanju uradnih besedil v veliki večini upoštevajo 

obvezne podatke v »vsebini«. Vsa besedila (100 %) vsebuje podatek,  kaj se bo zgodilo (v 

uradnem obvestilu) oz. na kaj se vabi (v uradnem vabilu). Največ vzgojiteljic je pozabilo 

omeniti podatek, kje se bo nekaj zgodilo.  

 
Hipoteza 1: V več kot polovici uradnih besedil (obvestil in vabil) so navedeni vsi 

sestavni deli uradnega besedila. 

 

Hipoteza 1 je zavrnjena, saj nobeno uradno besedilo ne vsebuje vseh sestavnih delov. 
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3.5.2 Položaj sestavnih delov uradnega vabila in uradnega obvestila 
 

Sestavni deli uradnega dopisa so pravilno razporejeni takole: 

Sporočevalec 

                                                                                                            Kraj in datum 

Naslovnik   

 

Naslov/ime besedilne vrste   - - - - - - - -> (lahko tudi na sredini)                                       

 

Nagovor 

 

Vsebina 

 

 

 

Pozdrav                                                                                                        

                                                                                                               Podpis 
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Tabela 11: Pravilni položaj sestavnih delov v uradnem vabilu 
Zaporedna 

številka 
Sporočevalec Naslovnik Kraj 

in 
datum 

Naslov Nagovor Vsebina Pozdrav Podpis Skupaj 
pravilno 

razporejeni 
sestavni 

deli: 
V1    + x +  + 3 
V2    + x +   2 
V3    + x +  + 3 
V4    + + +  + 4 
V5 +  x + x + x + 4 
V6     x +   1 
V7    + x +   2 
V8     x +  + 2 
V9   x  x +  x 1 
V10     + +   2 
V11     x +  + 2 
V12    +  +   2 
V13    +  +  + 3 
V14   x +  +  + 3 
V15   x +  +   2 
V16     x +   1 
V17      +  + 2 
V18     x +  + 2 
V19 +   +  +  x 3 
V20 +   +  +  + 4 
V21 + + x +  +  x 4 
V22     x + + + 3 
V23      +  + 2 
V24     x +   1 
V25   x  x +   1 
V26      +   1 
V27     + +  + 3 
V28    +  +  + 3 
V29     x +   1 
V30   x +  +  + 2 
V31      +  + 2 
V32     x +  x 1 
V33      +  x 1 
V34     x + x + 2 
V35   x  x +  + 2 
V36    x  +  + 2 
V37    +  +  + 3 
V38      +   1 
V39   x +  +  + 3 
V40     x +   1 
Legenda: 
+ = je na pravem mestu 
X = ni na pravem mestu 
prazen prostor = sestavni del ni prisoten 
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Tabela 12: Pravilni položaj sestavnih delov v uradnem obvestilu 
Zaporedna 

številka 
Sporočevalec Naslovnik Kraj 

in 
datum 

Naslov Nagovor Vsebina Pozdrav Podpis Skupaj 
pravilno 

razporejeni 
sestavni 

deli: 
O1    +  +  + 3 
O2     x +  + 2 
O3     x +  + 2 
O4    + x +  + 3 
O5     x +  + 2 
O6    + x +  + 3 
O7     x +  + 2 
O8     x +   1 
O9     + +  + 3 
O10     x +  + 2 
O11      +  + 2 
O12   x +  +  + 3 
O13    +  +  + 3 
O14     x +  x 1 
O15     x +  + 2 
O16     + +   2 
O17    +  +   2 
O18   x +  +   2 
O19      +   1 
O20   x +  +   2 
O21   x  x +   1 
O22     + +   2 
O23    +  +   2 
O24 +  + +  +  + 5 
O25 +  + +  +  + 5 
O26     + +  + 3 
O27      +  x 1 
O28      +  + 2 
O29     x +  + 2 
O30     x +  x 1 
O31     x +  x 1 
O32     x +  + 2 
O33     x +  + 2 
O34     x +  + 2 
O35 +  x +  +   3 
O36    + + + + x 4 
O37   x +  +  + 3 
O38     + +   2 
O39   x +  +  + 3 
O40   x +  +  + 3 
Legenda: 
+ = je na pravem mestu 
X = ni na pravem mestu 
prazen prostor = sestavni del ni prisoten 
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Tabela 13: Pravilni položaj sestavnih delov v uradnem vabilu in uradnem obvestilu 
 DA Odstotki (%) NE Odstotki (%) 

Sporočevalec 7/7 100 / 0 

Naslovnik 1/1 100 / 0 

Kraj in datum 

pisanja 

2/19 10,53 17/19 89,47 

Naslov 33/34 97,06 1/34 2,94 

Nagovor 9/45 20 36/45 80 

Vsebina 80/80 100 / 0 

Pozdrav 2/4 50 2/4 50 

Podpis 46/56 82,14 10/56 17,86 

 
 
Graf 6: Pravilni položaj sestavnih delov v uradnem vabilu in uradnem obvestilu 

 
 

Iz Grafa 6 je razvidno, da so vzgojiteljice pri položaju sestavnih delov uradnega vabila in 

uradnega obvestila najbolj upoštevale sporočevalca (100 %), naslovnika, ki je bil izražen le 

pri enem vabilu in je bil na pravem položaju (100 %), naslov besedila (97,06 %) ter »vsebino« 

(100 %). Najmanjkrat je bil na pravem mestu kraj in datum pisanja. 

 

HIPOTEZA 2: V več kot polovici uradnih besedil (obvestil in vabil) so sestavni deli na 

pravem mestu. 

 

Hipoteza 2 je zavrnjena, saj ima manj kot polovica besedil sestavne dele na pravem mestu. 
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3.5.3 Jezikovna izrazitev sestavnih delov v uradnem vabilu in uradnem obvestilu 
 

Sestavni deli uradnega besedila morajo biti izraženi jezikovno pravilno in ustrezno 

okoliščinam sporočanja – glej primer v poglavju 2.3.1, 2.3.1.1 in 2.3 1.2.  

 

V nadaljevanju bom prikazala napake iz besedil, in sicer si bodo glede na pogostost sledile po 

naslednjem vrstnem redu:  

1. Pravopisne napake 

A) Ločila: 

a) Pika 

b) Klicaj 

c) Vprašaj 

č)   Tri pike 

d) Vejica 

e) Oklepaj 

f) Pomišljaj 

g) Vezaj 

h) Poševnica 

i) Tipkarske napake 

B) Velika in mala začetnica 

C) Pisanje skupaj in narazen 

Č)  Krajšave 

2.   Poimenovalne napake 

3. Slovnične napake 

A) Napačne oblike besede 

B) Predlogi 

C) Zaimki 

Č)  Besedni red 

4. Slogovne napake 

A) Neustrezne besede 

B) Pomanjkljivo izraženi sestavni deli uradnega besedila 
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1. PRAVOPISNE NAPAKE 

A) LOČILA 
a) PIKA 

Tabela 14: Manjka pika na koncu povedi. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

V3 - mengeška koča, 

- šmarjetna gora, 

- naravoslovni dan v 

Vačah (ogled zanimivih 

živali) 

– Mengeška koča, 

– Šmarjetna gora, 

– naravoslovni dan v 

Vačah (ogled 

zanimivih živali). 

V17 VABIMO VAS V NAŠO 

DRUŽBO DA SKUPAJ 

ODKRIJEMO BOŽIČKOVO 

SKRIVNOST V ČETRTEK, 9. 

12. 2010 OB 17.00, V VRTCU 

OREHEK 

VABIMO VAS V NAŠO 

DRUŽBO, DA SKUPAJ 

ODKRIJEMO BOŽIČKOVO 

SKRIVNOST V ČETRTEK, 

9. 12. 2010, OB 17.00 V 

VRTCU OREHEK. 

V22 Govorilne ure bodo v torek 

2.3.2010 

Govorilne ure bodo v torek     

2. 3. 2010. 

V30 VESELIMO SE VAŠEGA 

OBISKA 

VESELIMO SE VAŠEGA 

OBISKA. 

V38 Veselimo se vašega obiska Veselimo se vašega obiska. 

O3  ODZVALI SMO SE POVABILU 

K SODELOVANJU V 

DOBRODELNI AKCIJI 

OBDARAJANJE  

ODZVALI SMO SE 

POVABILU K 

SODELOVANJU V 

DOBRODELNI AKCIJI 

OBDARJANJE. 

O6 Vsak otrok naj v naslednjem 

tednu v vrtec prinese en majhen 

kos sveže zelenjave, po možnosti 

tako, ki jo je možno poizkusiti 

surovo, (korenje, rdeča pesa…) 

Vsak otrok naj v naslednjem 

tednu v vrtec prinese en 

majhen kos sveže zelenjave, 

po možnosti tako, ki jo je 

možno poizkusiti surovo 

(korenje, rdeča pesa …). 

O26 Napišite: Napišite: 
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- Ime in priimek otroka 

- Datum prisotnosti oz. 

odsotnosti 

- Podpis starša oz. 

skrbnika 

–  ime in priimek otroka, 

–  datum prisotnosti oz. 

odsotnosti, 

–  podpis enega od staršev oz. 

skrbnikov. 

O33 Prosimo vas, da nam pomagate 

pri zbiranju jesenskih plodov in 

poljščin ( kostanj, želod, žir, 

storži, šipek, koruza, bučke, 

drevesni listi …), plastenke, 

zobotrebce 

Prosimo vas, da nam 

pomagate pri zbiranju 

jesenskih plodov in poljščin 

(kostanj, želod, žir, storži, 

šipek, koruza, bučke, drevesni 

listi …), plastenk, 

zobotrebcev. 

O25, O35, O40 Hvala za razumevanje Hvala za razumevanje. 

 
Tabela 15: Manjka pika na koncu povedi, odveč je pika pred zaklepajem. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

O16 Prosiva, da prinesete škornje 

za vašega otroka, ker smo 

začeli hoditi na sprehode 

(gozd, igrišče.) 

Prosiva, da prinesete škornje 

za svojega otroka, ker smo 

začeli hodit na sprehode 

(gozd, igrišče). 

O20 Otroci naj bodo primerno 

oblečeni in obuti v zimske 

čevlje (možnost snega, blata.) 

Otroci naj bodo primerno 

oblečeni in obuti v zimske 

čevlje (možnost snega, blata). 

 
Tabela 16: Manjka pika pri navajanju datuma. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

O6 V tednu od 11.10 do 

15.10.2010 bomo imeli v 

skupini TEDEN KMEČKIH 

OPRAVIL zato Vas VABIVA, k 

sodelovanju. 

V tednu od 11. 10. do 15. 10. 

2010 bomo imeli v skupini 

TEDEN KMEČKIH 

OPRAVIL, zato Vas VABIVA 

k sodelovanju. 
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Tabela 17: Pika na koncu povedi je odveč. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

O 12 Naš vrtec je dobil naslednje 

termine: 25., 26., 29., 30.11. in 

2. ter 3.12.. 

Naš vrtec je dobil naslednje 

termine: 25., 26., 29., 30. 11. 

in 2. ter 3. 12.  

 
Tabela 18: Namesto klicaja bi morala na koncu povedi stati pika. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V20 Veselimo se srečanja z vami! Veselimo se srečanja z vami. 

O2, O6,O8, O31 HVALA ZA SODELOVANJE! HVALA ZA SODELOVANJE. 

O4, O10, O32, O33, 

V38 

HVALA! HVALA. 

O5 HVALA ZA RAZUMEVANJE! HVALA ZA RAZUMEVANJE. 

O7, O14, O15, O37 HVALA ZA RAZUMEVANJE IN 

SODELOVANJE! 

HVALA ZA RAZUMEVANJE 

IN SODELOVANJE. 

O9 Skupaj bomo zmogli! Skupaj bomo zmogli. 

O27 OTROCI LAHKO SVOJE 

IGRAČE PRINESEJO V 

VRTEC SAMO OB 

PONEDELJKIH! 

OTROCI LAHKO SVOJE 

IGRAČE PRINESEJO V 

VRTEC SAMO V 

PONEDELJKIH. 

 

Tabela 19: Namesto treh pik mora biti pika. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

V8 Tokrat malo drugače … 

podjetje Komteks d.o.o. nam bo 

velikodušno odstopilo zabojnik 

za zbiranje papirja za celo 

šolsko leto. 

 

Tokrat malo drugače. Podjetje 

Komteks d. o. o. nam bo 

velikodušno odstopilo 

zabojnik za zbiranje papirja 

za celo šolsko leto. 

 

 

Tabela 20:  Pika bi morala biti levostično ločilo. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

O6 11.10 

15.10.2010 

11. 10 

15. 10. 2010 

V5, V6, V14, V18, V19, 12.4.2010 12. 4. 2010 
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V20, V21, V22, V24, V25, 

V26, V28, V30, V31, V34, 

V35, V36, O8, O12, O17, 

O18, O19, O20, O21, O22, 

O24,O25, O26, O37, O39, 

O40 

O39 Otroci naj bodo primerno obuti 

(adidaske) in oblečeni v lahka 

oblačila, obvezna so tudi 

pokrivala . 

Otroci naj bodo primerno 

obuti (športni copati) in 

oblečeni v lahka oblačila, 

obvezna so tudi pokrivala. 

V8 Tokrat malo drugače … 

podjetje Komteks d.o.o. nam bo 

velikodušno odstopilo zabojnik 

za zbiranje papirja za celo 

šolsko leto. 

 

Tokrat malo drugače. Podjetje 

Komteks d. o. o. nam bo 

velikodušno odstopilo 

zabojnik za zbiranje papirja 

za celo šolsko leto. 

 

V14 Vabimo Vas na sestanek, ki bo 

v četrtek, 11. 11. 2010 ob 16.30 

na Orehku v učilnici 5.a (poleg 

zbornice). 

Vabimo Vas na sestanek, ki 

bo v četrtek, 11. 11. 2010, ob 

16.30 v OŠ Orehek v učilnici 

5. a (poleg zbornice). 

V19 Sestanek bo v igralnici vaših 

otrok (2.soba), v SREDO, 29. 9. 

2010 OB 16.00 uri. 

Sestanek bo v igralnici vaših 

otrok (2. soba), v SREDO, 

29. 9. 2010, OB 16.00. 

V37 VABIMO VAS NA 

ZAKLJUČNO PRIREDITEV, 

KI BO V ČETRTEK 15.JUNIJA 

OB 17.30 V DVORANI KS. 

VABIMO VAS NA 

ZAKLJUČNO 

PRIREDITEV, KI BO V 

ČETRTEK 15. JUNIJA OB 

17.30 V DVORANI KS. 

O11 Kaj pa četrti? 

To je dobra volja. 

( n.n) 

Kaj pa četrti? 

To je dobra volja. 

(n. n.) 
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Tabela 21: Pika pri navajanju časa bi morala biti stično ločilo. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

V3 V četrtek, 8. 4. 2010, ob 16. 

30, se bomo skupaj poveselili. 

V četrtek, 8. 4. 2010, ob 16.30 

se bomo skupaj poveselili. 

  
Tabela 22: Kadar uro izrazimo s številko in besedo »uri«, je pika levostično ločilo. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V10 ČETRTEK, 25. 3. 2010, OB 

18.URI 

ČETRTEK, 25. 3. 2010, OB 

18. URI 

 
Tabela 23: Kadar navajamo minute, je beseda »uri« odveč. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V7, V19, V30, 014, O17, 

O20, 022 

V sredo, 15. 12. 2010, ob 16.30 

uri ste vabljeni, da si ogledate 

razstavo voščilnic, ki smo jih 

prijeli od drugih držav. 

V sredo, 15. 12. 2010, ob 16.30  

ste vabljeni, da si ogledate 

razstavo voščilnic, ki smo jih 

prijeli iz drugih držav. 

 
Tabela 24: Kadar navajamo ure in minute, je vmesno ločilo pika. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V27 VABIMO VAS NA UVODNI 

RODITELJSKI SESTANEK, KI 

BO V IGRALNICI 

MEHURČKOV OB 17:00 V 

PROSTORIH NAŠEGA 

VRTCA. 

VABIMO VAS NA UVODNI 

RODITELJSKI SESTANEK, 

KI BO V IGRALNICI 

MEHURČKOV OB 17.00 V 

PROSTORIH NAŠEGA 

VRTCA. 

 

b) KLICAJ 
Tabela 25: Manjka klicaj. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V8,O29, O35, O38 Spoštovani starši Spoštovani starši! 

V18 DRAGE MAME IN ATI OZ. 

BABICE IN DEDKI 

DRAGE MAME IN ATI OZ. 

BABICE IN DEDKI! 

 
Tabela 26: Klicaj za imenom besedilne vrste je odveč. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V13, V28 VABILO! VABILO 



S. Stenovec, Kakšna besedila pišejo vzgojiteljice staršem svojih otrok? (2011) 
 

30 
 

O13, O18, O20, 

O23,O39,O40 

OBVESTILO! OBVESTILO 

 

Tabela 27: Klicaj bi moral biti levostično ločilo. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

V2 Draga starši ! Dragi starši! 

V27 VABLJENI ! VABLJENI! 

 

c) VPRAŠAJ 
Tabela 28: Vprašaj je odveč. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V35 Zbirno mesto: pred vrtcem 

Mavčiče 

Kdaj?: ob 8.30 

Cilj izleta: SMLEDNIŠKI 

GRAD 

Zbirno mesto: pred vrtcem 

Mavčiče 

Kdaj (boljše: Čas odhoda): ob 

8.30 

Cilj izleta: SMLEDNIŠKI 

GRAD 

 

                  č)   TRI PIKE 
Tabela 29: Tri pike bi morale biti nestično ločilo. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V8 Papir (v škatli, zavezanega ali 

v PVC vrečki) tako lahko 

prinesete kadarkoli in ga 

oddate kateri od strokovnih 

delavk… 

Papir (v škatli, zavezanega ali 

v PVC-vrečki) tako lahko 

prinesete kadarkoli in ga 

oddate kateri od strokovnih 

delavk … 

V20, O2, O6, O7, O13 VSAK DAN GREMO NA 

SPREHOD, PRED VRTEC… 

Vsak dan gremo na sprehod, 

pred vrtec … 

O24 Prosimo vas, da že »pridno 

začnete zbirati naravni 

material (npr. storže, kostanj, 

koruzo, fižol, orehe, listje, 

želod, ličkanje, buče…) in ga že 

prinašate v vrtec. 

Prosimo vas, da že »pridno 

začnete zbirati naravni 

material (npr. storže, kostanj, 

koruzo, fižol, orehe, listje, 

želod, ličkanje, buče …) in ga 

že prinašate v vrtec. 
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d) VEJICA 
Tabela 30: Vejica manjka med glavnim in odvisnim stavkom. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V17 VABIMO VAS V NAŠO 

DRUŽBO DA SKUPAJ 

ODKRIJEMO BOŽIČKOVO 

SKRIVNOST. 

VABIMO VAS V NAŠO 

DRUŽBO, DA SKUPAJ 

ODKRIJEMO BOŽIČKOVO 

SKRIVNOST. 

V24, V25 Da se bomo lažje organizirali 

vas prosimo, da se vpišete v 

seznam. 

Da se bomo lažje organizirali, 

vas prosimo, da se vpišete v 

seznam. 

V26 Starše bomo prosili da bodo 

velike črne vrečke za smeti 

kupili, vse ostalo pa boste pri 

nas v vrtcu dobili. 

Starše bomo prosili, da bodo 

velike črne vrečke za smeti 

kupili, vse ostalo pa boste pri 

nas v vrtcu dobili. 

V28 V KATERO SE BOSTE 

NAJPREJ VKLJUČILI BOMO 

IZBRALI NAKLJUČNO. 

V KATERO SE BOSTE 

NAJPREJ VKLJUČILI, 

BOMO IZBRALI 

NAKLJUČNO. 

V36 Dragi starši, ker se bliža konec 

šolskega leta je prav, da vas še 

zadnjič povabimo v našo 

igralnico. Pokazali vam bomo 

kako smo se spoznali in delali z 

novimi materiali. 

Dragi starši, ker se bliža konec 

šolskega leta, je prav, da vas še 

zadnjič povabimo v našo 

igralnico. Pokazali vam bomo, 

kako smo se spoznali in delali 

z novimi materiali. 

O8 PREDSTAVILA NAM BO 

SVOJ POKLIC TER NAM 

MALO UREDILA PRIČESKE, 

ZATO VAS LEPO PROSIVA, 

ČE JE KATERI OD STARŠEV 

PROTI TAKŠNEMU 

UREJANJU PRIČESK OTROK 

NAJ NAMA TO GLASNO IN 

JASNO SPOROČI. 

Predstavila nam bo svoj poklic 

ter nam malo uredila pričeske, 

zato vas lepo prosiva, če je 

kateri od staršev proti 

takšnemu urejanju pričesk 

otrok, naj nama to sporoči. 

O12 Tisti, ki imajo daljše lase naj Tisti, ki imajo daljše lase, naj 
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prinesejo tudi svoj fen in 

glavnik. 

prinesejo tudi svoj sušilnik las 

in glavnik. 

O37 OTROK, KI IMA UŠI ALI 

GNIDE NE MORE BITI V 

VRTCU TOLIKO ČASA 

DOKLER LE TE NISO 

POPOLNOMA 

ODPRAVLJENE. 

Otrok, ki ima uši ali gnide, ne 

more biti v vrtcu toliko časa, 

dokler le-te niso popolnoma 

odpravljene. 

O38 Res da eni odhajajo drugi 

odhajajo. 

Res, da eni odhajajo, drugi 

odhajajo. 

O40 V primeru, da zboli tudi vaš 

otrok vas naprošamo, da to 

sporočite v vrtec. 

Če zboli tudi vaš otrok, vas 

naprošamo, da to sporočite v 

vrtec. 

 
Tabela 31: Vejica manjka med enakovrednima stavkoma. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

O6 V tednu od 11.10 do 

15.10.2010 bomo imeli v 

skupini TEDEN KMEČKIH 

OPRAVIL zato Vas VABIVA, k 

sodelovanju. 

V tednu od 11. 10. do 15. 10. 

2010 bomo imeli v skupini 

TEDEN KMEČKIH 

OPRAVIL, zato Vas VABIVA 

k sodelovanju. 

O9 SONCE SE NAM ŽE VESELO 

SMEJE KMALU NAS TUDI 

BOLJ OGREJE. 

SONCE SE NAM ŽE 

VESELO SMEJE, KMALU 

NAS TUDI BOLJ OGREJE. 

O38 Eni so nam bližje eni malo 

manj. 

Eni so nam bližje, eni malo 

manj. 

 
Tabela 32: Vejica manjka med pristavkom in preostalim delom povedi. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V2 Razstavo bomo priredili v 

torek, 23. 12. 2008 ob 10h, na 

vrtcu Voklo. 

Razstavo bomo priredili v 

torek, 23. 12. 2008, ob 10h v 

vrtcu Voklo. 

V11 VABIM VAS NA 

PREDNOVOLETNO 

Vabim vas na prednovoletno 

srečanje, ki bo v petek, 17. 
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SREČANJE, KI BO V PETEK, 

17. DECEMBRA 2010 OB 17. 

URI V AVLI OŠ OREHEK V 

KRANJU. 

decembra 2010, ob 17. uri v 

avli OŠ Orehek v Kranju. 

V14 Vabimo Vas na sestanek, ki bo 

v četrtek, 11. 11. 2010 ob 16.30 

na Orehku v učilnici 5.a (poleg 

zbornice). 

Vabimo Vas na sestanek, ki bo 

v četrtek, 11. 11. 2010, ob 

16.30 v OŠ Orehek v učilnici 

5. a (poleg zbornice). 

V16 V TOREK, 25. 1. 2011 OB 

9.30, VAJU VABIM V 

VRTEC,KJER SE BOSTA 

LAHKO SKUPAJ Z NAMI 

DRUŽILA IN ZABAVALA. 

V TOREK, 25. 1. 2011, OB 

9.30 VAJU VABIM V 

VRTEC,KJER SE BOSTA 

LAHKO SKUPAJ Z NAMI 

DRUŽILA IN ZABAVALA. 

V17 V ČETREK, 9. 12. 2010 OB 

17.00 URI, V VRTCU 

OREHEK 

V ČETREK, 9. 12. 2010, OB 

17.00 URI V VRTCU OREHEK 

V19 Sestanek bo v igralnici vaših 

otrok (2.soba), v SREDO, 29. 

9. 2010 OB 16.00 uri. 

Sestanek bo v igralnici vaših 

otrok (2. soba) v SREDO, 29. 

9. 2010, OB 16.00. 

V26 Bliža se pustni čas, in zavod za 

turizem Kranj na pustni 

sprevod povabil je nas. 

V četrtek, 24.januarja ob pol 

petih se starši in otroci v vrtcu 

dobimo in skupaj čebelice 

naredimo. 

 

Bliža se pustni čas, in Zavod za 

turizem Kranj na pustni 

sprevod povabil je nas. 

V četrtek, 24. januarja, ob pol 

petih se starši in otroci v vrtcu 

dobimo in skupaj čebelice 

naredimo. 

 

V28 V TOREK 14.12.2010 OB 

17.00 PRIDITE K NAM, DA 

BOMO SKUPAJ 

USTVARJALI. 

V TOREK, 14. 12. 2010, OB 

17.00 PRIDITE K NAM, DA 

BOMO SKUPAJ 

USTVARJALI. 

V40 V TOREK, 30. MARCA 2010 

OB 17. URI VAJU VABIM V 

V TOREK, 30. MARCA 2010, 

OB 17. URI VAJU VABIM V 
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TELOVADNICO OŠ, DA 

SKUPAJ PREŽIVIMO NEKAJ 

PRIJETNIH TRENUTKOV. 

TELOVADNICO OŠ, DA 

SKUPAJ PREŽIVIMO 

NEKAJ PRIJETNIH 

TRENUTKOV. 

O22 Kot smo se dogovorili za 

končni izlet, se dobimo v 

SREDO, 9.6. ob 16.30  uri na 

PARKIRIŠČU POD STRAŽO – 

spodnja postaja žičnice oz. 

konec sankališča. 

Kot smo se dogovorili za 

končni izlet, se dobimo v 

SREDO, 9. 6., ob 16.30 na 

PARKIRIŠČU POD STRAŽO 

– spodnja postaja žičnice oz. 

konec sankališča. 

O32 V četrtek, 21. 10. Bomo z otroki 

v dopoldanskem času pripravili 

sadno kupo. 

V četrtek, 21. 10., bomo z 

otroki v dopoldanskem času 

pripravili sadno kupo. 

 
Tabela 33: Vejica manjka v t. i. soredju. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V26 Prosim potrdite svojo 

prisotnost z vpisom na seznam. 

Prosim, potrdite svojo 

prisotnost z vpisom na seznam. 

 
Tabela 34: Vejica se ne piše med samostalniško besedno zvezo, ki je nastala iz odvisnika, in 
preostalim delom povedi. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V39 Ob praznovanju prihoda 

pomladi in materinskega 

dneva, vas vabimo, da v 

četrtek, 23. 3. 2006 ob 17.30 v 

dvorani KS, preživite z nami 

prijetno popoldne. 

Ob praznovanju prihoda 

pomladi in materinskega dneva 

vas vabimo, da v četrtek, 23. 3. 

2006, ob 17.30 v dvorani KS 

preživite z nami prijetno 

popoldne. 

V39 Po srečanjem, vas vabimo na 

tretji roditeljski sestanek. 

Po srečanju vas vabimo na 

tretji roditeljski sestanek. 

O5 SPOROČAM VAM, DA V 

PRIHAJAJOČEM MESECU 

DECEMBRU Z NAMI NE BO 

MAJDE, ZARADI BOLNIŠKE 

SPOROČAM VAM, DA V 

PRIHAJAJOČEM MESECU 

DECEMBRU Z NAMI NE BO 

MAJDE ZARADI BOLNIŠKE 
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ODSOTNOSTI. ODSOTNOSTI. 

 
Tabela 35: Vejica se ne piše med stavčnima členoma. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V3 V četrtek, 8. 4. 2010, ob 16. 

30, se bomo skupaj poveselili. 

V četrtek, 8. 4. 2010, ob 16.30 

se bomo skupaj poveselili. 

V4 Vabiva vas na roditeljski 

sestanek, ki bo v četrtek, 23. 9. 

2010, ob 17h, v vrtcu Voklo. 

Vabiva vas na roditeljski 

sestanek, ki bo v četrtek, 23. 9. 

2010, ob 17h v vrtcu Voklo. 

V6 Predstavo bomo odigrali v 

nedeljo, 21.3. 2010, ob 14.00, 

v Vogljanski dvorani. 

Predstavo bomo odigrali v 

nedeljo, 21.3. 2010, ob 14.00 v 

Vogljanski dvorani. 

V7 V sredo, 15. 12. 2010, ob 

16.30 uri, ste vabljeni, da si 

ogledate razstavo voščilnic, ki 

smo jih prejeli od drugih 

držav. 

V sredo, 15. 12. 2010, ob 

16.30 ste vabljeni, da si 

ogledate razstavo voščilnic, ki 

smo jih prejeli iz drugih držav. 

V17 Barva vašega vabila, je vaša 

začetna delavnica. 

Barva vašega vabila je vaša 

začetna delavnica. 

V34 V torek, 9.12.2008, ob 17.00, 

vas vabimo na skupno 

druženje in ustvarjanje v naši 

igralnici. 

V torek, 9. 12. 2008, ob 17.00 

vas vabimo na skupno 

druženje in ustvarjanje v naši 

igralnici. 

V39 Ob praznovanju prihoda 

pomladi in materinskega 

dneva, vas vabimo, da v 

četrtek, 23. 3. 2006 ob 17.30 v 

dvorani KS, preživite z nami 

prijetno popoldne. 

Ob praznovanju prihoda 

pomladi in materinskega dneva 

vas vabimo, da v četrtek, 23. 3. 

2006, ob 17.30 v dvorani KS 

preživite z nami prijetno 

popoldne. 

 

Tabela 36: Vejica se ne piše med prilastkom in jedrom v zloženem stavčnem členu. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

V21 Vzgojiteljica, Saša Drenovec Vzgojiteljica Saša Drenovec 
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Tabela 37: Vejica ne sme biti uporabljena kot končno ločilo. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

O2 PREGLEJTE TUDI REZERVNA 

OBLAČILA, KRATKE HLAČE, 

KRILA IN MAJICE 

ZAMENJAJTE S TOPLEJŠIMI 

OBLAČILI, 

Preglejte tudi rezervna 

oblačila, kratke hlače, krila in 

majice zamenjajte s toplejšimi 

oblačili. 

 

Tabela 38: Vejica je odveč pred tremi pikami. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

O2 PRIŠLA JE K NAM JESEN, 

MEGLA, MRZLI DNEVI, … 

Prišli so k nam jesen, megla, 

mrzli dnevi … 

 
Tabela 39: Vejica se piše za krajem in pred datumom pisanja. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V25, V30, V35, O12,O37, 

O39, O40 

Mavčiče; 12.4.2010 Mavčiče, 12. 4. 2010 

 
Tabela 40: Vejica se ne piše pred uklepajem. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

O6 Vsak otrok naj v naslednjem 

tednu v vrtec prinese en 

majhen kos sveže zelenjave, po 

možnosti tako, ki jo je možno 

poizkusiti surovo, (korenje, 

rdeča pesa …) 

 

Vsak otrok naj v naslednjem 

tednu v vrtec prinese en 

majhen kos sveže zelenjave, po 

možnosti tako, ki jo je možno 

poizkusiti surovo (korenje, 

rdeča pesa …). 

 

 
Tabela 41: Vejica je levostično ločilo. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V24, V25 Zaželjeno je, da se aktivno 

vključite v naše dejavnosti: 

poveste pravljico,predstavite 

ljudsko igrico, zapojete ali nam 

zaigrate na instrument. 

Zaželjeno je, da se aktivno 

vključite v naše dejavnosti: 

poveste pravljico, predstavite 

ljudsko igrico, zapojete ali 

nam zaigrate na instrument. 
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O12 25.,26.,29.,30.11. 

Otroci naj imajo v nahrbtniku 

kopalke,brisačo ter plavalno 

kapo. 

 

25., 26., 29., 30. 11. 

Otroci naj imajo v 

nahrbtniku kopalke, brisačo 

ter plavalno kapo. 

O39 V malem nahrbtniku naj imajo 

VODO ali ne preveč sladek sok 

in nekaj malega za sladkanje 

(čokoladko,palčke,nekaj 

piškotkov). 

V malem nahrbtniku naj 

imajo VODO ali ne preveč 

sladek sok in nekaj malega 

za sladkanje (čokoladko, 

palčke, nekaj piškotkov). 

 

e) OKLEPAJ 
Tabela 42: Oklepaj je odveč pri navajanju oz. alinej, če uporabljamo piko. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V19 Dnevni red: 

1.) predstavitev letnega 

delovnega načrta, 

2.) izvolitev delegata v svet 

staršev, 

3.) splošne informacije, 

4.) razno. 

Dnevni red: 

1. predstavitev letnega 

delovnega načrta, 

2. izvolitev delegata v svet 

staršev, 

3. splošne informacije, 

4. razno. 

 
Tabela 43: Napaka v stičnosti obeh delov oklepaja  (uklepaj je desnostičen, zaklepaj je levostičen). 

BESEDILO NAROBE PRAV 

O11, O29 V ČETREK ( jutri) ALI V 

PETEK BOMO ŠLI NA 

IGRIŠČE. 

V četrtek (jutri) ali v petek 

bomo šli na igrišče. 

O33 Prosimo vas, da nam pomagate 

pri zbiranju jesenskih plodov in 

poljščin ( kostanj, želod, žir, 

storži, šipek, koruza, bučke, 

drevesni listi …), plastenke, 

zobotrebce 

Prosimo vas, da nam 

pomagate pri zbiranju 

jesenskih plodov in poljščin 

(kostanj, želod, žir, storži, 

šipek, koruza, bučke, drevesni 

listi …), plastenk, 

zobotrebcev. 
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f) POMIŠLJAJ 
Tabela 44: Namesto  pomišljaja je bil uporabljen vezaj. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V3, V4, V17 - mengeška koča, 

- šmarjetna gora, 

- naravoslovni dan v 

Vačah (ogled zanimivih 

živali). 

– Mengeška koča, 

– Šmarjetna gora, 

– naravoslovni dan v 

Vačah (ogled 

zanimivih živali). 

V24, V25 9.00-10.00  

10.00-11.00 

9.00–10.00 

10.00–11.00 

O11, O12 Zato vas prosiva, da vašega 

oblačite v bombažna oblačila 

svetlih barv - majice in bodiji s 

kratkimi rokavi … 

Zato vas prosiva, da svojega 

oblačite v bombažna oblačila 

svetlih barv – majice in bodiji 

s kratkimi rokavi … 

 

g) VEZAJ 
Tabela 45: Manjka vezaj. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

O37 OTROK, KI IMA UŠI ALI 

GNIDE NE MORE BITI V 

VRTCU TOLIKO ČASA 

DOKLER LE TE NISO 

POPOLNOMA 

ODPRAVLJENE. 

OTROK, KI IMA UŠI ALI 

GNIDE, NE MORE BITI V 

VRTCU TOLIKO ČASA, 

DOKLER LE-TE NISO 

POPOLNOMA 

ODPRAVLJENE. 

 

h) POŠEVNICA 
Tabela 46: Poševnica je stično ločilo. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V37 Poročilo o vzgojnem delu v 

šolskem letu 2005/ 2006. 

Poročilo o vzgojnem delu v 

šolskem letu 2005/6. 

 

  



S. Stenovec, Kakšna besedila pišejo vzgojiteljice staršem svojih otrok? (2011) 
 

39 
 

i) TIPKARSKE NAPAKE 
Tabela 47: Tipkarske napake. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V3 Če pa nam bo apilsko vreme 

ponagajalo, bomo imeli 

srečanje v vrtcu. 

Če pa nam bo aprilsko vreme 

ponagajalo, bomo imeli 

srečanje v vrtcu. 

O2 VSAK DAN GREMO NA NA 

SPREHOD, PRED VRTEC… 

VSAK DAN GREMO NA 

SPREHOD, PRED VRTEC … 

O3 ODZVALI SMO SE 

POVABILU K 

SODELOVANJU V 

DOBRODELNI AKCIJI 

OBDARAJANJE. 

 

V ZAHVALO smo prejeli paket 

presenečenja, vsak otrokje 

dobil sladko presenečenje. 

ODZVALI SMO SE 

POVABILU K 

SODELOVANJU V 

DOBRODELNI AKCIJI 

OBDARJANJE. 

 

V ZAHVALO smo prejeli 

paket presenečenja, vsak otrok 

je dobil sladko presenečenje. 

O17 V vrtcu bomo prespale tudi 

vzgojiteljice Darija,, Jelka, 

Irena, Tina, Nika in Marjeta. 

V vrtcu bomo prespale tudi 

vzgojiteljice Darija, Jelka, 

Irena, Tina, Nika in Marjeta. 

01, 022 . (pika brez povedi)  

 

B) VELIKA IN MALA ZAČETNICA 
Tabela 48: Začetek  povedi ni napisan z veliko začetnico. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V3, O1 vzgojiteljici Vzgojiteljici 

V8 Tokrat malo drugače…podjetje 

Komteks d.o.o. nam bo 

velikodušno odstopilo zabojnik 

za zbiranje papirja za celo 

šolske leto. 

Tokrat malo drugače. Podjetje 

Komteks d. o. o. nam bo 

velikodušno odstopilo zabojnik 

za zbiranje papirja za celo 

šolske leto. 

V16 P.S.: v garderobi se boste 

preobuli v udobnejšo obutev –  

copate – ki jih prinesite s 

P.S.: V garderobi se boste 

preobuli v udobnejšo obutev –  

copate – ki jih prinesite s seboj. 
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seboj.  

V17 otroci in vzgojiteljice Otroci in vzgojiteljice 

V18 otroci skupine Vesoljčki z Niko 

in Marjeto 

Otroci skupine Vesoljčki z 

Niko in Marjeto 

V36 vaši malčki in vzgojiteljice Vaši malčki in vzgojiteljice 

O5 vzgojiteljica: NATAŠA 

POKORN 

Vzgojiteljica: NATAŠA 

JENKO 

V20, O24 strokovne delavke vrtca Strokovne delavke vrtca 

 

Tabela 49: Za nekončnim ločilom ni uporabljena  mala začetnica. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

V1 Vljudno vabljeni, 

 Vzgojiteljici 

Vljudno vabljeni,  

vzgojiteljici 

V23 V torek 13. 12. Ob 17.00 se 

nam pridružite v likovnih 

delavnicah, Kjer bomo 

ustvarjali in preživeli prijetno 

popoldne. 

V torek 13. 12. ob 17.00 se 

nam pridružite v likovnih 

delavnicah, kjer bomo 

ustvarjali in preživeli prijetno 

popoldne. 

O26 Napišite: 

- Ime in priimek otroka 

- Datum prisotnosti oz. 

odsotnosti 

- Podpis starša oz. 

skrbnika 

Napišite: 

–  ime in priimek otroka, 

–  datum prisotnosti oz.           

odsotnosti, 

  –   podpis enega od staršev oz.  

skrbnikov. 

 
Tabela 50: Zemljepisna lastna imena so napisana z malo začetnico. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V3 - mengeška koča, 

- šmarjetna gora, 

- naravoslovni dan v Vačah 

(ogled zanimivih živali) 

– Mengeška koča, 

– Šmarjetna gora, 

– naravoslovni dan v Vačah 

(ogled zanimivih živali). 
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Tabela 51: Stvarno lastno ime ni napisano z veliko začetnico. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

V26 Bliža se pustni čas, in zavod za 

turizem Kranj na pustni 

sprevod povabil je nas. 

Bliža se pustni čas, in Zavod 

za turizem Kranj na pustni 

sprevod povabil je nas. 

 
Tabela 52: Z veliko začetnico ne pišemo občnega imena ob lastnem. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

O18 Mladi poslušalci bodo 

orkestrske zvoke spoznavali s 

pomočjo Orkestra Slovenske 

filharmonije. 

Mladi poslušalci bodo 

orkestrske zvoke spoznavali s 

pomočjo orkestra Slovenske 

filharmonije. 

 
 

C) PISANJE SKUPAJ IN NARAZEN 
Tabela 53: Velike tiskane črke in preostali del zloženke veže stični vezaj. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V8 Papir (v škatli, zavezanega ali 

v PVC vrečki) tako lahko 

prinesete kadarkoli in ga 

oddate kateri od strokovnih 

delavk… 

Papir (v škatli, zavezanega ali 

v PVC-vrečki) tako lahko 

prinesete kadarkoli in ga 

oddate kateri od strokovnih 

delavk … 

 
      Č)  KRAJŠAVE 
Tabela 54: Okrajšava mora biti napisana s piko in veliko začetnico. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V12 Ps. Prosimo, da s seboj 

prinesete copate. 

P.S.: Prosimo, da s seboj 

prinesete copate. 

V17 p.s.: Barva vašega vabila, je 

vaša začetna delavnica. 

P.S.: Barva vašega vabila je 

vaša začetna delavnica. 

 
Tabela 55: Med imenoma pišemo vejico ali veznik in. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

O15 Vzgojiteljici Breda & Damjana Vzgojiteljici Breda in Damjana 
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2. POIMENOVALNE NAPAKE 
Tabela 56: V povedi ni bila uporabljena pravilna beseda. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V2 Vrtkarji iz Voklega vas vabimo 

na razstavo božičnih voščilnic, 

ki so nam jih poslali učenci iz 

drugih držav. 

Otroci vrtca iz Voklega vas 

vabimo na razstavo božičnih 

voščilnic, ki so nam jih poslali 

učenci iz drugih držav. 

O19 V ČETRTEK, 8 .4. 2010, 

GREMO NA IZLET NA 

FAZANARIJO.  

V ČETRTEK, 8. 4. 2010, 

GREMO NA IZLET NA 

FAZANERIJO. 

 

3. SLOVNIČNE NAPAKE 
A) NAPAČNE OBLIKE BESEDE 

Tabela 57: Uporabljena je napačna oblika besede. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

V14 Vabimo Vas na sestanek, ki bo 

v četrtek, 11. 11. 2010 ob 16.30 

na Orehku v učilnici 5.a (poleg 

zbornice). 

Vabimo Vas na sestanek, ki bo 

v četrtek, 11. 11. 2010, ob 16.30 

v OŠ Orehek v učilnici 5. a 

(poleg zbornice). 

V39 Po srečanjem vas vabimo na 

tretji roditeljski sestanek. 

Po srečanju vas vabimo na tretji 

roditeljski sestanek. 

O2 PRIŠLA JE K NAM JESEN, 

MEGLA, MRZLI DNEVI, … 

PRIŠLI SO K NAM JESEN, 

MEGLA, MRZLI DNEVI … 

O3 V ZAHVALO smo prejeli paket 

presenečenja, vsak otrok je 

dobil sladko presenečenje: 

lizika, pez bonboni in pez 

figurica. 

 

Vsak otrok bo izdelal štiri 

voščilnice, ena bo namenjana 

enemu izmed otrok, ki bodo 

letošnje božično-novoletne 

V ZAHVALO smo prejeli paket 

presenečenja, vsak otrok je 

dobil sladko presenečenje: 

liziko, pez bonbone in pez 

figurico. 

 

Vsak otrok bo izdelal štiri 

voščilnice, ena bo namenjena 

enemu izmed otrok, ki bodo 

letošnje božično-novoletne 
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praznike preživljali v 

bolnišnicah ter drugih 

zdravstvenih ali socialnih 

ustanovah. 

praznike preživljali v 

bolnišnicah ter drugih 

zdravstvenih ali socialnih 

ustanovah. 

O21 V petek, 15. maja, se bomo 

poizkusili v vožnji s kolesi. 

V petek, 15. maja, se bomo 

preizkusili v vožnji s kolesi. 

O26 Podpis starša oz. skrbnika Podpis enega od staršev oz. 

skrbnikov 

O33 Prosimo vas, da nam pomagate 

pri zbiranju jesenskih plodov in 

poljščin ( kostanj, želod, žir, 

storži, šipek, koruza, bučke, 

drevesni listi …), plastenke, 

zobotrebce 

Prosimo vas, da nam pomagate 

pri zbiranju jesenskih plodov in 

poljščin (kostanj, želod, žir, 

storži, šipek, koruza, bučke, 

drevesni listi …), plastenk, 

zobotrebcev. 

O39 Prosimo, da s sladkarijami ne 

pretiravate, ker bomo šli po 

zajtrku in se do kosila vračamo. 

Prosimo, da s sladkarijami ne 

pretiravate, ker bomo šli po 

zajtrku in se vrnemo do kosila. 

 

B) PREDLOGI 
Tabela 58: Nepravilna raba ustreznega predloga. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V2 Razstavo bomo priredili v 

torek, 23. 12. 2008 ob 10h na 

vrtcu Voklo. 

Razstavo bomo priredili v 

torek, 23. 12. 2008 ob 10h v 

vrtcu Voklo. 

V7 V sredo, 15. 12. 2010, ob 16.30 

uri, ste vabljeni, da si ogledate 

razstavo voščilnic, ki smo jih 

prejeli od drugih držav. 

V sredo, 15. 12. 2010, ob 

16.30 ste vabljeni, da si 

ogledate razstavo voščilnic, ki 

smo jih prejeli iz drugih držav. 

O10 BLIŽA SE POLETJE, A Z 

NAŠIH NOSKOV ŠE VEDO 

TEČEJO SVEČKE … 

BLIŽA SE POLETJE, A IZ 

NAŠIH NOSKOV ŠE VEDO 

TEČEJO SVEČKE … 

O27 OTROCI LAHKO SVOJE 

IGRAČE PRINESEJO V 

OTROCI LAHKO SVOJE 

IGRAČE PRINESEJO V 
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VRTEC SAMO OB 

PONEDELJKIH! 

VRTEC SAMO V 

PONEDELJKIH. 

 
Tabela 59: Manjka predlog z/s. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

O1 Seboj naj imajo smučarske 

hlače. 

Če imate doma lopatko, naj jo 

ima otrok seboj. 

S seboj naj imajo smučarske 

hlače. 

Če imate doma lopatko, naj jo 

ima otrok s seboj. 

 

C) ZAIMKI 
Tabela 60: Svojilni zaimek nadomesti povratni svojilni zaimek. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V11 S seboj nujno pripeljite tudi 

vaše bratce in sestrice ter 

seveda starše. 

S seboj nujno pripeljite tudi 

svoje bratce in sestrice ter 

seveda starše. 

O7, O11 Z VAŠIM OTROKOM 

VAŠO DRUŽINSKO 

FOTOGRAFIJO 

S svojim otrokom 

Svojo družinsko fotografijo 

O16, O26 Prosiva, da prinesete škornje 

za vašega otroka, ker smo 

začeli hoditi na sprehode 

(gozd, igrišče).  

Bodite pozorni na obvestila v 

vaših garderobnih omaricah 

(zavihek na vratih omarice). 

Prosiva, da prinesete škornje 

za svojega otroka, ker smo 

začeli hoditi na sprehode 

(gozd, igrišče). 

Bodite pozorni na obvestila v 

svojih garderobnih omaricah 

(zavihek na vratih omarice). 

O34 Na ta isti elektronski naslov pa 

mi lahko pošljete tudi 

vprašanja glede vašega otroka 

in z veseljem Vam bom 

odgovorila. 

Na ta isti elektronski naslov pa 

mi lahko pošljete tudi 

vprašanja o svojem otroku in z 

veseljem Vam bom 

odgovorila. 
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  Č)  BESEDNI RED 
Tabela 61: Ni uporabljen pravilni besedni red. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

O31 LE S SKUPNIMI MOČMI 

BOMO LAHKO PONOVEN 

POJAV UŠI PREPREČILI. 

LE S SKUPNIMI MOČMI 

BOMO LAHKO 

PREPREČILI PONOVNI 

POJAV UŠI. 

O39 Prosimo, da s sladkarijami ne 

pretiravate, ker bomo šli po 

zajtrku in se do kosila vračamo. 

Prosimo, da s sladkarijami ne 

pretiravate, ker bomo šli po 

zajtrku in se vrnemo do kosila. 

 

4. SLOGOVNE NAPAKE 
A) NEUSTREZNE BESEDE 

Tabela 62: Uporabljena je neustrezna beseda. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

O7 (LAHKO JE SPRINTANA NA 

PAPIR.) 

(LAHKO JE NATISNJENA 

NA PAPIR.) 

O8 PREDSTAVILA NAM BO SVOJ 

POKLIC TER NAM MALO 

UREDILA PRIČESKE, ZATO 

VAS LEPO PROSIVA, ČE JE 

KATERI OD STARŠEV PROTI 

TAKŠNEMU UREJANJU 

PRIČESK OTROK NAJ NAMA 

TO GLASNO IN JASNO 

SPOROČI. 

Predstavila nam bo svoj poklic 

ter nam malo uredila pričeske, 

zato vas lepo prosiva, če je 

kateri od staršev proti takšnemu 

urejanju pričesk otrok, naj nama 

to sporoči. 

O12 Tisti, ki imajo daljše lase, naj 

prinesejo svoj fen in glavnik. 

Tisti, ki imajo daljše lase, naj 

prinesejo svoj sušilnik za lase in 

glavnik. 

O33 Kakovostna prometna vzgoja in 

ravnanje nas odraslih preko 

zgleda sta pomembna dejavnika 

varovanja življenja otroka ter 

prispevek k otrokovi celostni 

Kakovostna prometna vzgoja in 

ravnanje nas odraslih z zgledom 

sta pomembna dejavnika 

varovanja življenja otroka ter 

prispevek k otrokovi celostni 
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vzgoji. vzgoji. 

O39 Otroci naj bodo primerno obuti 

(adidaske) in oblečeni v lahka 

oblačila, obvezna so tudi 

pokrivala. 

Otroci naj bodo primerno obuti 

(športni copati) in oblečeni v 

lahka oblačila, obvezna so tudi 

pokrivala. 

O40 V primeru, da zboli tudi vaš 

otrok vas naprošamo, da to 

sporočite v vrtec. 

Če zboli tudi vaš otrok, vas 

naprošamo, da to sporočite v 

vrtec. 

 
 

B) POMANJKLJIVO IZRAŽENI SESTAVNI DELI URADNEGA BESEDILA 

a) Sporočevalec 
Tabela 63: Sporočevalec ni izražen s popolnim imenom in naslovom ustanove. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V5 OŠ Šenčur 

Vrtec pri OŠ Šenčur 

Vrtec Živ Žav 

 

OŠ Šenčur 

Vrtec pri OŠ Šenčur 

Vrtec Živ Žav 

Kranjska cesta 8 

4200 Šenčur 

V19, V20 VRTEC CICIBAN 

Šarhova ulica 35, Ljubljana 

Enota PASTIRČKI 

Tonetova pl. 12, Ljubljana 

VRTEC CICIBAN 

Šarhova ulica 35 

1000 Ljubljana 

Enota PASTIRČKI 

Tonetova pl. 12 

1000 Ljubljana 

O35 OSNOVNA ŠOLA OREHEK 

LJUBLJANA 

VRTEC OREHEK 

OSNOVNA ŠOLA OREHEK 

LJUBLJANA 

VRTEC OREHEK 

Ljubljanska cesta 7 

1000 Ljubljana 

 
b) Kraj in datum pisanja 

Tabela 64: V besedilu ni napisan popoln kraj in datum pisanja. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

V9, V14, V21, V33, Datum: 10. 1. 2011 Kranj, 10. 1. 2011 
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O24, O25 

 
c) Naslov/Ime besedilne vrste 

Tabela 65: V »naslovu« ni izraženo ime uradnega besedila (vabilo, obvestilo), temveč tema besedila. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

V38 DNEVI ODPRTIH VRAT VABILO 

 
      č)   Nagovor 
Tabela 66: V nagovoru je uporabljena napačna oblika besede. 

BESEDILO NAROBE PRAV 

V4, V6 Pozdravljeni! Spoštovani starši! 

V34 POZDRAVLJENI STARŠI! SPOŠTOVANI/DRAGI 

STARŠI! 

 
d) Podpis 

Tabela 67: Podpis ni izražen z imenom in priimkom pisca besedila. 
BESEDILO NAROBE PRAV 

V1, V3, O1, O14, O39 Vzgojiteljici Tina Novak, dipl. vzg., in 

Mateja Tajnšek, pom. vzg. 

V9, O13, O15 Vzg. Breda in pom. Damjana Vzg. Breda Novak in pom. vzg. 

Damjana Jenko 

V12, V17, V23, V30, 

V31, V34, V36 

Otroci in vzgojiteljice Otroci in Tina Novak, dipl. vzg., 

in Mateja Tajnšek, pom. vzg. 

V13, V28, O12, O24, 

O25, 030, O31, O37, 

O40 

VAŠE VZGOJITELJICE Tina Novak, dipl. vzg., Anja 

Kuljaj, dipl. vzg, Maja Ješe, 

pom. vzg … 

V14, V33, V39 Vzgojiteljica Mojca in 

pomočnica vzgojiteljice Anka 

Vzgojiteljica Mojca Meglič in 

pomočnica vzgojiteljice Anka 

Hodak 

V18 Otroci skupine Vesoljčki z Niko 

in Marjeto 

Otroci skupine Vesoljčki z Niko 

Jenkole in Marjeto Meglič 

V22, V37, O2, O3, O4, 

O6, O7, O9, O10, O11, 

O26, O27, O28, O29, 

O32, O33, O34 

Saša Saša Jenkole, dipl. vzg. 
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Tabela 68: Prisotnost napak v uradnih vabilih 
Zaporedna 

številka 
Pravopisne 

napake 
Slovnične 

napake 
Slogovne 
napake 

Napačno 
izraženi 
sestavni 

deli 

Prisotnost 
napak: 

V1 +   + DA 
V2 + +   DA 
V3 +   + DA 
V4 +    DA 
V5 +   + DA 
V6 +    DA 
V7 + +   DA 
V8 +    DA 
V9    + DA 
V10 +    DA 
V11 + +   DA 
V12 +   + DA 
V13 +   + DA 
V14 +   + DA 
V15     NE 
V16 +    DA 
V17 +   + DA 
V18 +   + DA 
V19 +   + DA 
V20 +   + DA 
V21 +   + DA 
V22 +   + DA 
V23 +   + DA 
V24 +    DA 
V25 +    DA 
V26 +    DA 
V27 +    DA 
V28 +    DA 
V29     NE 
V30 +   + DA 
V31 +   + DA 
V32     NE 
V33    + DA 
V34 +   + DA 
V35 +    DA 
V36 +   + DA 
V37 +   + DA 
V38 +    DA 
V39 + +  + DA 
V40 +    DA 
 
Legenda: 
+ = napake so prisotne 
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Tabela 69: Prisotnost napak v uradnih obvestilih 
Zaporedna 

številka 
Pravopisne 

napake 
Slovnične 

napake 
Slogovne 
napake 

Napačno 
izraženi 
sestavni 

deli 

Prisotnost 
napak: 

O1 + +  + DA 
O2 + +  + DA 
O3 +   + DA 
O4 +   + DA 
O5 +    DA 
O6 +   + DA 
O7 + + + + DA 
O8 +  +  DA 
O9 +   + DA 
O10  +  + DA 
O11 + +  + DA 
O12 +  + + DA 
O13 +    DA 
O14 +    DA 
O15 +    DA 
O16 + +   DA 
O17 +    DA 
O18 +    DA 
O19 +    DA 
O20 +    DA 
O21 +    DA 
O22 +    DA 
O23 +    DA 
O24 +   +     DA 
O25 +   + DA 
O26 + +  + DA 
O27 + +  + DA 
O28    + DA 
O29 +   + DA 
O30    + DA 
O31 + +  + DA 
O32 +   + DA 
O33 + + + + DA 
O34 + +  + DA 
O35 +   + DA 
O36     NE 
O37 +   + DA 
O38 +    DA 
O39 + + +  DA 
O40 +  +  DA 
 
Legenda: 
+ = napake so prisotne 
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Tabela 70: Prisotnost napak v uradnih vabilih in uradnih obvestilih 
 Uradno 

vabilo 
Odstotki 

(%) 
Uradno 

obvestilo 
Odstotki 

(%) 
Skupno 
število 
besedil 

Odstotki 
(%) 

Napake so 
prisotne 

37 92,5 39 97,5 76 95 

Napak ni 3 7,5 1 2,5 4 5 
Skupaj 40 100 40 100 80 100 
 
Graf 7: Prisotnost napak v uradnih vabilih in uradnih obvestilih

 
 

Iz Grafa 7 je razvidno, da so napake prisotne v 90 % vseh uradnih besedil. Več napak je najti 

v uradnih obvestilih. 

 

HIPOTEZA 3: V več kot polovici uradnih besedil (obvestil in vabil) so sestavni deli 

ustrezno in pravilno izraženi. 

 

Hipoteza 3 je zavrnjena, saj več kot polovica uradnih besedil vsebuje pravopisne, slovnične 

ali slogovne napake. 

 

 

 

 
 

  

DA

NE
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3.5.4 Vpliv izobrazbe pisca na število napak pri uradnih besedilih 
 

Kot je bilo že napisano, so pol uradnih vabil in uradnih obvestil napisale vzgojiteljice s 6. 

stopnjo izobrazbe, pol pa vzgojiteljice s 7. stopnjo izobrazbe. 

 
Tabela 71: Prisotnost sestavnih delov uradnih besedil glede na stopnjo izobrazbe vzgojiteljic 
Prisotnost 

vseh 

sestavnih 

delov 

Število 

besedil 

vzgojiteljic 

s 6. 

stopnjo 

izobrazbe 

Odstotki 

(%) 

Število 

besedil 

vzgojiteljic 

s 7. 

stopnjo 

izobrazbe 

Odstotki 

(%) 

Število 

besedil 

Odstotki 

(%) 

DA 0 0 0 0 0 0 

NE 40 50 40 50 80 100 

 

 

 

 
Graf 8: Prisotnost sestavnih delov uradnih besedil glede na stopnjo izobrazbe vzgojiteljic

 
 

Iz Grafa 8 je razvidno, da nobeno uradno besedilo ni imelo vseh sestavnih delov, ne pri 

vzgojiteljicah s 6. stopnjo izobrazbe ne pri vzgojiteljicah s 7. stopnjo izobrazbe. Glede na 

število pravilnih sestavnih delov torej ni moč razlikovati tega, katere vzgojiteljice pišejo 

uradna besedila bolje, katere pa slabše. 
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Tabela 72: Prisotnost posameznih sestavnih delov v uradnih besedilih glede na stopnjo izobrazbe 
vzgojiteljic 
Sestavni deli Število besedil 

vzgojiteljic s 6. 

stopnjo izobrazbe 

Odstotki 

(%) 

Število besedil 

vzgojiteljic s 7. 

stopnjo izobrazbe 

Odstotki 

(%) 

Sporočevalec 4 10 3 7,5 

Naslovnik 1 2,5 0 0 

Kraj in 

datum  

12 30 7 17,5 

Naslov 13 32,5 21 52,5 

Nagovor 21 52,5 24 60 

Vsebina 40 100 40 100 

Pozdrav 3 7,5 1 2,5 

Podpis 29 72,5 27 67,5 

 

Graf 9: Prisotnost posameznih sestavnih delov v uradnih besedilih glede na stopnjo izobrazbe 
vzgojiteljic 

 
 

Iz Grafa 9 je razvidno, da so se pri upoštevanju posameznih sestavnih delov bolj izkazale 

vzgojiteljice s 6. stopnjo izobrazbe, saj so navedle 5 sestavnih delov (sporočevalec, naslovnik, 

kraj in datum pisanja, pozdrav in podpis), vzgojiteljice s 7. stopnjo izobrazbe pa le dva – 

naslov besedilne vrste in nagovor. Izenačene so bile pri sestavnem delu »vsebina«. 

Vzgojiteljice s 6. stopnjo izobrazbe torej bolj upoštevajo sestavne dele uradnega besedila kot 

vzgojiteljice s 7. stopnjo. 
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Tabela 73: Prisotnost obveznih podatkov v »vsebini« uradnih besedil 
Prisotnost 

obveznih 

podatkov 

v vsebini 

Število besedil 

vzgojiteljic s 6. 

stopnjo izobrazbe 

Odstotki 

(%) 

Število besedil 

vzgojiteljic s 7. 

stopnjo izobrazbe 

Odstotki 

(%) 

Skupno 

število 

besedil 

DA 34 85 37 97,37 71 

NE 6 15 1 2,63 7 

SKUPAJ 40 100 38 100 78 

 
Graf 10: Prisotnost obveznih podatkov v »vsebini« uradnih besedil

 
 

Iz Grafa 10 je razvidno, da so vzgojiteljice s 7. stopnjo izobrazbe v več besedilih navedle vse 

obvezne dele »vsebine«. 
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Tabela 74: Prisotnost posameznega obveznega podatka v »vsebini« uradnih besedil 
Sestavni 

deli 

Število besedil 

vzgojiteljic s 6. 

stopnjo izobrazbe 

Odstotki 

(%) 

Število besedil 

vzgojiteljic s 7. 

stopnjo izobrazbe 

Odstotki 

(%) 

Skupno 

število 

besedil 

Kaj/Na 

kaj? 

40 50 40 50 80 

Kdaj? 38 95 39 97,5 77 

Kje? 34 85 37 92,5 71 

 
Graf 11: Prikaz števila prisotnosti posameznega obveznega podatka v »vsebini« uradnih besedil

 
 

Iz Grafa 11 je razvidno, da so več obveznih podatkov pri »vsebini« upoštevale vzgojiteljice s 

7. stopnjo izobrazbe. Bolj so se izkazale tako pri izražanje časa kot kraja dogajanja. Vsa 

uradna besedila so imela izražen podatek, na kaj se vabi oz. kaj se bo zgodilo. 
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Tabela 75: Pravilni položaj sestavnih delov uradnih besedil glede na stopnjo izobrazbe vzgojiteljic 
 6. stopnja izobrazbe 7. stopnja izobrazbe 

DA Odstotki 

(%) 

NE Odstotki 

(%) 

DA Odstotki 

(%) 

NE Odstotki 

(%) 

Sporočevalec 4 100 / 0 3 100 / 0 

Naslovnik / 0 / 0 1 100 / 0 

Kraj in datum 

pisanja 

/ 0 6 100 2 15,38 11 84,62 

Naslov 20 100 / 0 13 92,86 1 7,14 

Nagovor 4 16 21 84 5 25 15 75 

Pozdrav 2 66,67 1 33,33 1 100 / 0 

Podpis 24 88,89 3 11,11 22 75,86 7 24,14 

 

Graf 12: Pravilni položaj sestavnih delov uradnih besedil glede na stopnjo izobrazbe vzgojiteljic 

 
 

Iz Grafa 12 je razvidno, da so se pri pravilnem položaju sestavnega dela bolj izkazale 

vzgojiteljice s 7. stopnjo izobrazbe, ki so na pravo mesto razvrstile 4 sestavne dele (naslovnik, 

kraj in datum pisanja, nagovor in pozdrav), tj.  več kot vzgojiteljice s 6. stopnjo izobrazbe. 

Vzgojiteljice s 6. stopnjo izobrazbe pa so bile uspešnejše pri 2 sestavnih delih (naslovu in 

podpisu). Izenačene so pri »sporočevalcu«. 
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Tabela 76: Prisotnost števila napak v uradnih besedil glede na stopnjo izobrazbe vzgojiteljic 
 Uradno vabilo Uradno obvestilo 

6. stopnja 
izobrazbe 

Odstotki 
(%) 

7. stopnja 
izobrazbe 

Odstotki 
(%) 

6. stopnja 
izobrazbe 

Odstotki 
(%) 

7. stopnja 
izobrazbe 

Odstotki 
(%) 

Napake 
so 

prisotne 

19 95 18 90 19 95 20 100 

Napake 
niso 

prisotne 

1 5 2 10 1 5 0 0 

Skupno 
število 

20  20  20  20  

 
Graf 13: Prisotnost števila napak v uradnih besedil glede na stopnjo izobrazbe vzgojiteljic

 
 
Iz Grafa 13 je razvidno, da vzgojiteljice s 6. stopnjo izobrazbe naredijo nekoliko manj 

slovničnih, pravopisnih ali slogovnih napak. Več uradnih besedil brez napak so napisale 

vzgojiteljice s 6. stopnjo izobrazbe. 

 

HIPOTEZA 4: Vzgojiteljice z višjo stopnjo (7. stopnjo) izobrazbe naredijo pri tvorjenju 

uradnih besedil (obvestil in vabil) manj napak kot vzgojiteljice z nižjo (6. stopnjo). 

 
Hipoteza 4 ni potrjena, saj so vzgojiteljice s 7. stopnjo izobrazbe pri pisanju uradnih besedil 

upoštevale manj sestavnih delov pri pisanju uradnih besedil kot vzgojiteljice s 6. stopnjo 

izobrazbe, bolj upoštevale obvezne podatke v sestavnem delu »vsebina« kot vzgojiteljice s 6. 

stopnjo izobrazbe, bolj upoštevale pravilni položaj sestavnih delov uradnih besedil kot 

vzgojiteljice s 6. stopnjo izobrazbe in naredile več jezikovnih in slogovnih napak kot 

vzgojiteljice s 6. stopnjo izobrazbe. 
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4 ZAKLJUČEK 
 
V diplomski nalogi, v kateri sem raziskovala, kakšna besedila pišejo vzgojitelji/-ice staršem 

otrok, za katere so odgovorni/-e v vrtcu, sem ugotovila, da niso pozorni/-e na sestavne dele 

uradnih besedil (vabila, obvestila) – na upoštevanje vseh sestavnih delov, na njihov položaj v 

besedilu in na njihovo jezikovno uresničitev. 

 

 Niti eno besedilo ni imelo vseh sestavnih delov; največkrat so bili izpuščeni podatki o 

naslovniku (samo 1,25 % besedil je imelo ta sestavni del) in o podpisniku besedila (samo 5 % 

besedil je imelo ta sestavni del).  

 

Nekatera uradna besedila nimajo obveznih podatkov v sestavnem delu »vsebina«; največkrat 

izpustijo podatek, kje se bo kaj zgodilo (slabih 12 % uradnih besedil ni imelo tega podatka). 

 

Sestavni deli uradnih besedil (razen sestavnega dela »vsebina«) v glavnem niso bili 

razmeščeni na pravo mesto.  

 

Vzgojitelji/-ice delajo tudi številne jezikovne napake; v nalogi sem jih razdelila na pravopisne 

napake (teh je bilo največ), na slovnične in slogovne. Ugotovila sem, da napake vsebuje 90 % 

pregledanih uradnih besedil in da le 3 uradna besedila (od 80) niso imela napak. 

 

V raziskavi sem tudi ugotovila, da med vzgojitelji/-icami pri tvorjenju uradnih besedil 

obstajajo manjše razlike glede na stopnjo izobrazbo (6. ali 7.). 

 

Menim, da si vzgojitelji/-ice pri tvorjenju uradnih besedil za starše ne potrudijo dovolj (ne 

vzamejo si dovolj časa), ker se jim to ne zdi pomembno, in da bi jim koristil nekakšen vzorec 

uradnega besedila. Mogoče bi pri nadaljnjem raziskovanju koristilo tudi spoznanje, kako 

delovne izkušnje vplivajo na tvorjenje uradnih besedil.   
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6  PRILOGE 
 
Prilagam po 2 primera vabila in 2 primera obvestila. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 



 

 

 
 


