
Urejanje besedil 

Projektna naloga bo OCENJENA. 

Ko boš končal(a) projektno nalogo, jo pošlji do 29. maja na moj 
elektronski naslov: andi.jambrosic@osmetlika.si. 

 

Navodila za projektno nalog 

 

Napiši sestavek o temi, ki te najbolj zanima. Dokument naj obsega vsaj 1000 (to je približno 2 polni strani 

teksta). Vsebuje naj: 

1. Naslovnica naj bo oblikovana kot je v primeru na spletni učilnici: 

 Napis šole 

 Naslov 

 Projektna naloga … 

 Razred 

 Šolsko leto 

 Učenec: … (levo poravnano)   Učitelj: … (desno poravnano) – tabulatorji 

 Kraj in datum 

2. Vsebinsko kazalo in kazalo slik. 

3. Vsebina. 

 Naloga naj bo razdeljena na uvod, jedro in zaključek. Vsebuje naj slike in kakšno tabelo.  

 Uvod naj bo kratek. V njem naj učenke in učenci nakažejo, o čem bodo pisali, kako globoko 

se nameravajo pri tem spustiti, navedejo naj okoliščine, ki so jih pripravile k izbrani temi.  

 V jedru opisujejo učenke in učenci izbrano temo, zato je najbolj obsežen del naloge. Ker v 

njem obravnavamo več zaključenih motivov, ga razdelimo na odstavke. Več smiselno 

povezanih odstavkov združimo v poglavje. Vsako poglavje ima naslov, če je obsežno, pa tudi 

enega ali več podnaslovov.  

 V zaključku povzamemo rezultat naloge, opišemo njeno uporabnost, lahko se primerjalno 

ozremo na uvod in razmislimo o nadaljnjih korakih.  

4. Seznam uporabljene literature in virov. 

 

Glava noga strani: 

 V glavi strani učenec zapiše naslov svoje naloge (leva stran) in svoje ime in priimek (desna stran). 

Glava je od besedila ločena s črto. 

 V nogi strani je samo številka strani. 

 

Slogi na drugi strani 

mailto:andi.jambrosic@osmetlika.si


Slogi (popravite že obstoječe sloge): 

Navaden 

 Pisava: Calibri, velikost: 11;  

 poravnava: obojestranska;  

 razmik vrstic na: 1,2;  

 razmik po odstavku: 6 pt. 
 
Napis (to je obstoječi slog za napise slik ter tabel) 

 Pisava: Calibri, velikost: 10; Ležeče; 

 poravnava: sredinska. 
 

Naslov 1 

 Pisava: Calibri Light, velikost: 20; Krepko; 
opcija: samo velike črke; 

 razmik pred odstavku: 24 pt; 

 razmik po odstavku: 18 pt. 
Naslov 2 

 Pisava: Calibri Light, velikost: 16; Krepko; 
opcija: 

 obroba: spodnja črta; 

 razmik pred odstavku: 18 pt; 

 razmik po odstavku: 12 pt. 
Naslov 3 

 Pisava: Calibri Light, velikost: 14; Krepko; 

 razmik pred odstavku: 12 pt; 

 razmik po odstavku: 6 pt. 
 

* Dodatno (dodatne točke): dodajte stolpce, sprotne in/ali končne opombe, dodatno oblikovanje strani 

(npr.: ena stran ležeča, ostale pokončne) 

 


