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POVZETEK
Čeprav starši kot učenci osnovne šole in dijaki srednje šole spoznavajo obliko in sestavne
dele opravičila, imajo še vedno težave pri pisanju opravičil ob izostanku svojega otroka
od pouka.
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kako starši pišejo uradna opravičila ob otrokovem
izostanku od pouka: katere sestavne dele vsebuje uradno opravičilo staršev, kako so le-ti
umeščeni in izraženi ter kakšna je zunanja oblika opravičil.
Rezultati raziskave 100 opravičil staršev so pokazali, da imajo ti težave pri pisanju
uradnih opravičil. Pogosti sestavni deli so: kraj in datum, naslov besedila, vsebina ter
podpis, manjkajo pa naslov sporočevalca ter naslov naslovnika, nagovor in pozdrav. Vsi
sestavni deli niso pravilno umeščeni na listu papirja. Starši imajo najmanj težav s
položajem vsebine in naslovom besedila, največ pa s položajem kraja in datuma. Staršem
povzroča težave tudi jezikovna izraženost sestavnih delov, čeprav gre za razmeroma
kratko besedilo. Večina staršev pri pisanju uradnih opravičil uporablja brezčrten bel
papir, vendar pa ne nujno A4-formata.

KLJUČNE BESEDE: opravičilo, dopis, uradno besedilo, besedila staršev
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ABSTRACT

Parents as well as elementary school pupils and secondary school students are well
acquainted with the form and the parts of the written excuse letter; however, they are still
having some issues at writing excuse letters for their child’s absence from school.

The main goal of this thesis is to find out the way the parents write formal excuse letters
for their child’s absence from school. The focus is on the components used in formal
excuse letters written by parents, their position in the text, the way they are expressed and
the external form of the excuse letters.

My research was based on the analysis of 100 excuse letters written by parents. The
results showed that parents have issues at writing formal excuse letters. The most frequent
components of the letters are place and date, the title, the content and the signature.
However, the address of the sender and the address of the recipient (heading), greeting
and closing are usually missing. All of the mentioned components are not correctly
positioned on the paper. Parents have the least difficulties with the position of the content
and the title, and the most difficulties with the position of place and date. Parents also
have issues with the language expression, even though an excuse letter is a relatively
short text. At writing a formal excuse letter, most of the parents use an unruled white
paper, but not necessarily the format A4.

KEYWORDS: excuse letter, letter, formal text, parents’ texts.
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1 UVOD
Z Ustavo Republike Slovenije je določeno, da je v Sloveniji uradni jezik slovenščina; »to
pomeni, da uradovanje v državi (po uradnih enotah in običajih ter javnih zavodih in
ustanovah) poteka v slovenščini« (Bešter idr. 1999: 14), »razen kadar v skladu z Ustavo
Republike Slovenije poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina in madžarščina in
kadar določbe mednarodnih pogodb, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, posebej
dopuščajo tudi rabo drugih jezikov« (Ur. l. RS, št. 86/2004). To, da je v RS uradni jezik
slovenščina, velja tudi za javno veljavne programe v vzgoji in izobraževanju, od
predšolske stopnje do univerze – pouk in šolsko uradovanje potekata v slovenščini.
Ker so do polnoletnosti za svoje otroke odgovorni starši, morajo mdr. poskrbeti, da otroci
redno obiskujejo pouk. Zakon o osnovni šoli pravi, da morajo »starši /…/ ob vsakem
izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka« (Ur. l. RS, št. 70/2005). Starši se morajo
razredniku svojega otroka »opravičiti« za izostanek od pouka oz. ga prositi, da sprejme
njihovo opravičilo. To lahko storijo ustno v pogovoru z učiteljem ali pisno.
V diplomskem delu sem analizirala zapisana opravičila staršev osnovnošolskih otrok, ki
so jih napisali razredniku ob otrokovem izostanku od pouka, in ugotovila, kaj staršem
povzroča težave pri tvorjenju teh besedil.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 OPRAVIČILO
»Opravičilo je dopis, v katerem sporočevalec izraža obžalovanje zaradi svojega ravnanja,
ki je naslovniku škodovalo oz. je z njim sporočevalec kršil dogovor; ob tem navede tudi
vzrok za storjeno »napako.« Včasih mora priložiti še kakšno dokazilo, npr. zdravniško
spričevalo ipd.« (Križaj Ortar idr. 2008: 81)
»Opravičilo je besedilo, s katerim se opravičujemo za izostanek od česa, za
nepripravljenost, za neizpolnjeno obveznost … Navadno obžalujemo storjeno ali
neuresničeno dejanje. Z opravičilom želimo na nek način pojasniti dejanje in izrazimo
obžalovanje.« (Pavlin 2009: 37)
»Po navadi opravičimo sami sebe, včasih pa tudi koga drugega oz. kdo drug opraviči nas
(npr. starši opravičijo otroke, če jih ni bilo v šoli).« (Drusany idr. 2007: 24) »Opravičilo
mora biti podpisano lastnoročno« (prav tam: 25), z njim pa »jamčimo za resničnost
navedenih podatkov«. (Košmrlj Prevodnik, Popovič 2003: 71)
»Opravičilo je uspešno, če je izrečeno pravočasno in če v njem sporočevalec prizna
napako, prevzame odgovornost, izrazi obžalovanje in obljubi, da se napaka ne bo
ponovila«. (Križaj Ortar idr. 2010: 111)
2.1.1 VRSTE OPRAVIČIL

»Opravičilo je neumetnostno besedilo, in sicer glede na sporočevalčev namen
povezovalno.« (Kapko idr. 2006: 59)
Poznamo lahko več vrst opravičil: govorjena in zapisana, zasebna in javna, neuradna in
uradna.
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»Opravičilo je lahko izgovorjeno ali zapisano. Ustno se po navadi opravičimo z besedo
oprosti/oprostite – ki jo izrečemo prijazno in spoštljivo.« (prav tam: 60)
»Opravičimo se lahko posamezniku oz. ozkemu krogu ljudi ali množici oz. večji skupini
ljudi. Opravičilo, ki je namenjeno natančno določenemu naslovniku, je zasebno; tisto, ki
je namenjeno množici, pa je javno (objavljeno je npr. po radiu, v časopisu, na
televizijskem zaslonu ipd.).« (prav tam: 59) »Zasebna besedila vsebujejo podatke, ki niso
za

vsakogar,

sporočevalec

jih

želi

zaupati

le

izbranemu

ozkemu

krogu

bralcev/poslušalcev.« (Križaj Ortar idr. 2011: 98)
Javno opravičilo »je namenjeno natanko določenemu naslovniku, vendar ga sporočevalec
objavi v množičnih občilih zato, ker želi z vsebino seznaniti širšo javnost. Javno se
opravičujejo tako ustanove, mediji, podjetja … kot tudi posamezniki /…/ Javno
opravičilo nima strogo predpisane oblike. V naslovu je poimenovana besedilna vrsta –
Opravičilo. Na začetku sporočevalec navede, komu se opravičuje in za kaj, potem
navadno navede vzroke za nastalo napako, na koncu pa se vljudno opraviči in podpiše.«
(Križaj Ortar idr. 2010: 111)
»Zasebno opravičilo je lahko uradno ali neuradno – to je odvisno od tega, v katerem
družbenem razmerju je sporočevalec do naslovnika. Če mu je enakovreden, mu izreče
neuradno opravičilo; če pa mu je neenakovreden (tj. podrejen ali nadrejen), mu izreče
uradno opravičilo.« (Kapko idr. 2006: 60) Neuradna opravičila izrekamo svojim
sorodnikom, prijateljem in znancem, uradna pa ustanovam oz. njihovim predstavnikom
ipd.
»Uradno opravičilo se od neuradnega opravičila loči v obliki, nagovoru (tj. Spoštovani
gospod nam. Dragi dedi), ogovoru naslovnika (tj. vikanje nam. tikanja), v pozdravu (npr.
Lepo Vas pozdravljam nam. Čao) in sporočevalčevem podpisu (npr. Anamarija Novak
nam. Anči.« (Kapko idr. 2006: 60) »Naslovnika /v uradnem besedilu/ nagovarjamo z
imenom in priimkom ter družbeno vlogo ali strokovnim nazivom /…/, posnemamo
značilno zunanjo obliko uradnega dopisa, podpišemo se z imenom in priimkom.« (Križaj
Ortar idr. 2008: 39) »Če /sporočevalec/ piše v svojem imenu, uporablja prvoosebno

3

Klobučar, L. (2012). Analiza opravičil staršev. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

glagolsko obliko v ednini, če pa piše v imenu ustanove, uporablja 1. osebo množine.«
(prav tam: 81).
»Poslovno in uradovalno sporočanje je izrazito usmerjeno k upoštevanju strokovnih in
formalnih norm, zahteva po natančnosti in jedrnatosti ne daje možnosti za ohlapnost in
gostobesednost, pisec zato nima veliko stilne izbire, omejuje ga norma poslovnega
pisanja, pa naj bo dogovorjena ali le pričakovana. Značilnost poslovnih in uradovalnih
besedil so zato objektivnost, ekonomičnost in kratkost izražanja. Zaradi zahteve po hitrem
odzivu in podobnih okoliščinah vsakokratnega pisanja so izoblikovali številni
avtomatizmi, še več, celoten dopis je postal obrazec s predvidljivimi, če že ne obveznimi
sestavinami.« (Kalin Golob 2003: 13-16)
»Opisane značilnosti vplivajo na jezik ter stil poslovnih in uradovalnih sporočil. Ena
izmed opaznejših stilnih prvin so avtomatizmi, to so besedne zveze, natančne in
enopomenske fraze, kot npr.: V zvezi z dopisom z dne …; vljudno vas vabimo na …, ki
bo …; Prosim, če opravičite … Tako ustaljene besedne zveze namreč omogočajo, da za
ponavljajoče se enake okoliščine uporabljamo enako ubeseditev in si prihranimo čas, ker
nam ni treba vsakič ustvariti nove, zato se lahko posvetimo natančni formulaciji
pomembnih vsebinskih zadev.« (prav tam: 16, 17)
»Glede besedišča lahko rečemo, da prevladujejo čustveno nevtralne besede, enopomenke,
pričakuje se raba knjižnih besed. Pri izbiri besednih vrst prevladujejo samostalniki, kar
izhaja iz usmerjenosti poslovnih in uradovalnih besedil na dejstva.« (prav tam: 18)
»Poslovni in uradovalni jezik se nenehno spreminja kakor jezik sploh. Spremembe
nastajajo zaradi raznih vzrokov, po en strani zaradi potreb, ki jih jeziku narekuje družbeni
razvoj, po drugi strani pa zaradi potreb in zahtev jezikovnega sistema.« (Novak 1980: 23)
Opravičila tako kot tudi druge uradne dopise »pišemo na čist, nepopacan, nezmečkan
(bel) papir. Pri uradnem dopisovanju uporabljamo samo bel brezčrtni papir formata A 4.«
(Križaj Ortar idr. 2008: 40) Takega mnenja je tudi Pavlinova, saj pravi, da je papir
nevljudno krajšati/rezati, čeprav je napisanega malo (Pavlin 2010: 37). Le v učbeniku za
predmet praktični pouk – Učno podjetje avtorici trdita, da lahko opravičilo oblikujemo
4
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tudi na listu formata A 5 (Košmrlj Prevodnik, Popovič 2007: 71). »Pri pisanju opravičila
moramo biti pozorni tudi na rokopis, ki naj bo razločen, oz. tipkopis, ki naj bo pregleden.
Če naredimo hujšo napako, ne črtamo, ne radiramo ipd., temveč besedilo prepišemo.«
(Križaj Ortar idr. 2008: 40)
»Zapisano uradno opravičilo izročimo naslovniku v ovojnici – na njeno sprednjo stran
napišemo spoštljivi nagovor ter ime in priimek naslovnika. Če pa opravičilo naslovniku
pošljemo, na sprednjo stran ovojnice nalepimo znamko ustrezne vrednosti in napišemo
naslovnikove podatke; pri tem moramo upoštevati aktualna navodila pošte pa tudi
zaporedje imena in priimka.« (Kapko idr. 2006: 60)
M. Pavlin navaja, da opravičil ne pošiljamo po elektronski pošti (Pavlin 2009: 37),
medtem ko v učbeniku Na pragu besedila 1 (2008), najdemo podatek, da »uradni dopis
pošljemo po pošti ali ga osebno izročimo naslovniku (in sicer v ovojnici). V posebnih
primerih ga lahko pošljemo tudi po elektronski pošti – daljšega npr. kot datoteko v prilogi
k elektronskemu sporočilu, v katerem naslovnika vljudno nagovorimo, mu napišemo, kaj
mu pošiljamo v prilogi, pripišemo pozdrav ter se podpišemo.« (Križaj Ortar idr. 2008: 81)
»Slovenski uradovalni jezik se je začel razvijati konec 19. stoletja, ko smo Slovenci
živeli v avstro-ogrski monarhiji. Slovenska jezikovnokulturna prizadevanja so sicer iz
dopisov pregnala germanizme, a vse do konca 20. stoletja se je ohranila tipična oblika,
nastala po nemški.« (Kalin Golob 2003: 23) Večina obveznih sestavin uradnega besedila
je bila poravnanih ob levem robu, le podatki o prejemniku (glava 2) in podpisnik sta bili
poravnani desno. »Konec osemdesetih let 20. stoletja se je uveljavila sodobnejša oblika,
izhajajoča iz anglo-ameriškega sveta, ki je vse obvezne sestavine poravnala ob levem
robu.« (prav tam 2003: 24)
»/D/anes v Sloveniji pogosto naletimo na model, ki levo poravnavo sestavin krši le pri
kraju in datumu pisanja ter pri podpisniku, te enote postavlja desno.« (prav tam: 25)
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2.2 ZAPISANO URADNO OPRAVIČILO V ŠOLI
»Posebna vrsta opravičila je dopis, ki ga za svojega otroka napišejo starši oz. skrbniki (v
njem napišejo, kdaj in zakaj njihovega otroka ni bilo pri pouku, ter prosijo razrednika, naj
opraviči to otrokovo odsotnost od pouka).« (Križaj Ortar idr. 2008: 81)
Ker je opravičilo, ki ga napišejo starši razredniku svojega otroka, uradno besedilo,
vsebuje naslednje sestavne dele:
 podatke o sporočevalcu (v t. i. glavi 1 /Kalin Golob 2003: 27/; ime in priimek,
naslov, poštno št. in pošto sporočevalca),
 kraj in datum pisanja,
 podatke o naslovniku (v t. i. glavi 2 /prav tam: 27/; ime in priimek, naslov, poštno
št. in pošto naslovnika),
 naslov besedila,
 nagovor,
 vsebino,
 zaključek ali pozdrav,
 podpis.
Ti so umeščeni na list papirja A4-formata tako, kot kaže naslednja shema.
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SHEMA URADNEGA BESEDILA/OPRAVIČILA

Glava 1
podatki o sporočevalcu
Kraj in datum pisanja

Glava 2
podatki o naslovniku

Naslov
Nagovor

Vsebina

Zaključek/Pozdrav

Podpis
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2.2.1 SESTAVNI DELI ZAPISANEGA URADNEGA OPRAVIČILA

GLAVA
»Glava je zaključena celota, jezikoslovno gledano, jo obravnavamo kot poved, kar
pomeni, da z veliko začetnico pišemo le prvo besedo v glavi, druge le, če so tudi same
lastno ime.« (Kalin Golob 2003: 27) Glava mora vsebovati vse bistvene podatke o
pošiljatelju in naslovniku. Glavi pošiljatelja in naslovnika zapišemo v levem zgornjem
kotu drugo pod drugo. Na prvem mestu zapišemo ime, nato priimek pošiljatelja, v novo
vrstico ulico in hišno številko, v tretjo vrstico poštno številko in pošto, v četrto vrstico
lahko zapišemo telefon in v novo, peto vrstico lahko napišemo elektronski naslov. (Pavlin
2009: 14). Kalin Golobova v svojem delu O dopisih navaja svoja opažanja, da podjetja še
vedno pišejo e-mail namesto e-pošta. Slovenski dopisi so namenjeni slovenskim bralcem,
zato upoštevajmo normo slovenskega knjižnega jezika. (Kalin Golob 2003: 30). Pod
glavo pošiljatelja je glava naslovnika, vmes pa je ena prazna vrstica ali dve. Glava
naslovnika vsebuje nagovor naslovnika (npr. Spoštovani gospod), v novi vrstici je ime in
nato priimek razrednika, v tretji vrstici napišemo ime šole, v novi vrstici napišemo ulico
in številko, v novo, peto vrstico zapišemo poštno številko in pošto.

Npr.
Jana Račubolk
Klobučarjeva cesta 42 b
6000 Dobindol
tel.: 030 333 000
e-pošta: lili.racub123@gmail.com
Spoštovani gospod
Janez Novak
OŠ Ljubljana
Novakova ulica 1
1000 Ljubljana

8

Klobučar, L. (2012). Analiza opravičil staršev. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

KRAJ IN DATUM
Ta sestavni del naj bi zasedal zgornji desni del papirja in bil zapisan vzporedno s podatki
o kraju sporočevalca. »Pri tem pa smo pozorni na vejico za krajem in na presledke med
številkami datuma.« (Pavlin 2003: 16)
»Ker je pisanje ničel posledica računalniških okenskih zapisov, jih razen v formularjih z
okenci pri datumu ne pišemo. Torej jih v dopisih, kakršno je tudi opravičilo, ne smemo
pisati. Pisanje imena meseca z veliko je posledica samodejnega popravljanja besedila, ki
ga pozabimo izključiti v urejevalniku besedil. Je moteče in napačno, saj je ime meseca v
slovenščini občno ime, zato ga pišemo z malo.« (Kalin Golob 2003: 31, 32) Kadar pri
datumu ime meseca napišemo z besedo, ga napišemo v rodilniku, ker odgovarjamo na
vprašanje »kdaj?«, npr. 15. novembra. Seveda je rodilnik nujen, če navajamo nepotreben
samostalnik dne, npr. Uršna sela, dne 15. novembra 2011, ali predlog v/na pred krajevno
oznako, npr. Na Uršnih selih, 15. novembra 2011. Ker sta kraj in datum pisanja povezana
z avtomatiziranim navajanjem za dopise nujnih podatkov v njihovi osnovni obliki,
obvezna podatka kraj in datum pisanja gospodarno navedemo enega za drugim, npr.
Uršna sela, 15. 11. 2011 (prav tam: 32).

Npr.
Jana Račubolk
Klobučarjeva cesta 42 b
6000 Dobindol

Dobindol, 15. 11. 2011

tel.: 030 333 000
e-pošta: lili.racub123@gmail.com
Spoštovani gospod
Janez Novak
OŠ Ljubljana
Novakova ulica 1
1000 Ljubljana
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NASLOV BESEDILA
»Naslov dopisa pišemo dve vrstici pod naslovnikovo glavo.« (Pavlin 2009: 17) Pazimo,
da je poravnan ob levem robu lista z glavo pošiljatelja in naslovnika ter da je na levi
strani enako oddaljen od roba lista kot glavi pošiljatelja in naslovnika. Naslov je lahko
napisan tudi na sredini lista. Naslov »OPRAVIČILO« lahko napišemo tudi s samimi
velikimi črkami, saj »same velike črke uporabljamo pri poudarjanju besedil /…/, v
naslovnih besedili /…/.« (SP 2001: 17, § 117, 118)
Ker ima po M. Kalin Golob uradno besedilo le en naslov in »dveh naslovov pač nobeno
uradno besedilo ne potrebuje« (Kalin Golob 2003: 35), M. Kalin Golob navaja tri načine
naslavljanja: »a) nagovor naslovnika,
b) poimenovanje s splošno oznako Zadeva ali Predmet,
c) ime dokumenta.« (prav tam 2003: 35)

Nagovor naslovnika
»Nagovor naslovnika lahko napišemo pred glavo naslovnika (npr. Spoštovani gospod). Če
nismo na začetku podatkov o naslovniku napisali npr. Spoštovani gospod, lahko dodamo
uradni nagovor med naslov dopisa in njegovo vsebino (npr. Spoštovani!)«. (Križaj Ortar
idr. 2008: 81) V nagovoru (pred imenom in priimkom) ni vljudno napisati g. ali ga, raje
izpišemo besedo v celoti: gospod ali gospa.

Zadeva ali Predmet
»Poimenovanje s splošno oznako je druga vrsta naslova, ki se najpogosteje uporablja, ko
se posameznik obrača na institucijo. Pri tem je pomembno, da za dvopičjem sledi naslov
zadeve z veliko začetnico, npr. Zadeva: Prošnja za podaljšanje absolventskega staža.
Raba prve besede Zadeva/Predmet je sinonimna, obe poimenovanji sta ustrezni.
Končnega ločila ta vrsta naslova nima, dopis začnemo seveda z veliko začetnico.« (Kalin
Golob 2003: 38)
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Ime dokumenta
»Posamezni dopisi so poimenovani po vrsti dokumenta. Tako so običajno poimenovani
interni dokumenti (Zapisnik, Obvestilo) ali pravni dopisi (Pooblastilo, Pogodba) pa tudi
vabila (Vabilo), opravičila (Opravičilo). Tudi pri tovrstnih naslovih ni končnega ločila,
pišemo jih pa z veliko začetnico.« (Kalin Golob 2003: 38) »Nekateri pišejo ta del razprto,
kar pa ni obvezno.« (Pavlin 2009: 17)

Npr.
Zadeva: Opravičilo

ali

OPRAVIČILO

ali

Opravičilo

VSEBINA
Vsebina ali jedro dopisa je tisti del, zaradi katerega smo se sploh lotili pisanja. Med
naslovom dopisa in vsebino pustimo eno vrstico prazno. »Za poslovno dopisovanje velja,
da v jedru takoj preidemo k stvari. Objektivnost, jedrnatost, gospodarnost sporočanja in
dejstvo, da moramo v uradnih dopisih takoj preiti k bistvu, ob ustaljevanju zunanje
podobe povzroča tudi ustaljevanje besednih zvez. Saj naloga staršev, uradnikov, tajnic,
zapisnikarjev … ni ta, da znova in znova iščejo izvirne ubeseditve. To je naloga pesnikov
in pisateljev. Kajti prizadevamo si, da bi z jedrnatim, gospodarnim in natančnim
prenosom informacij dosegli cilj sporočanja.« (Kalin Golob 2003: 41, 42)
V vsebini dopisa je pomembna tudi oblika, ki pa pri šolskem opravičilu, ki je razmeroma
kratko besedilo, ni tako opazna. »Odlika vsebine je, če so vsebinski sklopi razdeljeni v
odstavke in če so naštevalne enote razvrščene z odstavčnimi pomišljaji, številkami in
črkami ali oblikovane kako drugače. Slovensko poslovno-uradovalno pisanje pozna dve
vrsti odstavkov. Klasični so tisti, ki se začnejo z umikom prve besede odstavka v desno,
novi odstavek se tako nadaljuje brez prazne vmesne vrstice. Novejši (angleško-ameriški)
način predvideva levo poravnavo vseh odstavkov, ločnica med njimi je prazna vrstica.«
(prav tam: 42, 43)
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»Kot za vsa besedila je tudi za dopis samoumevno in nujno, da je pisan natančno in
jezikovno ustrezno. Od pisca zahteva, da takoj preide k bistvu in da ne jemlje
nepotrebnega časa naslovniku. Prva tehnična zahteva je gotovo, da ne sme vsebovati
pravopisnih in slovničnih napak.« (prav tam: 43)
»Pravopis dopušča možnost, da pišemo oblike osebnih in svojilnih zaimkov za
ogovorjeno osebo z veliko začetnico, vendar je priporočljivo, da le takrat, kadar se
nanašajo na eno samo osebo. Kadar pišemo kolektivu je bolje, da je začetnica mala.«
(prav tam: 44). M. Kalin Golob svetuje, da napišemo zaimke za ogovorjeno osebo z
veliko začetnico, če pišemo besedila imenovanemu posamezniku. Seveda je potrebno
vsakokrat upoštevati predvsem okoliščine in naslovnika ter glede na to izbrati ustrezno
začetnico.
»Pogosto se zgodi, da so slovenski uradni dopisi razumljivi le tvorcu, ko pa jih prejme
naslovnik, si ne zna razložiti, kaj pisec od njega želi ali zahteva. Vsak tvorec uradnega
besedila si mora najprej odgovoriti na nekatera vprašanja, če želi, da bo dopis učinkovit.
Prvo pravilo je, da tvorec razume namen, čemu piše dopis. Naslednje vprašanje pri
pisanju dopisa je povezano z dejavnostjo, ki jo želimo spodbuditi pri naslovniku. Kaj
želimo, da bi naslovnik naredil, ko bo dopis prebral? Ko odgovorimo na ti dve vprašanji,
lahko začnemo pisati.« (prav tam: 45)
V šolskem opravičilu moramo biti v vsebini pozorni na izrek opravičila oz. prošnje za
opravičilo ter na podatke, koga opravičujejo starši ter kdaj je manjkal pri pouku in zakaj.

Npr.
Prosim Vas, da moji hčerki Ani Račubolk opravičite izostanek od pouka
od 8. do 15. 11. 2011, ker je imela angino.

ZAKLJUČEK/POZDRAV
Zaključni del je za eno ali dve vrstici nižje od vsebine.
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Po M. Kalin Golob (prav tam: 49) pozdrave razvrstimo v nekaj skupin, »ki se v vsakdanji
rabi izmenjujejo glede na vrsto besedila, odvisni pa so tudi od tega, kako smo začeli
dopis«.

Uradni pozdravi
Lep pozdrav, Lepo pozdravljeni, Lepo Vas pozdravljam, S spoštovanjem. »Za vse
zaključke velja načelo izmenjave. Če dopis začnemo s Spoštovanjem, potem ga je bolje
končati kako drugače, npr. Lep pozdrav.« (prav tam: 49)
Slovenski pravopis navaja, da za pozdravom ni ločila. M. Kalin Golob pa rabo končnega
ločila utemeljuje s tem, da če ni ločila v uradnih dopisih, zaključki nekako »obvisijo v
zraku.« Ker je ločilo v nagovoru, ga je po njenem potrebno napisati tudi v zaključku, da
dopis zaključimo. Mnenja je, da v dopisih klicaj nima nikakršne funkcije velevanja,
ampak je le uradni, formalni, ogovorni začetek. Njegova prednost je, da se z njim dopis
začenja z veliko začetnico, kot je običajno za dokumente. Včasih je klicaj pomenil uradni,
formalni dopis, vejica pa zasebnega. (prav tam: 37)
Stavčni
»Namesto klasičnih avtomatiziranih zaključkov lahko na kratko povzamemo namen
pisanja in izrazimo upanje o njegovi uresničitvi. Na koncu povedi je vedno pika.« (prav
tam: 50) Ta način bi bil v opravičilu npr. takšen: V upanju, da otroku opravičite izostanek
od pouka Vas lepo pozdravljam.
Priložnostni
»V želji, da bi bili drugačni, včasih pretiravamo. Poslovno dopisovanje je precej
avtomatizirano, zato nihče ne pričakuje poetskih razsežnosti. Obstajajo pa okoliščine, za
katere si je dobro prihraniti tudi kakšen poseben zaključek. Zato si zvezo Z odličnim
spoštovanjem! dobro prihraniti za posebne okoliščine, npr. za visoke goste, poslovne
partnerje, ki jim moramo zaradi položaja ali priložnosti izkazati posebno čast.« (prav tam:
52)
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PODPIS
»Zadnja obvezna sestavina v dopisu je Podpisnik. Ime in priimek podpisnika ter njegova
funkcija so celota, ki jo obravnavamo kot poved. V torej enako kot pri glavi: prvo besedo
pišemo z veliko, druge le, če so lastno ime.« (prav tam: 55) V opravičilu, ki ga starši ob
otrokovem izostanku od pouka, napišejo razredniku otroka, je dovolj le (ime in) priimek
podpisnika. Podpis je na desni strani dopisa. Po zaključkom/pozdravom pustimo vsaj tri
prazne vrstice. Šele z lastnoročnim podpisom je vsebina dopisa uradno veljavna in zanjo
v celoti tudi pravno odgovarja podpisnik. (Pavlin 2009: 18). Tako kot pri pisanju
sporočevalčevega in naslovnikovega naslova tudi pri podpisu velja le eno zaporedje – to
je najprej ime in nato priimek.

OVOJNICA
Dopis ne glede na to, ali ga izročimo ali pošljemo po pošti, vložimo v ovojnico, vendar
pazimo, kako ga prepogibamo. »Za ovojnico amerikanko lahko zlagamo dokument na
dva načina: po tretjinah v vodoravni smeri ali kot harmoniko. Po prvem načinu ga
zložimo vedno tako, da zapognemo navznoter spodnjo tretjino in čez njo prekrijemo prvo
tretjino. Ko naslovnik dobi pismo, se takšen papir odpre od zgoraj navzdol, tako kot
pismo prebiramo. Če imamo amerikanko z okencem, na dopisu pa na ustreznem mestu
napisan naslov, potem dopis zložimo kot harmoniko. Kadar uporabljamo navadno
kuverto, dokument prepognemo najprej po dolgem z leve proti desni; z levico zapognemo
levo polovico lista čez desno. Nato preganemo spodnjo polovico čez gornjo. Na ta način
dosežemo, da so preganjeni robov spodaj, kar pomeni, da prejemnik ne bo mogel pisma
razrezati na pol, če bo kuverto odprl s pisemskim nožem. Poleg tega pa bo, ko bo vzel
dokument iz kuverte, pismo razgrnil in ga lahko bral, ne da bi ga moral obračati.«
(Košmrlj Prevodnik, Popovič 2007: 82)
Opravičilo običajno pošljemo razredniku po otroku. V tem primeru je dovolj, da na
ovojnico napišemo npr. Spoštovani gospod. Ime in priimek razrednika napišemo pod
Spoštovani gospod. Vse skupaj je napisano na desni strani ovojnice in levo poravnano.
Drugače je potrebno na ovojnico napisati podatke o naslovniku, ki jih predpisuje Pošta
Slovenije.
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»Kadar želimo, da pride pošta neposredno k posamezniku, ga navedemo na prvem mestu
(zgled 1). Če pa lahko pošto odprejo tudi drugi pooblaščeni posamezniki (z navedenega
oddelka ali službe), napišemo formalnega predstavnika na drugem mestu (zgled 2).«
(Kalin Golob 2003: 28)

Npr.
1. Janez Novak

2. OŠ Ljubljana

OŠ Ljubljana

Janez Novak

Novakova ulica 1

Novakova ulica 1

1000 Ljubljana

1000 Ljubljana

»Pravila za pravilno naslavljanje poštnih pošiljk so opredeljena v Splošnih pogojih
izvajanja univerzalne storitve (Ur. l. RS, št. 31/2007), ki so na voljo na vseh poštah v
prostorih za stranke in na spletnih straneh Pošte Slovenija (www.posta.si).«
(www.posta.si)
 »Naslovnikov naslov je pravilno napisan, kadar so podatki na pošiljki navedeni v
naslednjem vrstnem redu:
 naslovnikovo ime in priimek,
 naziv ustanove,
 ulica, hišna št. oziroma naselje in hišna št.,
 pri uporabnikih poštnih predalov okrajšava p. p. s številko poštnega predala,
 uradna kratica naslovne države (za pošiljke v čezmejnem prometu), poštna številka in
naziv naslovne pošte,
 ime države (za pošiljke v čezmejnem prometu).« (Blatnik, Čebela 2011: 37)

»Naslovnikov naslov mora biti napisan v desnem delu naslovne strani pošiljke, vzporedno
z njeno daljšo stranico in levo poravnan, priporočljiva razdalja med vrsticami je od 1 do
2,5 mm, znotraj naslova ni praznih vrstic, posamezni znaki so med seboj ločeni s
presledki dolžine najmanj 0,4 mm in največ 4 mm, kar praviloma ustreza enemu oz.
štirim računalniškim presledkom.« (prav tam: 41)
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PRIMER PRAVILNEGA ZAPISANEGA URADNEGA OPRAVIČILA

Jana Račubolk
Klobučarjeva cesta 42 b
6000 Dobindol
tel.: 030 333 000
e-pošta: lili.racub123@gmail.com

Dobindol, 15. 11. 2011

Spoštovani gospod
Janez Novak
OŠ Ljubljana
Novakova ulica 1
1000 Ljubljana
Zadeva: OPRAVIČILO
Prosim Vas, da moji hčeri Ani Račubolk opravičite izostanek od pouka
od 8. do 15. 11. 2011, ker je imela angino.

Lep pozdrav
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2.2.2 OBRAZCI OPRAVIČIL
Danes učitelji staršem omogočijo oz. dovolijo, da otrokove izostanke od pouka opravičijo
na razne načine, npr. osebno v pogovoru, po telefonu, pisno z uradnim besedilom, ki ga
otrok prinese v šolo, po elektronski pošti … Nekatere šole imajo že pripravljene obrazce
za opravičevanje izostankov od pouka. Obrazce starši dobijo na spletni strani šole, ki jo
otrok obiskuje. Da bi se izognili zlorabi obrazcev, nekatere šole na prvem roditeljskem
sestanku staršem razdelijo po pet obrazcev, ti pa nanje kasneje vpišejo podatke o
otrokovem izostanku. Ko jim obrazcev zmanjka, jim jih razrednik ponovno razdeli. Na
govorilnih urah nato s starši preveri otrokove izostanke. To pa je še eden od načinov, ki
varuje pred ponarejenimi obrazci oz. obrazci, oddanimi brez vednosti staršev.
Nekatere šole na začetku leta učencem razdelijo beležke, v katerih so že natisnjeni
obrazci za opravičevanje in starši vanje samo vpišejo zahtevane podatke.

V nadaljevanje je nekaj primerov obrazcev spletnih opravičil.
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OSNOVNA ŠOLA DEKANI

Sestavni deli, ki manjkajo v tem zapisanem uradnem opravičilu, so:
 naslov sporočevalca,
 ime, priimek ter naslov naslovnika,
 nagovor.
Zapisana sestavna dela uradnega besedila kraj in datum ter podpis sta napačno umeščena.
Besedilo ima tudi slovnično napako (pravilno je ime in priimek staršev) ter pravopisni
napaki (Lep pozdrav pišemo brez pike, obliki za moški in ženski spol pa s poševnico
odsoten/-tna).
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OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE MORAVČE

Sestavni deli, ki manjkajo v tem zapisanem uradnem opravičilu, so:
 naslov sporočevalca,
 ime, priimek ter naslov naslovnika,
 nagovor,
 pozdrav.
Zapisana sestavna dela uradnega besedila kraj in datum ter ime in priimek sporočevalca
sta napačno umeščena. Zapisano besedilo ima pravopisne napake; pravilno je podpisani/-a, učencu/-ki, manjka vejica za besedo Moravče, poševnico pa pišemo brez presledkov
ur/dni je/ni. V dopisu je odvečno pisati ure izostanka in podpis razrednika/-ičarke.
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OSNOVNA ŠOLA KOPER
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Sestavni del, ki manjka v tem zapisanem uradnem opravičilu, je:
 ime, priimek ter naslov naslovnika.
Zapisana sestavna dela uradnega besedila (podpis ter kraj in datum) sta napačno
umeščena. V podpis je odveč še enkrat pisati ime in priimek staršev/skrbnika. To je
razvidno že v glavi 1. Besedilo ima pravopisni napaki: pravilno je Spoštovana gospa
razredničarka/gospod razrednik! Lep pozdrav pišemo brez pike. Slovnična napaka je
podpis starša/skrbnika, pravilno je podpis staršev/skrbnika.
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OSNOVNA ŠOLA VIČ
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OSNOVNA ŠOLA PODLEHNI

Sestavni deli, ki manjkajo v tem zapisanem uradnem opravičilu, so:
 naslov sporočevalca,
 nagovor,
 kraj pisanja,
 pozdrav.
V glavi dopisa je odveč naslov besedila. Vsebina besedila je združena s sestavnim delom
glava 1 ter je pomanjkljivo napisana, saj manjka prošnja za opravičilo. Datum ter ime in
priimek sporočevalca sta napačno izražena in umeščena. V dopisu je odveč pisati datum
prejema opravičila ter podpis razrednika/-ičarke.
Slovnična napaka je: Podpis starša oz. skrbnika; pravilno: Podpis staršev oz. skrbnika.
Pravopisne napake: zaporedje imena in priimka, Razred: ______________, Čas
odsotnosti: _____________,
/…/ najkasneje v roku 5 dni.
razrednika/-ičarke:
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OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA

Sestavni deli, ki manjkajo v tem zapisanem uradnem opravičilu, so:
 ime, priimek in naslov sporočevalca,
 ime, priimek in naslov naslovnika,
 nagovor,
 pozdrav.
Zapisani sestavni del uradnega besedila (datum) je napačno umeščen ter izražen.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI
Kot je bilo že napisano, je opravičilo, ki ga za svojega otroka napišejo starši oz. skrbniki,
uradno besedilo. V njem napišejo, kdaj in zakaj njihovega otroka ni bilo pri pouku, ter
prosijo razrednika, da naj opraviči to otrokovo odsotnost od pouka. Starši oz. skrbniki se
morajo opravičiti razredniku, če je otrok npr. izostal od pouka zaradi bolezni ali raznih
krajših obveznosti (obisk zobozdravnika, predčasen odhod od pouka, zaradi raznih
obveznosti otrok in staršev, smrti v družini …), ker so odgovorni za nepolnoletnega
otroka.
Učitelji staršem dovolijo, da se opravičijo na različne načine, npr. osebno v pogovoru, po
telefonu, pisno z uradnim besedilom, ki ga otrok prinese v šolo, ali po elektronski pošti. V
diplomskem delu sem analizirala zapisana opravičila, ki jih starši pošljejo razredniku po
otroku. Ta opravičila se še vedno precej uporabljajo, vendar iz prakse vem, da imajo
starši pri tvorjenju razmeroma kratkega besedila težave.

Cilj diplomskega dela je ugotoviti,
– ali večina uradnih opravičil, ki jih starši napišejo razredniku ob otrokovem
izostanku od pouka, vsebuje vse sestavne dele, značilne za uradno besedilo,
– ali so sestavni deli zapisanega uradnega opravičila umeščeni na ustrezno mesto na
listu papirja,
– ali so sestavni deli zapisanega uradnega opravičila pravilno izraženi,
–

kakšen je zunanji izgled uradnih opravičil staršev.
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3.2 HIPOTEZE
H 1: Večina uradnih opravičil (90 %), ki jih starši napišejo razredniku ob otrokovem
izostanku od pouka, ne vsebuje vseh sestavnih delov, značilnih za zapisano uradno
besedilo.
H 2: Sestavni deli večine uradnih opravičil staršev (90 %) niso umeščeni na ustrezno
mesto.
H 3: Večina napisanih sestavnih delov uradnih opravičil staršev (90 %) je pravilno
izražena.
H 4: Za večino uradnih opravičil staršev (90 %)

so značilni ustrezni nebesedni

spremljevalci pisanja.

3.3 VZOREC
Za vzorec raziskovalnega dela so bila vzeta opravičila, ki so jih starši napisali ob
otrokovem izostanku od pouka v letih 2008 do 2012. Opravičila sem dobila od učiteljic,
ki poučujejo na razredni stopni osnovne šole po vsej Sloveniji.

3.4 METODE DELA
Metoda raziskovanja, ki sem jo uporabila, je kvalitativna metoda pedagoškega
raziskovanja. Podatke sem pridobila z analizo dokumentov oz. pisnih besedil (uradnih
dokumentov), ki so že obstajali.

26

Klobučar, L. (2012). Analiza opravičil staršev. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

3.4.1 SPREMENLJIVKE
Besedila staršev sem analizirala po naslednjih merilih.
Prvi sklop spremenljivk v raziskavi so sestavni deli uradnega opravičila, ki ga starši
napišejo razredniku ob otrokovem izostanku od pouka. Ti sestavni deli so: ime in priimek
sporočevalca ter njegov naslov, ime in priimek naslovnika ter njegov naslov, kraj in
datum, naslov besedila, nagovor, vsebina, pozdrav in podpis.
Naslednji sklop spremenljivk se nanaša na umeščenost delov na listu papirja: ime in
naslov sporočevalca (levo zgoraj), ime in naslov naslovnika (pod naslovom
sporočevalca), naslov (pod imenom in naslovom naslovnika ali na sredini), nagovor (nad
vsebino levo), vsebina, pozdrav (levo pod vsebino), podpis (desno pod pozdravom), kraj
in datum (desno zgoraj, vzporedno s krajem sporočevalca).
V naslednjem sklopu pa sem opazovala izraženost sestavnih delov, tj. pri določenih
sestavnih delih opravičila njegov vrstni red, sicer pa odstopanja od pravil slovenskega
knjižnega jezika (besedne, slovnične in pravopisne napake).

PODATKI

O ime in priimek

SPOROČEVALCU

ulica, hišna št.
poštna št. in pošta
telefonska številka
e-pošta
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PODATKI

O (nagovor)

NASLOVNIKU

ime in priimek
ime OŠ
ulica, hišna št.
poštna št. in pošta

NASLOV

Zadeva: Opravičilo

NAGOVOR

(Spoštovana gospa
razredničarka!)

VSEBINA

izrek opravičila oz.
prošnja za opravičilo
koga opravičuje
kdaj je manjkal
zakaj je manjkal

POZDRAV

Lep pozdrav

PODPIS

(ime) priimek

KRAJ IN DATUM

kraj, datum

V zadnjem sklopu sem opazovala nebesedne spremljevalce besedila. Ti so: bel, brezčrtni
papir, velikost papirja.
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3.4.2 METODA OBDELAVE PODATKOV
Podatki so bili obdelani z računalniškim programom Microsoft Office Excel 2007. Vse
podatke sem zbrala, jih uredila v tabele ali grafe – tortne in stolpčne grafikone.

3.5

ANALIZA REZULTATOV

3.5.1 SESTAVNI DELI ZAPISANEGA URADNEGA OPRAVIČILA
Zapisano uradno opravičilo ima naslednje sestavne dele: ime in priimek ter naslov
sporočevalca, ime in priimek ter naslov naslovnika, kraj in datum, /nagovor/, naslov
besedila, vsebino, pozdrav ter podpis.

Vsa analizirana besedila so vsebovala sestavna dela: vsebina (100 %) in podpis (100 %),
85 % staršev je napisalo naslov besedila ter 82 % kraj in datum. 59 % staršev je napisalo
pozdrav, 27 % staršev pa nagovor. Največkrat so »pozabili« napisati ime in priimek ter
naslov sporočevalca. Ta sestavni del je napisalo le 7 %, ime, priimek in naslov naslovnika
(6 %).
Graf 1: SESTAVNI DELI ZAPISANEGA URADNEGA OPRAVIČILA
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Le 1 % besedil je vseboval vse sestavne dele zapisanega uradnega opravičila. 39 %
staršev je napisalo 50 % sestavnih delov zapisanega uradnega opravičila, in sicer: kraj in
datum, naslov besedila, vsebina, pozdrav, podpis. Starši, ki so napisali 40 % sestavnih
delov, pa so izpustili ime, priimek in naslov sporočevalca, ime, priimek in naslov
naslovnika, nagovor in pozdrav.
Graf 2: ŠTEVILO SESTAVNIH DELOV V ZAPISANEM URADNEM OPRAVIČILU

Hipotezo 1, ki pravi, da večina uradnih opravičil (90 %), ki jih starši napišejo razredniku
ob otrokovem izostanku od pouka, ne vsebuje vseh sestavnih delov, značilnih za zapisano
uradno besedilo, lahko potrdimo, saj so samo 4 % staršev napisali večino (90 %)
sestavnih delov zapisanega uradnega opravičila.

3.5.2 UMEŠČENOST SESTAVNIH DELOV V ZAPISANEM URADNEM
OPRAVIČILU
Podatki o sporočevalcu in naslovniku
Starši, ki so v opravičilu napisali ime, priimek sporočevalca in njegov naslov (7 %) ter
ime, priimek naslovnika in njegov naslov (6 %), so oboje napisali ob levem robu zgoraj,
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drugega pod drugim. Med glavo 1 in glavo 2 je bilo nekaj vrstic razmika. V vseh primerih
so bili najprej podatki o sporočevalcu in nato o naslovniku.

Kraj in datum
Kraj in datum je napisalo 82 % staršev. Od teh jih je 35,37 % kraj in datum napisalo levo
spodaj, torej pod podpisom. 30,49 % vzporedno z imenom in priimkom sporočevalca ter
13,41 % staršev med vsebino oz. pozdravom in podpisom. Enak odstotek staršev
(13,41 %) je kraj in datum napisalo v desnem zgornjem kotu lista. 1,22 % staršev je kraj
in datum napisalo pod glavo 2, torej levo poravnano, 3,66 % staršev pa desno spodaj, tam,
kjer je mesto za podpis, ali celo nad njim. 1,22 % staršev je kraj in datum napisalo med
glavo 1 in glavo 2, torej levo poravnano.
Graf 3: UMEŠČENOST KRAJA IN DATUMA

Naslov besedila
Od 85 staršev, ki je napisalo naslov besedila Opravičilo, ga je 88,24 % staršev napisalo na
sredini lista nad vsebino, 11,76 % naslovov je napisanih nad vsebino in levo poravnano.
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Graf 4: UMEŠČENOST NASLOVA

Nagovor
Nagovor, ki ga je v zapisanem uradnem opravičilu napisalo 27 % staršev, so ti večinoma
(66,67 %) napisali nad vsebino oz. med vsebino in naslovom, levo poravnano. 22,22 %
nagovorov je napisanih na sredini nad vsebino in 7,41 % nagovorov skupaj z vsebino,
3,70 % nagovorov je bilo napisanih v glavi 2.
Graf 5: UMEŠČENOST NAGOVORA
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Vsebina
Vsebina, ki jo vsebujejo vsa opravičila, je napisana med naslovom besedila ali
nagovorom in pozdravom ali podpisom. Vsebina je vedno napisana levo poravnano.

Pozdrav
Pozdrav je najti v 59 besedilih. Starši so pozdrav napisali večinoma na levi strani lista pod
vsebino (71,19 %). 16,95 % staršev je pozdrav napisalo na desni strani nad podpisom in
3,39 % pred podpisom. Nekaj staršev (8,47 %) pa je pozdrav napisalo pod vsebino, in
sicer na sredini.
Graf 6: UMEŠČENOST POZDRAVA

Podpis
Podpis je najti v vseh opravičilih. Starši so se podpisali predvsem na desni strani lista
(71 %), 10 % staršev se je podpisalo na levo stran in 19 % na sredino. Podpis je za
vsebino oz. pozdravom.
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Graf 7: UMEŠČENOST PODPISA

Hipotezo 2, v kateri predvidevam, da sestavni deli zapisanih uradnih opravičil staršev
(90 % in več) niso umeščeni na ustrezno mesto, je potrjena, saj so pravilno umeščeni le
ime, priimek sporočevalca in njegov naslov, ime, priimek naslovnika in njegov naslov,
naslov besedila ter vsebina.
3.5.3 IZRAŽENOST SESTAVNIH DELOV V ZAPISANEM URADNEM
OPRAVIČILU
Podatki o sporočevalcu
V opravičilih, v katerih so starši napisali svoje ime, priimek in naslov, so ti podatki
pravilno izraženi. V vseh primerih je najprej napisano ime in nato priimek. V novi vrsti
sledi sporočevalčev naslov, ulica in hišna številka, v naslednji vrstici pa je napisana
poštna številka in pošta. Nekateri starši so pod naslovom napisali tudi svojo telefonsko
številko. Kot sem že omenila, telefonska številka in elektronski naslov nista obvezna
sestavna dela opravičila. Starši, ki so napisali svojo telefonsko številko, so jo napisali pod
svojim naslovom z vrstico presledka. Čeprav pišemo z veliko začetnico le prvo besedo v
glavi 1, druge pa samo, če so lastno ime, so med analiziranimi opravičili tudi taka, v
katerih je napisana telefonska številka (Tel.) z veliko začetnico.
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V enem besedilu sem v glavi 1 našla podatke o otroku, ki so ga starši opravičili. Opaziti
je bilo tudi, da so v glavi 2 drugo vrstico zamaknili, torej glava 2 ni v celoti levo
poravnana. V glavi 2 je bilo pred imenom in priimkom razredničarke zaslediti razred, ki
ga poučuje, 2. C – ime in priimek razredničarke.
Podatki o naslovniku
V opravičilih, v katerih so starši napisali podatke o naslovniku (7 %), jih je 42,86 %
napisalo ime, priimek naslovnika, ime šole, v kateri dela, ime ulice in hišno številko ter
poštno številko in ime pošte. Pri vseh je najti najprej ime in nato priimek naslovnika, pred
imenom in priimkom je beseda gospa, ki je le v enem primeru napisana z celo besedo, v
ostalih primerih pa je okrajšana z ga. ter pisana z malo začetnico, čeprav je napisana kot
prva beseda v glavi. Ker so bila vsa opravičila oddana razredniku v roke, ni pomembno,
kaj je napisano najprej (ime in priimek naslovnika ali ime šole). V vseh primerih pa je v
novi vrsti ulica in hišna številka ter pod tem še poštna številka in ime pošte.
Ostali primeri opravičila vsebujejo le ime šole (50 %) ter ime in priimek razrednika
(75 %). Pred imenom in priimkom je napisano tudi gospod ali gospa, to pa je v enem
primeru okrajšano, in kljub da je to prva beseda v glavi, napisano z malo začetnico.

Kraj in datum
Kraj in datum je bilo zaslediti v 82 opravičilih. 86,58 % staršev je napisalo kraj in datum,
datum in kraj 2,44 % ter datum 10,98 %. Najpogostejša napaka pri pisanju kraja in
datuma je raba napačnega ločila, npr. Grosuplje; 6. 6. 2010 oz. za krajem je manjkala
vejica npr. Grosuplje 6. 6. 2010. Zaslediti je bilo še pisanje kraja in datuma vsako v svoji
vrsti npr.
Grosuplje,
6. 6. 2010
pri kraju Šmarje - Sap brez vezaja ter krajšanje imena kraja npr. Gros., 6. 6. 2010.

Naslov besedila
Naslov besedila je imelo napisanih 85 % opravičil. Največ opravičil je imelo naslov
napisan na sredini lista (85 %), nekaj pa na levi strani (8 %), poravnano z vsebino oz.
nagovorom. Levo poravnavo so imela opravičila, v katerih je bila poleg imena besedilne
vrste napisano tudi Zadeva (1 %). Našla pa sem tudi opravičila (6 %), ki so imela
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drugačen naslov, namesto OPRAVIČILO je pisalo obvestilo, opravičilo učiteljici, šolsko
opravičilo. V naslovu besedila je bilo zaslediti tudi ločilo npr. Opravičilo!, saj pri
tovrstnih naslovih ni končnega ločila.

Nagovor
Večina nagovorov (24 %), ki je umeščenih nad vsebino, je izražena z naslednjimi
besedami: Gospa/Gospod in ime razrednika/razredničarke (4 %), Spoštovani (33 %),
Spoštovana gospa in ime razredničarke (7 %), Spoštovani/Spoštovana učitelj/-ica (15 %),
Spoštovana gospa učiteljica (19 %), Spoštovana razredničarka (7 %), Spoštovana gospa
razredničarka (7 %), Spoštovana gospa in ime razrednika/razredničarke (4 %), Gospa
učiteljica (4 %).
Graf 8: IZRAŽENOST NAGOVORA

Vsebina
Zapisano uradno opravičilo je razmeroma kratko besedilo, in zajema naslednje: izrek
prošnje za opravičilo, koga starši opravičujejo, za kdaj ga opravičujejo in zakaj. V 99 %
besedil je napisano, koga opravičujejo, v 98 % pa, kdaj je manjkal in zakaj ga
opravičujejo. Prošnjo za opravičilo je napisalo le 88 % staršev. Če bi gledali posamezne
odgovore, bi ugotovili, da starši v večini (90 % in več) navedejo vse podatke, ki spadajo v
vsebino: izrek prošnje za opravičilo, koga opravičujejo, za kdaj ga opravičujejo in zakaj.
V večini primerov se starši opravičijo s Prosim, da opravičite…, zaslediti pa je tudi npr.
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Prosim, da se opraviči izostanek ..., Rad bi opravičil izostanek … Najti je tudi Obveščam
vas, da bo Janez Račubolk koristil dopust …
Pri pisanju opravičil so starši naredili slovnične, slogovne in pravopisne napake.
SLOVNIČNE NAPAKE
Vrsta napake
Napačno
sklanjanje
samostalnika
hči.
Napačno
sklanjanje
imena in
priimka.
Raba napačnega
glagolskega
časa.

Primer napake
Spodaj podpisana
Nataša Novak
opravičujem hči
Mašo /…/
Novak Janezu

Pravilno
Spodaj podpisana Nataša
Povše opravičujem hčer
Mašo /…/

Št. opravičila
O 6, O 7, O 95

Janezu Novaku

/…/ OŠ Savsko
naselje je v obdobju
od 20. 1. 2011 do 4.
2. 2011 bil zbolel
zaradi vodenih kozic
/…)
Bolela jo je glava in
trebuh.

/…/ OŠ Savsko naselje je
bil v obdobju od 20. 1. 2011
do 4. 2. 2011 bolan. Imel je
vodene koze oz. norice /…/

O 2, O 15, O 19,
O 35, O 42, O 88,
O 96, O 100, O 58,
O 52, O 60,
O 14

Povedek se ne
ujema z
osebkom (v
številu).
Raba napačnega Prosim, da danes, 6.
veznika.
12. 2010, Simon pri
uri športne vzgoje ne
telovadi, saj je bil
med vikendom bolan
in še /… /.
Raba napačnega Prosim, da jo še ta
predloga.
teden opravičite od
športne vzgoje in
drugih fizičnih
aktivnosti, ker je še
precej utrujena.
Manjka
Prosim, če Ani
predlog.
Novak opravičite
izostanek od pouka
dne 31. 1. do 4. 2.
2011 /…/

Bolela sta jo glava in trebuh. O 62, O 64, O 95

Prosim, da danes, 6. 12.
2010, Simon pri uri športne
vzgoje ne telovadi, ker je bil
med vikendom bolan in še
/… /.

O 5, O 27, O 94

Prosim, da jo še ta teden
opravičite pri športni vzgoji
in drugih fizičnih
aktivnostih, ker je še precej
utrujena.

O 7, O 14, O27,
O 29, O 35, O 59,
O 66, O 83, O 88

Prosim, če Ani Novak
opravičite izostanek od
pouka od 31. 1. do 4. 2.
2011 /…/

O 13, O 14
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Nepotrebno
ponavljanje
besede v
zaporednih
povedih.
Nepravilen
besedni red

Prosim, da opravičite
izostanek od pouka,
moji hčerki Špeli
Čekada, dne 2. in 3.
2. 2011. Špela je
imela vročino.
Prosim, da opravičite
izostanek od pouka,
moji hčerki Špeli
Čekada, dne 2. in 3.
2. 2011.

Prosim, da moji hčerki Špeli O 16
Čekada opravičite izostanek
od pouka 2. in 3. 2. 2011.
Imela je vročino.
Prosim, da moji hčerki Špeli O 16, O 28
Čekada opravičite izostanek
od pouka dne 2. in 3. 2.
2011.

SLOGOVNE NAPAKE

Raba trpnika
namesto
tvornika.

Govorjeni slog

Prosim, da se moji
hčerki Ani Novak
/…/ iz 3. B. razreda
opraviči izostanek
/…/
Prejšnji teden je bil
evidentiran s strani
svojega pediatra v
ZD Šiška dr. Novak
(31. 1. 2011).

Prosim, da moji hčerki Ani
Novak /…/ iz 3. B-razreda
opravičite izostanek /…/

O 46

Prejšnji teden ga je
pregledala pediatrinja v ZD
Šiška.

O 14

Janez Novak je imel
25. 11. 2010
zobozdravnika, 30.
11. 2010 je imel
prebavne motnje.

Janez Novak je imel 25. 11. O 10, O 4
2010 pregled pri
zobozdravniku, 30. 11. 2010
je imel prebavne motnje.

PRAVOPISNE NAPAKE
Vrsta napake
Ničle v datumu
so odveč.

Napačno
04. in 05. 11.2010,
08.11.2010

Nepravilno
/… / 14. – 16. 09.
krajšanje letnice

Nepravilna
oblika datuma.
Napačna črka

pravilno
4. in 5. 11. 2010, 8. 11.
2010

/… / 14. – 16. 1. 2009

od 26/1 do 30/1 – 09. od 26. 1. do 30. 1 2009.
Prosim za opravicene Prosim za opravičene
izostanke.
izostanke.
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Št. opravičila
O 1, O 2, O 8, O 11,
O 14, O19, O 23,
O 36, O 39, O 42,
O 46,O 88, O 91,
O 100
O 19, O 20, O 22,
O 34, O 35, O 38,
O 44, O 55, O 52,
O 56
O 21, O 31, O 56,
O 60
O 10, O 65
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Raba napačnega
končnega ločila
Za vrstilnim
števnikom ni
napisana pika.
Za piko v
datumu ni
presledka.

Hvala in zdrave dni
tudi vam!
14, 15 in 16. 1. 2009

Hvala in zdrave dni tudi
vam.
14., 15. In 16. 1. 2009

O 33, O 39, O 66,
O 72
O 19

16.1.2011

16. 1. 2011

Manjka pika na
koncu
okrajšave.

Hkrati vas ob tem
naprošam, naj se v
tem tednu (od 18. do
22. 10.), ne udeležuje
telesnih aktivnosti
(ŠVZ, int. dej, OPB,
nogomet).
Janez Novak učenec
1. B-razreda O.Š.
Savsko naselje /…/
Prosim, če Ani
Novak opravičite
izostanek od pouka
dne 31. 1. do 4. 2.
2011, imela je
vročino.
Prosim če opravičite
Janezu Novaku /…/

Hkrati vas ob tem
naprošam, da mu
omogočite, da se v tem
tednu (od 18. do 22. 10.) ne
udeležuje telesnih aktivnosti
(ŠVZ, int. dej., OPB,
nogomet).
Janez Novak učenec 1. Brazreda OŠ Savsko naselje
/…/
Prosim, če Ani Novak
opravičite izostanek od
pouka od 31. 1. do 4. 2.
2011. Imela je vročino.

O 1, O 2, O 14, O
20, O 22, O 32, O
36, O 46, O 49, O
64, O 71, O 72, O
75, O 88, O 91, O 93
O 4, O 6, O 41,
O 42, O 9, O 44,
O 46, O 52

Za kraticami ne
pišemo pike
Namesto vejice
bi bilo boljše
ločilo (podpičje
ali pika).

Manjka vejica

Vejica je odveč. Ana Novak je bila
odsotna od pouka
dne, 9. 9. 2010,
zaradi povišane
temperature.
Napačno
/… / od 21. – 24. 12.
pisanje
2010 …
predlogov od
… do.
Pisanje skupaj
V naprej
Napačno
t.j.
pisanje
okrajšane
besedne zveze
to je.
Vejica odveč po Hkrati vas ob tem
navajanju časa
naprošam, naj se v
dejanja (pr. d.
tem tednu (od 18. do
č.)
22. 10.), ne udeležuje

O 14

O 13

Prosim, če opravičite Janezu O 15, O 25, O 26,
Novaku /…/
O 27, O 30, O 32,
O 33, O 46, O 54,
O 57
Ana Novakje bila odsotna
O 3, O 9, O 25,
od pouka dne 9. 9. 2010
O 26, O 30. O 34,
zaradi povišane
O 41, O 42, O 45,
temperature.
O 50
/… / od 21. do 24. 12. 2010
…

O 35, O 52, O 61,
O 63, O 88,

Vnaprej
tj.

O 59
O 61

Hkrati vas ob tem
naprošam, naj se v tem
tednu (od 18. do 22. 10.) ne
udeležuje telesnih aktivnosti

O 4, O 6, O 41, O
42, O 9,
O 44, O
46, O 52
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Vejica,
podpičje

telesnih aktivnosti
(ŠVZ, int. dej., OPB,
nogomet).
/… / od pouka za
ponedeljek 6. 4. in
torek 7. 4. 2009
zaradi slabosti in
driske.

(ŠVZ, int. dej., OPB,
nogomet).
/… / od pouka za
ponedeljek, 6. 4. in torek, 7.
4. 2009 zaradi slabosti in
driske.

O 27, O 32, O 33,
O 38, O 46, O 54,
O 57, O 61, O 62,
O 63, O 64, O 65,
O 71, O 72, O 75,
O 78,O 82, O 83,
O 86, O 90, O 91,
O 92, O 95, O96,
O 97, O 99, O 100,
O 50

Pozdrav
Pozdrav napišemo pred podpisom. Pozdrav je napisalo 59 % staršev. Nekateri so napisali
povsem avtomatizirane pozdrave, npr. Lep pozdrav ali pa samo Lp, S spoštovanjem, drugi
v povedi, npr. Lepo vas pozdravljam, Vljudno pozdravljeni in želim vam lepe počitnice,
Hvala in zdrave dni tudi vam, Hvala za razumevanje in lep pozdrav, Z lepimi pozdravi.
Tisti starši, ki so v opravičilu napisali nagovor (25,42 %) in tega začeli s Spoštovana …,
so v zaključku napisali Lep pozdrav. Le v enem primeru je bilo najti Spoštovana v
nagovoru in v pozdravu S spoštovanjem. Kar v 42 opravičilih je zaslediti v pozdravu
besedno zvezo Lep pozdrav. Napake, ki se pojavljajo pri pisanju pozdrava so: za
nekaterimi pozdravi npr. S spoštovanjem ne pišemo ločila, ločilo pišemo pri pozdravu
npr. Lepo pozdravljeni. ter pozdrav pišemo z veliko začetnico S spoštovanjem.
Graf 9: IZRAŽENOST POZDRAVA
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Podpis
Podpis je zadnja obvezna sestavina v zapisanem uradnem besedilu. V primerjavi z
ostalimi sestavinami so to sestavino vsebovala vsa opravičila. Nekatera opravičila, ki so
bila napisana na računalnik (18 %), vsebujejo poleg lastnoročnega podpisa tudi tipkano
ime in priimek, teh je bilo 13. Starši so se podpisali z imenom in priimkom (30,77 %), s
priimkom in imenom (23,08 %) ali priimkom (23,08 %) ter nečitljivo (23,08 %), ostalih 5
opravičil vsebuje samo lastnoročni podpis (ime in priimek, priimek in ime ter priimek).
Graf 10: IZRAŽENOST PODPISA

V opravičilih so se starši podpisali z imenom in priimkom (45), s priimkom in imenom
(22), samo priimkom (23) ter nečitljivo (10).
Hipotezo 3, v kateri predpostavljamo, da večina napisanih sestavnih delov zapisanih
uradnih opravičil staršev (90 %) ni pravilno izražena, lahko potrdimo.

3.5.4 NEBESEDNI SPREMLJEVALCI BESEDILA

Večina opravičil, ki so jih starši pisali razredniku ob otrokovem izostanku od pouka, je
bila napisanih na A4-formatu (58 %), nekaj na A5-formatu (35 %), našli so se tudi taki
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starši, ki so list iztrgali iz reklamnega bloka (5 %). List, na katerega so pisali, je bil v
večini primerov bel (96 %) in brezčrten (91 %). Veliko staršev (82 %) je opravičilo
napisalo ročno. Pri analizi opravičil je bilo opaziti, da so opravičila pisali tudi otroci,
starši pa so se samo podpisali.
Hipotezo 4, v kateri sem predpostavljala, da za večino zapisanih uradnih opravičil staršev
(90 %) so značilni ustrezni nebesedni spremljevalci pisanja sprejmem, saj nebesedna
spremljevalca besedila brezčrten in bel papir pri pisanju opravičila uporablja 90 % in več
staršev, medtem ko velikost papirja uporablja malo manj.

4 ZAKLJUČEK
Diplomsko delo sem začela pisati s ciljem, da raziščem, kako starši pišejo opravičila ob
otrokovem izostanku od pouka. Šolsko opravičilo je uradno opravičilo in ima predpisano
obliko ter sestavne dele, ki so pravilno umeščeni in izraženi.
Z raziskavo sem ugotovila, da večina uradnih opravičil (90 %), ki jih starši napišejo
razredniku ob otrokovem izostanku od pouka, ne vsebuje vseh sestavnih delov, značilnih
za zapisano uradno besedilo. Pogosti sestavni deli uradnega opravičila, ki jih starši
napišejo v uradnem opravičilu, so: kraj in datum, nagovor, naslov besedila, vsebina in
podpis. Sestavni deli večine zapisanih uradnih opravičil staršev (90 %) niso umeščeni na
ustrezno mesto na listu papirja. Pravilno umeščeni so le ime, priimek sporočevalca in
njegov naslov, ime, priimek naslovnika in njegov naslov, naslov besedila ter vsebina.
Ugotovila sem tudi, da večina napisanih sestavnih delov zapisanih uradnih opravičil
staršev (90 %) ni pravilno izražena. Tako je pri kraju in datumu najti samo datum ali
najprej datum in nato kraj. Namesto naslova besedila Opravičilo pišejo Opravičilo
učiteljici, Šolsko opravičilo, Obvestilo. Pri vsebini v nekaterih opravičilih manjka eden od
štirih podatkov: prošnja za opravičilo, koga opravičujejo, kdaj opravičujejo ter zakaj
opravičujejo. Medtem, ko se nagovor in pozdrav se izmenjujeta, npr. če je v nagovoru
Spoštovani je v zaključku Lep pozdrav. V besedilu je zaslediti slovnične in pravopisne
napake. Najpogostejše napake so: odvečne ničle v datumu, presledki med številkami in za
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ločili. Veliko staršev je na koncu pozdrava in naslova besedila naredilo ločilo, težave jim
povzroča tudi sklanjanje imena in priimka ter nekaterih drugih besed (sin, hči), oblika
datuma, velika začetnica. Starši so se podpisali s priimkom in imenom ali samo s
priimkom, najti pa je tudi nečitljiv podpis. Najpogosteje uporabljajo list formata A4, ki je
bel in brezčrten, nekateri pa tudi velikost A5-formata. Opravičila pa pišejo ročno, nekaj
primerov je tipkanih.
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