
7. TEDEN – OBLIKOVAL BOŠ ŽE NATIPKANO SEMINARSKO NALOGO. SPODAJ NAJDEŠ NAVODILA IN 

PRAVILA OBLIKOVANJA. TA NALOGA BO OCENJENA. ROK ZA ODDAJO JE 8. MAJ. 

TUKAJ - najdeš neoblikovano besedilo seminarske naloge (volk_neoblikovano besedilo). To nalogo 

prenesi * in shrani na svoj računalnik. Oblikuj jo po spodnjih navodilih.                                                                                                                                   

TUKAJ -pa je ista naloga, ki je že oblikovana.          

Seminarsko nalogo oblikuj tako, da bo čimbolj podobna primeru (volk_primer.pdf).                            

Kar manjka, moraš dopolniti sam: številčenje strani, v glavo napiši svoje ime in priimek, vstavi številke 

odstavkov, vstavi podnapise pod slikami.  Vstavljanje kazala vsebine in kazala slik ni obvezno (to smo 

delali zadnjo uro, ko smo bili v šoli). V besedilu je nekaj namernih tipkarskih napak, popravi jih.  

* KAKO PRENESEM DATOTEKO NA SVOJ RAČUNALNIK 

 

Datoteko poimenuj: oblikovanje_ime_priimek. Naloži jo v spletno učilnico ali pa jo pošlji po e-pošti: 

irena.kerin@guest.arnes.si. 

 

Če ti kaj ne gre, pobrskaj po spletni strani: https://support.office.com/sl-si/word 

Lahko pa vprašanje postaviš v spletni učilnici ali pa mi piši na moj e-naslov. 

 

PRAVILA OBLIKOVANJA   

NASLOVNICA: razporedi besedilo in sliko tako, da je zapolnjena cela stran, glej primer. 

POSTAVITEV STRANI: pokončna. 

ROBOVI: zgornji 25 mm,  spodnji 25 mm,  levi 30 mm,  desni 25 mm.   

PORAVNAVA BESEDILA: naslov poravnan levo, besedilo obojestransko. 

https://hsmrekar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ikerin_hinko-smrekar_si/EvgASmUEl7NMplvPLZEE1GwBObAH9JuzwkRNQHqF9TeiXg?e=wcdUEq
https://hsmrekar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ikerin_hinko-smrekar_si/EvgASmUEl7NMplvPLZEE1GwBObAH9JuzwkRNQHqF9TeiXg?e=wcdUEq
mailto:irena.kerin@guest.arnes.si
https://support.office.com/sl-si/word


PISAVA: izberi sam, vendar mora biti berljiva in mora imeti šumnike. Uporabi še K (krepko), L 

(ležeče), P (podčrtano). 

VELIKOST ČRK:  12, naslovi 14. 

MEDVRSTIČNI RAZMIKI: 1,5. 

SLIKE: vstavi podnapise, poravnava sredinska ali z oblivanjem besedila, vsaj 1 sliki dodaj okvir. 

ŠTEVILČENJE STRANI: z arabskimi številkami blizu zunanjega roba na vrhu ali na dnu strani. 

 

KRITERIJI OCENJEVANJA 

OPIS KRITERIJEV TOČKE 

Naslovnica 3 

Postavitev strani, robovi 2 

Odstavek: poravnave besedila, medvrstični razmik 2 

Oblikovanje pisave, popravljanje napak 2 

Slike: podnapisi, poravnave 2 

Poimenovanje datoteke 2 

Oddano v roku 2 

 SKUPAJ 15 

 

 

 

Še povabilo na odprto spletno tekmovanje v programiranju z delčki Pišek, ki bo potekalo v času od 

24. 4. do 8. 5. 2020 v več različnih kategorijah. Navodila so na spletni strani: 

https://tekmovanja.acm.si/?q=node/614  

Če boš tekmoval, mi pošlji povratno informacijo (eno fotografijo in tvoje mnenje) – ni za oceno, 

zanimajo me vaši vtisi. Reši tudi anketo.  

 

https://tekmovanja.acm.si/?q=pisek/tekmovalne-kategorije
https://tekmovanja.acm.si/?q=node/614

