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NAVODILA ZA IZDELAVO PISNE NALOGE 
 

Pisna naloga je lahko: referat, seminarska naloga, raziskovalna naloga. 

 

Oblikovanje naloge 

Nalogo napišeš z računalnikom na belem papirju formata A4 z robovi 25 mm, razmaki med vrsticami so 1,5 

cm; velikost črk je 12. 

Ne pozabi na številčenje strani (najbolje z arabskimi številkami v desnem spodnjem kotu), prva stran ni 

oštevilčena, številčenje se začne z drugo stranjo. 

 

I. NASLOVNA STRAN  

 

Na naslovni strani so podatki o šoli, ime in priimek avtorja, naslov, podnaslov (če ga pisni izdelek ima), vrsta 

naloge (referat, seminarska naloga, raziskovalna naloga), šolsko leto, razred, predmet in mentor, na spodnjem 

robu pa kraj in datum izdelave pisne naloge. Naslov mora natančno označiti vsebino naloge. Naj bo kratek in 

jedrnat, dodaš mu lahko še podnaslov. 

 

Primer naslovne strani: 

 

 

III. OSNOVNA ŠOLA CELJE 

 

 

 

 

 

 

Ime in priimek 

 

NASLOV 

Podnaslov 

 

Vrsta naloge 

 

 

 

      ŠOLSKO LETO: 

RAZRED: 

PREDMET: 

MENTOR: 

 

 

 

 

Celje, datum 
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II. KAZALO VSEBINE  

 

Kazalo vsebine je vedno na začetku naloge, takoj za naslovno stranjo. V kazalu navedeš naslove in 

podnaslove posameznih poglavij z označenimi stranmi.   

Za oštevilčenje poglavij uporabljaš arabska števila. Poglavja označujemo s števili od 1 dalje (1,2,3).  Za 

številom ne pišemo pike. Podpoglavja ločimo s piko (npr. 1.1) 

 

Iz velikost črk je razvidna hierarhija poglavja: 

POGLAVJA 1,2,3 

POGLAVJA 1.1, 1.2, 1.3 

poglavja 1.1.1, 1.1.2 

VELIKE ČRKE KREPKO 

VELIKE ČRKE 

Male črke krepko 

 

Primer kazala: 

KAZALO VSEBINE 

 

1 UVOD……………………………………………………….. 

2     KNJIŽEVNOST PO 2. SVETOVNI VOJNI ……………. 

2.1  ZNAČILNOST KNJIŽEVNOSTI…………..………………. 

2.2  PESNICE................................................................................. 

2.2.1  Saša Vegri…………………………………………………    

2.2.2  Svetlana Makarovič……………………………………… 

2.3  PISATELJICE ......................................................................... 

2.3.1  Branka Jurca……….………………...…………………... 

2.3.2   Svetlana Makarovič ……………………….…………… 

3      ZAKLJUČEK……………………………………………… 

4 UPORABLJENA LITERATURA ..……….……………. 
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III. VSEBINSKI DEL NALOGE: 

 

a) UVOD: pisna naloga mora imeti nujno uvod. V njem predstaviš temo, ki si si jo izbral, zakaj si si izbral to 

temo, zakaj ti je tema zanimiva oziroma izziv ter opišeš, kako je naloga sestavljena. Uvod naj bo napisan tako, 

da bo vzbudil bralčevo zanimanje ter ga pripravil na to, da bo tvojo nalogo razumel, čeprav ne pozna področja, 

o katerem pišeš. Uvod je praviloma kratek. Zadostuje že polovica strani. 

 

b) GLAVNI DEL PISNE NALOGE: v glavnem delu natančneje opišeš temo, ki si si jo izbral. Pri tem paziš, 

da ne prepisuješ dobesedno iz knjig, saj s tem avtorju ukradeš avtorske pravice. Poglavja v glavnem delu si 

morajo slediti v logičnem zaporedju in morajo biti oštevilčena. V glavni del lahko vključiš tudi slike, tabele, 

grafe, vendar moraš slike oštevilčiti in jim zapisati naslov. Številčenje in naslov zapišeš pod sliko oz. nad 

tabelo/grafikonom. 
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Primer številčenja slike in tabele: 

                                                                          Tabela 1: Mladinska dela Svetlane Makarovič 

 
Slika 1: Svetlana Makarovič 

Leto  Naslov knjige 

1973 Take živalske 

1974 Škrat Kuzma dobi nagrado 

1974 Pekarna Mišmaš 

1974 Kosovirja na leteči žlici 

1975 Kam pa kam, kosovirja? 

1976 Sapramiška 
 

 

c) ZAKLJUČEK: v njem povzameš bistvene ugotovitve o temi, ki si jo opisoval, in napišeš sklepe in predloge 

za nadaljnje delo. 

 

IV. UPORABLJENI VIRI 

Na koncu moraš napisati seznam literature, ki si jo pri delu uporabljal. Urejen mora biti po abecedi priimkov 

avtorjev (ali naslovov, če gre za več kot tri avtorje). Vedno ga pišeš na novo stran. Oglej si primere, ki si jih 

spoznaval že od 7. razreda dalje. 

 

NAVAJANJE KNJIGE – EN AVTOR 

PRIIMEK, I. Naslov. Kraj izida: založba, leto izida. 

Primer: 

MIHELIČ, B. Vodnik po Ljubljani. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989. 

 

NAVAJANJE KNJIGE – DVA ALI TRIJE AVTORJI 

PRIIMEK, I., PRIIMEK, I., PRIIMEK., I. Naslov. Kraj izida: založba, leto izida. 

Primer: 

SANDERS, P. , MYERS, S. Nove družine. Ljubljana: DZS, 1989. 

 

NAVAJANJE KNJIGE – VEČ KOT TRIJE AVTORJI 

NASLOV. Kraj izida: založba, leto izida. 

Primer: 

ENCIKLOPEDIJA znanosti. Ljubljana: Slovenska knjiga, 2000. 

 

NAVAJANJE SPLETNIH STRANI 

Naslov. URL naslov (Datum, ko smo dokument uporabili) 

Primer:  

Zbirka slovenskih leposlovnih besedil. http://www.ijs.si/lit/leposl.htm (povzeto 5. 3. 2005).  

 

NAVAJANJE ČLANKOV IZ REVIJ 

PRIIMEK, I. Naslov članka. Naslov revije, letn. (leto), št., str. od–do. 

Primer: 

TRATNIK, K. Titicaca, morje na strehi sveta. Gea, letn. 16 (2004), št. 4, str. 14–16. 


