
SEMINARSKA NALOGA



Definicija, standardi

Seminarska naloga je krajše zapisano strokovno 

besedilo, v katerem obravnavamo dano temo s 

teoretičnega in praktičnega/empiričnega vidika. 

Standardi:

 tehnična urejenost = pravila za njeno računalniško 

oblikovanje 

 upoštevanje zgradbenih, slogovnih, vsebinskih in jezikovnih 

lastnosti



Sestavni deli (po NPB 3)

 povzetek (v njem povzamemo glavne podatke o nalogi, npr. 

temo oz. raziskovalni problem, namen in ugotovitve raziskave)

 kazalo (v njem pregledno navedemo naslove poglavij, 

podpoglavij ... in številke njihovih začetnih strani)

 uvod/problem (v njem na kratko predstavimo temo, namen 

in delovne/etapne cilje seminarske naloge)

 teoretični del (v njem povzamemo, razčlenjujemo, 

primerjamo in vrednotimo prebrano strokovno literaturo)

 praktični/empirični del (v njem opišemo svojo “terensko”

raziskavo, npr. cilje, vzorec, metodo dela, predstavimo rezultate 

in jih razčlenimo)



 zaključek (v njem povzamemo najpomembnejše 

ugotovitve in dodamo svoje razmišljanje o dani tematiki)

 seznam literature (v njem po danih navodilih 

navedemo vsa dela, ki smo jih uporabili pri pisanju naloge 

– pri tem ne zamolčimo nobenega dela, iz katerega smo 

črpali podatke, in ne navajamo del, ki jih nismo uporabili 

ali jih sploh nismo prebrali)

 priloge (v tem delu priložimo svoje raziskovalno gradivo, 

npr. anketni vprašalnik)



Jezikovni in slogovni standardi

 razumljivost

 slogovna ustreznost 

 jezikovna pravilnost 

 resnični/preverljivi podatki 

 objektivnost = brez navajanja avtorjevih občutkov, čustev 

in neutemeljenih trditev

 pravilno povzemanje in citiranje drugih avtorjev

seminarska naloga ne sme biti zgolj lepljenka 

iz raznih povzetkov ali citatov! 



Dolžina

 vnaprej določena: 20–25 strani  

 naslovnica in priloge ne spadajo v obseg

 razmerje med sestavnimi deli naloge: 

uvod in zaključek obsegata vsak po 5–10 % besedila

ostali del pripada teoretičnemu praktičnemu/empiričnemu 

delu

 zaželeno je, da je praktični/empirični del obsežnejši od 

teoretičnega



Tehnični standardi

 Seminarsko nalogo napišemo in oblikujemo z 
računalnikom.

 Robovi: zgornji, spodnji, desni = 20 mm, levi = 30 mm.

 Obojestranska poravnava.

 Pisava: Ariel ali Times New Roman.

 Velikost črk: 12.

 Razmik med vrsticami: 1 ali1,5.

 Oštevilčenje strani: od prve do zadnje strani (spodaj na 
sredini, z arabskimi številkami), na naslovni strani 
oštevilčenje ni zapisano.

 Natis: na bele liste papirja formata A 4.



Naslovna stran

 Na sredini

(velikost znakov 14, velike črke)

SEMINARSKA NALOGA 

(vrstica razmika)

NASLOV/TEMA SEMINARSKE NALOGE

Naslov: kratek, jasen, aktualen, odsevati mora vsebino 

seminarske naloge.



 Spodnji levi del (velikost znakov 12, male črke)

Ime in priimek dijaka, letnik, oddelek

Ime in priimek mentorja, naziv

 V spodnji vrsti:

Kraj, mesec in leto



 

 
ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

SREDNJA ŠOLA 

GIMNAZIJA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARSKA NALOGA 
 

NASLOV TEME SEMINARSKE NALOGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijak:  Ime in priimek, 3. a 

Mentor: Ime in priimek, naziv (prof. …)                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                Postojna, mesec in leto 

 

 

 



Kazalo 

 Besede kazalo, povzetek, poglavja, sklep, literatura in 

viri, priloge so pisane z velikostjo znakov 14, velike črke, 

pokončno, krepko.

 Naslovi podpoglavij so pisani z velikostjo črk 12, velike 

črke, pokončno, navadni tisk.



Kazalo (prirejeno za ITS – družboslovje)

KAZALO

POVZETEK  .…………………………………………………………………………………………….    3

1 PROBLEM NALOGE …....……………………..…………………………………………………….   X

2 TEORETIČNI UVOD  ………………….………………………………….………………………….   X

2. 1 NASLOV PODPOGLAVJA ……………….……………………..……………………………………...  X

2.1.1 NASLOV PODPOGLAVJA …………………………………………...……. …………………...   X

2.1.2 NASLOV PODPOGLAVJA …………………………………………...………………………….   X

2. 2 NASLOV PODPOGLAVJA ……………….……………………..………………………………………  X

2. 3 NASLOV PODPOGLAVJA ……………….……………………..………………………………………. X

3 CILJI IN HIPOTEZE …………………………………………………………………………………...  X

4 METODA ……………………………..……………………………………………………………..…..  X

5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ………………………………………………………………….  X

5.1 NASLOV PODPOGLAVJA ……………………………………………………………………........   X

5.1 NASLOV PODPOGLAVJA ………………………………………………………………….……… X

6 SKLEP ………………………….……….………………………………………………………………… X

7 LITERATURA IN VIRI ……….…………………….……………….…………………………………..  X

8 PRILOGE ………….………………………………………………………………………………........... X



Označevanje in zapisovanje naslovja

 Naslov vsakega poglavja je zapisan na vrhu nove strani 
(obojestranska poravnava).

 Za naslovom poglavja sta dve vrstici prazni, nato sledi 
besedilo ali navedba morebitnega podpoglavja. Za 
naslovom vsakega podpoglavja je ena vrstica prazna, nato 
sledi besedilo.

 Poglavja, podpoglavja, slike, tabele so oštevilčene z 
arabskimi številkami.



 Številčenje poglavij, podpoglavij, podpodpoglavij po 

desetiškem sistemu

1 POGLAVJE

1.1 PODPOGLAVJE

1.1.1 Podpodpoglavje

 Številčenje diagramov, preglednic in slik (oz. njihovih 

naslovov) 

pri preglednicah so naslovi nad njimi

pri slikah in diagramih so naslovi pod njimi



Slika 1: Športni uspehi – izjemna promocija Slovenije 

Vir: Uradni slovenski turistični portal I feel Slovenia



Slika 1: Grafični prikaz aritmetične sredine področij samopodobe po spolih
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Področje samopodobe

Grafični prikaz aritmetične sredine področij samopodobe 

po spolih



Tabela 1: Povprečne ocene (M), odklon (SD), modus (Mo) in 

mediana (Me) 4 področij  samopodobe in splošne samopodobe

PODROČJE

SAMOPODOBE ŽENSKE MOŠKI

M SD Mo Me M SD Mo Me

ŠOLSKA S. 17.39 4,19 16 17 17.89 4,18 15 18

ČUSTVENA S. 15,23 4,46 17 15 16,43 3,76 16 16

SOCIALNA S. 19,32 3,61 15 20 19,32 3,86 21 20

TELESNA S. 12,42 3,96 12 12 14,86 4,90 15 15

SPLOŠNA S. 63,97 12,26 68 68 68,43 11,02 78 70



POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE

 Povzetek naj vsebuje kratko predstavitev problema in 

izsledkov seminarske naloge(250–300 besed).  

 Navedite pet ključnih besed, ki opredeljujejo vsebino 

seminarske naloge.



Citiranje in navajanje virov

 Viri morajo biti v besedilu ustrezno in natančno 

navedeni. 

 Dobesedne navedbe moramo označiti z narekovaji in z 

navedbo avtorja citata. 

 V okroglem oklepaju za citatom navedemo priimek 

avtorja, leto izdaje knjige in stran, npr. (Marentič Požarnik, 

2000, str. 153). 

 Z navedbo avtorja označimo tudi pomembne povzetke iz 

virov, npr. (Hill, 2001) ali (Goleman, v Pečjak in Avsec, 

2003, str. 59). 



 V seznamu virov na koncu seminarske naloge

morajo biti navedeni vsi viri, ki so bila na kakršen koli 

način uporabljeni pri pisanju seminarske naloge. 

 Seznam je oblikovan glede na abecedni vrstni red 

priimkov avtorjev. Če ima posamezno delo več avtorjev, 

so v seznamu literature navedeni vsi avtorji, za abecedni 

vrstni red upoštevamo tistega, ki je napisan na prvem 

mestu. 

 Če je bilo v nalogi uporabljenih več del istega avtorja, se 

dela navajajo po kronološkem zaporedju, od starejših k 

novejšim objavam.



Primeri
 Navajanje knjig z enim avtorjem:

Hill, G. (2001). Psihologija: shematski pregledi. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

 Navajanje knjig z dvema avtorjema:

Maslach, C. in Leiter, M. P. (2002). Resnica o izgorevanju na delovnem mestu: Kako 
organizacije povzročajo osebni stres in kako ga preprečiti. Ljubljana: Educy.

 Navajanje knjig z več avtorji ali urednikom:

Hammond, J. S., Keeney, R. L., Raiffa, H. (2000). Pametne odločitve: Praktični vodnik za 
sprejemanje boljših odločitev. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Možina, S. (ured.) (2000). Management kadrovskih virov. Ljubljana: Fakulteta za družbene 
vede. 

 Članki:

Štefanc, D. (2004). Problem razmerja med preverjanjem in ocenjevanjem v učnem 
procesu. Sodobna pedagogika, let. 55, št. 1, str. 112–125.



 Prispevki iz zbornikov:

Vogrinc, J. (2004). Uporaba računalnika v metodologiji kvalitativnega 
raziskovanja. V: Blažič, M. (ur.). Mediji v izobraževanju (str. 539–543). 
Novo mesto: Visokošolsko središče.

 Internetni viri      

Če gre za internetne objave tiskanih virov (npr. članki iz tujih revij, do 
katerih ste dostopali preko internetnih baz podatkov), jih v seznamu 
literature navedete kot tiskane vire po zgornjih pravilih. 

Če gre za vire, objavljene zgolj na internetu, uporabite obrazec:

Mooney, C. in Sokal, A. (2007). Taking the spin out of science. Dostopno 
na www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/mooney-sokal.html (sneto: 14. 2. 
2008). 

http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/mooney-sokal.html


 Če elektronski vir ne vsebuje letnice, v oklepaju napišemo 
b. d. (brez datuma),  če ne vsebuje navedbe avtorja, 
navedemo le naslov, datum snemanja s spleta in 
dostopnost  na spletu.

 Elektronske monografije, podatkovne baze in računalniški 
programi kot celotni dokumenti, pridobljeni s spleta:
Prešeren, F. Izbrana poezija dr. Franceta Prešerna 1996. (online). 
Dostopno na: 
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/ponudba/1996/preseren/.  
(sneto: 5. 10. 1998)

Banka Slovenije. Eurostat – preračuni ARC, Evropski indeksi –
preračuni analitsko raziskovalnega centra Banke Slovenije. 2008. 
(online). Dostopno na: http://www.bsi.si.  (sneto: 18. 8. 2008) 

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/ponudba/1996/preseren/
http://www.bsi.si/


 Televizijska ali radijska oddaja: 

Vardjan, V. (urednik). (25. 9. 2017). Tednik (Televizijska 

oddaja). Ljubljana: RTV Slovenija

 Video, pridobljen s spleta: 

Newport, C. (19.9.2016). TEDxTysons: Quit social media. 

(Video). Dostopno na: 

https://www.youtube.com/watch?v=3E7hkPZ-HTk (Sneto: 

15. 9. 2017)

https://www.youtube.com/watch?v=3E7hkPZ-HTk


 PowerPoint, pridobljen s spleta

Urdih Lazar, T. (2016). Raziskava ESPAD. 20 let spremljanja 

razširjenosti alkohola in preostalih drog med šolsko 

mladino. (Power Point) Dostopno na: 

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/urdih_la

zar_espad_konferenca_o_zasvojenosti_2016.pdf (Sneto: 

11. 9. 2018)

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/urdih_lazar_espad_konferenca_o_zasvojenosti_2016.pdf


Izdelava načrta za seminarsko nalogo -

primer

VRSTNIŠKO NASILJE

 Namen naloge 

– ugotoviti razširjenost vrstniškega nasilja pri nas in stališče do 
njega

 Delovni/etapni cilji

– po strokovni literaturi definirati, opisati, razložiti in ovrednotiti 

vrstniško nasilje

– izdelati anketo o vrstniškem nasilju

– anketirati X vrstnikov (X iz gimnazije in X iz srednjih 
strokovnih šol)

– analizirati rezultate ankete

– predstaviti in interpretirati rezultate ankete

– povzeti svoje ugotovitve



Kako predstaviti izbrano temo: KAJ?, KDO 

IN KJE?, S ČIM?

 KAJ ME ZANIMA O DANI TEMI?

– Kaj je nasilje

–Vrstniško nasilje

– Kaj vpliva na nastanek tega nasilja

– Kako se to nasilje izraža

– Kdo so žrtve

– Kdo so storilci

– Kako se upreti nasilju



 KDO IN KJE JE O TEM ŽE PISAL? 

Helmut Erb: Otroci in nasilje 

Darja Kobal Grum: V krogu nasilja

Mojca Pušnik: Vrstniško nasilje v šolah 

Klavdija Aničić idr.: Nasilje – nenasilje (priročnik)

Zoran Pavlović idr.: Otroci – vrstniki – nasilje (zbornik)

Jana Kos: Verbalno nasilje med vrstniki v šolskem okolju, Vzgoja in 

izobraževanje, letnik 38, št. 1, str. 25–26

ZRSŠ: Preventiva nasilja. 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=46&pID=192&rI

D=1595 http://arsvitae.si/sl/page/view/Nasilje

http://policija.si/index.php/preventiva/preventiva/427lang



 S ČIM BOM EMPIRIČNO DOPOLNIL ŽE ZNANE 

UGOTOVITVE?

– anketa za dijake



Praktični/empirični del

 predstavimo cilje svoje “terenske”raziskave (tj. kaj želimo 

z njo doseči)

 predstavimo vzorec (npr.100 srednješolcev v Postojni, 

starih 16–17 let, od tega 50 iz gimnazij, 50 pa iz srednjih 

strokovnih šol) 

 predstavimo metodo dela:

najprej anketni vprašalnik in anketiranje

kvantitativna analiza izpolnjenih vprašalnikov



 predstavimo rezultate, pridobljene z anketiranjem:

nebesedno (z diagrami in preglednicami)

besedno

 interpretiramo rezultate (npr. ali so pričakovani, kaj je po 

našem mnenju vplivalo nanje, kaj menimo o odgovorih 

vrstnikov ipd.)



V kateri del seminarske naloge spadajo 

odlomki? Utemeljite.

Anica Mikuš Kos (1995,15) navaja, da obstaja povezava med 

nasiljem v množičnih občilih in nasilnim ravnanjem otrok in 

mladostnikov. Posebej se dotika vpliva televizije in opozarja, 

da se na televizijskih zaslonih pretepajo in pobijajo dobri in 

slabi liki. Mladi se identificirajo z moralno dobrim junakom, a 

hkrati sprejemajo tudi vzorce njegovega nasilnega ravnanja.



Kaj bi storil/-a, če bi bil/-a priča telesnemu nasilju nad svojim 

sošolcem?

 S prenosnega telefona bi poklical/-a policijo. 

 Zbežal/-a bi.

 O dogodku bi povedal/-a tistim, ki jim zaupam.

 Nič, ker me je strah.

 Skušal/-a bi posredovati.



V seminarski nalogi sem obravnaval vrstniško nasilje. V 

strokovni literaturi sem našel podatke o tem, kaj je nasilje in 

kateri so vzroki za njegovo naraščanje. V empiričnem delu 

naloge pa sem predstavil rezultate ankete o vrstniškem 

nasilju. Presenetilo me je, koliko mojih vrstnikov se je že 

srečalo z nasiljem, ki so ga nad njimi izvajali vrstniki iz raznih 

srednjih šol. Zaskrbljujoče je tudi spoznanje, da učitelji 

pogosto niti ne slutijo, koliko dijakov je prestrašenih zaradi 

pritiska vrstnikov nanje.



Vrstniškega nasilja, ki je predmet seminarske naloge, je v 

življenju srednješolcev precej več, kot se zavedamo. K 

raziskovanju tega pojava me je spodbudilo predvsem lastno 

opažanje naraščanja nasilja med vrstniki.



Z anketo sem prišel do nekaterih nepričakovanih 

ugotovitev. Na prvem mestu bi omenil, da je od 100 

anketiranih dijakov 32 vprašanih odgovorilo, da so bili že 

kdaj tudi sami nasilni nad kom. Presenetil me je tudi 

podatek, da jih je nasilje občutilo 29, vendar se o tem niso 

pogovarjali s prijatelji, ker jih je sram priznati, da so se znašli 

v podrejeni vlogi.



Argumenti (PSI – prof. Stražišar)

Argument je izjava, s katero utemeljujemo pravilnost našega 

stališča oz. cilja. Argumenti brez dokazov so nepreverjene trditve 

in subjektivna mnenja. 

Kajenje povečuje verjetnost obolevanja za rakom na pljučih. 



Dokazi (PSI – prof. Stražišar)

Dokazi so dejstva, ki argument logično podpirajo in 
dokazujejo. Kot dokaz lahko uporabljamo:

 javno mnenje o temi debate

Večina staršev se strinja, da se kajenje na šoli prepove. 

 splošno znana pravila ali zakonitosti človeškega 
vedenja, družbenega delovanja ali zakonitosti v naravi, 
ki jih poznamo iz lastnih izkušenj in splošnega vedenja

Moj sorodnik je bil kadilec in je umrl za rakom na pljučih. 



 psihološke in sociološke zakonitosti, lastnosti in 
značilnosti, ki izhajajo iz znanstvenih raziskav in teorij 

Kajenja se mladostniki naučijo s posnemanjem in modelnim 
učenjem. 

Otroci kadilk se rodijo z nižjo porodno težo.

 statistični podatke, ki dokazujejo obstoj nekega pojava.

Odstotek mladih kadilcev se je v zadnjih 20 letih povečal za 
20 %. 



 Mnenje znanstvenih ali drugih avtoritet o obravnavani temi.

WHO (World Health Organization) je sprejela resolucijo, da je kajenje 

zdravju izjemno škodljivo vedenje. 

Šolski zdravniki opozarjajo na nevarnosti kajenja mladostnikov. 

 Drugo: lastne raziskave – ankete o pojavu ipd.



Citiranje

navednice + dobesedni prepis + (Priimek, letnica, str. )

Ivan Cankar je svojim kritikom, ki so mu očitali, da so njegovi 

teksti vse preveč črni, odgovoril: „Slikam temo, da bi oči tem 

močneje zakoprnele po svetlobi.”

¥ navedba vira!



Delni citat

Platonova prispodoba ljudi kot priklenjencev v votlini, ki jo 

predstavlja v svoji Državi, pokaže, da ljudje, če zapišemo z 

njegovimi besedami, „živijo od mladih nog z okovi na nogah in 

vratu, tako da se ne morejo ganiti in morajo nenehoma gledati 

naravnost predse“.



Poseganje v citat

A. Slodnjak v monografiji Prešernovo življenje (1964) med drugim 

navaja: „/…/ sredi maja 1846 je Prešeren oddal rokopis cenzuri 

/…/, sredi poletja je dunajska cenzura Prešernu vrnila odobren 

rokopis Poezij.“

/…/ = izpust iz citata



Raba narekovajev – vedno citat?

Mlajše generacije so svet besed zamenjale s svetom podob. Tej 
ugotovitvi ustreza izraz „postliterarni analfabetizem“. To je filozofski 
strokovni izraz, ki so ga že mnogi pisci 20. stoletja, med njimi tudi 
Günther Anders, uporabljali za označevanje neke posebne oblike 
ljudskega antirazsvetljenstva, povezane z načini današnjega spoznavanja 
sveta. 

Ni le internet tisti, ki ločuje ljudi na dve socialni skupini, tj. na 
priklopljene „digitalce, virtualce“, ki jim leži svet pred nogami, in na 
„pešce“, ki so omejeni na svoj mali, počasni svet, kakor je v svoji 
kolumni Digitalna republika zapisal Marko Crknkovič.

narekovaji  slogovno zaznamovana raba 



Parafraziranje

 Preberi, zapri vir in napiši s svojimi besedami, vendar uporabi 

strokovne izraze 

 spremenijo se tako besede kot struktura izvornega stavka / 

odstavka 

 Dodaj referenco avtorja (Priimek, letnica)



(iz navodil za izdelavo seminarske naloge na spletni strani šole)

Citat: 

Kompare idr. (2013, str. 169) piše: “Arhetipi (gr. arche: 
prvoten, typos: vtis, znak, vzorec) so obče človeški 
simboli, ki se pojavljajo v vseh kulturah in v vsej 
zgodovini človeštva.”

Parafraziranje:

Kompare (2013) piše, da se arhetipi pojavljajo v vseh 
kulturah skozi celotno zgodovino človeštva kot 
nekakšni splošni simboli.



Povzemanje

 Na kratko, vendar natančno povzemi glavno idejo 

teksta v svojih besedah in v svoji stavčni strukturi. 

 Vse, kar je dobesedno prepisano, moramo dati v 

navednice.

 Vstavi avtorja, letnico.



CITAT 

„Preučevanje vrstniškega nasilja se je začelo v Skandinaviji, Angliji 

in na Japonskem po dogodkih, ki so močno odjeknili v javnosti. 

Praviloma je šlo za samomor otrok, ki so jih vrstnimi dlje časa 

trpinčili in iz stiske niso videli drugega izhoda kot samomor. /…/ 

Za obravnavo določenih oblik nasilja med šolajočo se mladini je 

najbolj specifičen in pogosto uporabljen izraz bullying, ki ga 

različno prevajamo. Pri nas se uporabljata dva prevoda besede 

bullying, in sicer ustrahovanje (Dekleva) in trpinčenje (Dogša, 

Pušnik).“ (Pušnik, 1999, 34)



POVZEMANJE

Mojca Pušnik (Pušnik, 1999, str. 34) navaja, da so se raziskave 

vrstniškega nasilja začele v Skandinaviji, Angliji in na Japonskem, in 

sicer šele potem, ko so se žrtve vrstniškega nasilja zatekle k 

samomoru kot zadnjemu izhodu iz stiske, povzročene s 

trpinčenjem. Pojasnjuje tudi pomen besede bullying, za katero 

Slovenci uporabljamo dve ustreznici: ustrahovanje in trpinčenje. 



Še en primer povzemanja

Anica Mikuš Kos (1995, str. 15) navaja, da obstaja povezava med 

nasiljem v množičnih občilih in nasilnim ravnanjem otrok in 

mladostnikov. Posebej se dotika vpliva televizije in opozarja, da se 

na televizijskih zaslonih pretepajo in pobijajo dobri in slabi liki. 

Mladi se identificirajo z moralno dobrim junakom, a hkrati 

sprejemajo tudi vzorce njegovega nasilnega ravnanja.



Delo dijakov

Seminarsko nalogo izdelajo 4 dijaki skupaj po naslednjih 

fazah:

 Izbira teme (v povezavi s temami izbranega ITS)

 Izdelava dispozicije/načrta seminarske naloge  oddaja 

učiteljeva povratna informacija

 Izdelava seminarske naloge

 Pravočasna oddaja v spletno učilnico

 Ustna predstavitev/zagovor seminarske naloge



Predstavitev seminarske naloge

 Predstavitev seminarske naloge traja okrog 15 minut. Dijaki 
ugotovitve seminarske naloge predstavijo na jedrnat, razumljiv 
in zanimiv način, z upoštevanjem spretnosti javnega nastopanja, 
pomagajo si z elektronskimi prosojnicami (Power Point). 
Branje napisanega je za poslušalce lahko dolgočasno in se 
ovrednoti kot slabša predstavitev. Dijaki mora poznati pomen 
vseh prevzetih in strokovnih izrazov, ki jih omenjajo. 

 Elektronske prosojnice (Power Point) pomenijo vizualno 
predstavitev vsebine seminarske naloge in vsebujejo glavne 
pojme, opredelitve (teoretični uvod), ter predstavitev 
rezultatov, njihovo analizo in interpretacijo. 



Merila za ocenjevanje seminarske naloge

Področja Vrednotenje 

1. Opredelitev in teoretična predstavitev problema 5 točk 

2. Zbiranje in obdelava podatkov 5 točk 

3. Analiza in interpretacija rezultatov  5 točk 

4. Oblikovanje sklepov 5 točk 

5. Predstavitev naloge 5 točk 

Skupaj 25 točk 

 



Meje med ocenami

 50–62 % = zadostno

 63–75 % = dobro

 76–88 % = prav dobro

 89–100 % = odlično


