
SREDNJA EKONOMSKO-POSLOVNA ŠOLA KOPER 

 
NAVODILA 

ZA IZDELAVO IZDELKA OZ. OPRAVLJANJE STORITEV V OBLIKI 

PROJEKTNEGA DELA Z ZAGOVOROM NA POKLICNI MATURI  

ŠOLSKO LETO 2016–2017 

(za kandidate) 
Uvod 
 

V maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo 2010 je v skladu s sklepi 72. in 75. seje Strokovnega sveta RS za 

poklicno in strokovno izobraţevanje, kot četrti predmet poklicne mature določen izdelek oz. storitev z zagovorom v 

obliki projektnega dela (v nadaljevanju: projektna naloga) in je opredeljen v veljavnih predmetnih izpitnih katalogih za 

4. predmet poklicne mature.  

 

Projektna naloga mora biti v skladu z razpisanimi temami, ki jih potrdi šolska maturitetna komisija za poklicno maturo 

(v nadaljevanju ŠMKPM) .  Naloga nastaja v zaključnem letniku pod vodstvom mentorja, ki je lahko učitelj tako 

splošnih kot strokovnih predmetov.  Projektni nalogi vedno sledi zagovor. 

 

Opredelitev 
 

Značilnosti projektne naloge so:  

 izdelovanje naloge poteka po projektni metodi posamezno ali skupinsko, 

 obravnava kompleksne problematike v povezavi s prakso, več strokovnimi ali splošnimi predmeti,  

 obravnava praktične situacije in probleme s strokovnega področja, 

 cilj naloge je razrešiti nek praktični problem oziroma doseči  skupno zastavljeni cilj, 

 naloge in vloge kandidatov so jasno in natančno opredeljene, 

 ocenjuje se posameznikov doseţek ali prispevek. 

  

KOLEDAR ZA IZDELEK OZ STORITEV V OBLIKI PROJEKTNE 

NALOGE 
 

Aktivnosti Roki 

 

Zbiranje predlogov tem oz. naslovov projektnih nalog 

 

do 31. oktobra 2016 

 

Pregled in potrditev tem projektnih nalog 

 

do 2. november 2016 

 

Objava seznama tem 

 

do 3. november 2016 

 

Zadnji rok za oddajo predprijave k PM in izbiro teme za 

izdelek/Oddajo vloge za KPP 

 

do 15. novembra 2016 

 

Morebitna sprememba teme projektne naloge 

 

do 30. novembra 2016 

 

Izdaja soglasja kandidatu k izbrani temi 

 

do 16. decembra 2016 

 

Izdelava projektne naloge (konzultacije, predstavitev osnutka, 

dokončno oblikovanje) 

 

do 21. aprila 2017 

 

 

Oddaja projektne naloge 

 

- zaključno 8. maj 2017    – 

spomladanski rok 

- zaključno 14. avgust 2017 – jesenski 

rok 

 

Ocenitev projektne naloge in priprava vprašanj za zagovor 

 

do 22. maja 2017 

 

 

Zagovor 

 

po objavljenem razporedu 
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Stran 2 

Izpitni odbor poziva mentorje strokovno-teoretičnih predmetov in dijake, da najkasneje do 31. oktobra 2016 predlagajo 

teme oz naslove za izdelke oz. storitve v obliki projektnih nalog za PM 2016/2017 in jih oddajo tajnici PM. 

 
 

Navodila za izvedbo izdelka oz. opravljanja storitve 

 

Izdelek oziroma storitev po projektni metodi se izvede po naslednjih fazah: 

 

1. oblikovanje skupine (pri skupinskem delu) 

2. iskanje idej – iniciacija 

3. zbiranje gradiv, raziskovanje 

4. načrtovanje 

5. izvedba 

6. sklepna faza – predstavitev in zagovor.

1. Oblikovanje skupine (v primeru skupinskega dela) oz priprava posameznika 

 

Projekt je rezultat skupinskega dela, zato oblikujemo projektno skupino posameznikov/kandidatov, pri čemer si natančno razdelijo 

delo znotraj skupine. Določijo tudi vodjo, ki je odgovoren za zbiranje gradiv članov skupine in oblikuje nalogo kot celoto. Posamezni 

kandidat se na projektno delo pripravi samostojno ob svetovanju izbranega mentorja. 

 

2. Iskanje idej 

 

Na iskanje idej vpliva samoiniciativnost, zavzetost, obvladovanje različnih situacij in izvirnost oz. inovativnost kandidatov. Izhodišča 

pri iskanju idej: 

 ideja oz. problem naj bo aktualen, 

 problem bo potrebno rešiti, 

 viri naj bodo dostopni, 

 naj obstaja moţnost realizacije. 

 

3. Prijava  in potrditev teme 

 

Teme se oblikujejo skladno s cilji iz predmetnega izpitnega kataloga za 4. izpitno enoto.  Ob sodelovanju mentorja kandidat ali 

skupina izbere temo za projekt s seznama objavljenih tem oz. predlaga svojo, jo prijavi ter pridobi soglasje ŠMKPM. Izbrano temo je 

moţno do objavljenega roka zamenjati. 

 

4. Izdelava zasnove  

 

Na podlagi odobrene teme v sodelovanju z mentorjem se pripravi zasnovo naloge in predloţi mentorju v presojo.  

 

Zasnova vsebuje: 

 naslov naloge, opredelitev problema, razčlembo teme, 

 opredelitev ciljev, ki se jih s projektno nalogo hoče doseči, 

 predstavitev projektne skupine po nosilcih z jasno razčlembo vlog in nalog, 

 načrt obravnave teme, časovno in vsebinsko, 

 metode in tehnike dela, 

 pričakovane rezultate in zaključke, 

 literaturo in vire. 

 

5. Načrtovanje izvedbe 

 

Na prvi konzultaciji z mentorjem se prediskutira zasnova projekta, vgradijo potrebne spremembe in prilagoditve, potrdijo nosilci vlog 

in nalog.  

 

 

6. Izvedba projektne naloge 

 

Skupina ali kandidat izvaja projekt v okviru teme ob svetovanju mentorja  po predvidenih aktivnostih, nosilcih, v okviru časovnega 

načrta ter zagotavlja uresničevanje predvidenih rezultatov in doseganje cilja projekta. 

 

7. Dokumentacija  

 

Ob izdelavi projektne naloge se  lahko vodi dokumentacija, ki jo vodita mentor in skupina.  

 

8. Oblika, naloge, tehnična navodila 

 

Naloga mora biti tipkana na A4 formatu. Velikost črk je 12 pt, naslovi in podnaslovi od 12 do16 pt. Razmak med vrsticami je enojen.  

Levi in desni rob 2,5 cm, spodnji in zgornji rob 2 cm. Odstavke se loči z dvojnim presledkom med vrsticami. 

 

Strani morajo biti oštevilčene, označene v nogi dokumenta, pri čemer štejemo le strani z vsebinskim besedilom, to je od uvoda do 

zaključka (brez naslovnice, povzetka in kazala). Stran, kjer je uvod, ima št. 1. 
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Stran 3 

Naloga naj obsega 13–17 strani oz. 30.000 znakov, vezana v spiralo, lahko je priloţena elektronska različica. Naloga mora biti 

oblikovno in jezikovno brezhibna! 
 

Za zagovor se predstavi projektno delo v obliki elektronskih prosojnic z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
 

8.1 Oblika in vsebina naloge  
 

A. Naslovna stran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B. Povzetek  

Kratka vsebina – obnova naloge, največ ena stran. 
 

C. Zahvala – (ni nujno) 
 

D. Kazalo   

Kazalo mora vsebovati naslove vseh poglavij in podpoglavij ter strani, kjer se nahajajo.  

 

Primer: 

2 TRŢENJSKI SPLET …………….. 6 

2.1 Politika izdelka ..…………….……. 7 

2.1.1 Blagovna znamka ………..…….…... 9 
 

E. Uvod  
 

Opredelitev problema, namen in cilji naloge, teoretične zasnove, metode in tehnike dela, opredelitev aktualnosti teme. 
 

F. Vsebina   
 

Razdeljena naj bo na teoretični in praktični del ter razčlenjena na poglavja in po potrebi tudi na podpoglavja.  
 

V vsebinskem delu podrobneje razdelajte naslovno temo. Spremljajte in vključujte aktualna dogajanja, dognanja, trende in novosti. V 

vsebinski del lahko vključite slike, grafe, tabele, skice, če je zato naloga smiselno bolj povezana in pregledna.  
 

V praktičnem delu je potrebno navesti uporabljene metode in tehnike, vire podatkov, rezultate in interpretacijo le-teh glede na 

problemsko področje. 
 

Tabele, slike in grafi morajo biti oštevilčeni; nad sliko, tabelo ali grafom mora biti naslov (kaj prikazuje slika, tabela ali graf), pod 

njim pa naveden vir podatkov, če so le-ti vzeti iz sekundarnega vira. 
 

Primer: (podatki so izmišljeni) 
 

Tabela št. 1: Izobrazbena struktura zaposlenih v Sloveniji v l. 2012 
 

Stopnja izobrazbe Deleţ v % 

Osnovna šola 29 

Srednja šola 35 

Višja in visoka strokovna šola, 

univerza 

31 

Magisterij, doktorat 5 

 

Vir: Novak 2012, 34 

2013 

2013 
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Stran 4 

 

Slike morajo biti skenirane ali kopirane z interneta, nikakor lepljene! 

 

G. Zaključek   
Kratek pregled bistvenih ugotovitev, lastna opredelitev do problema in priporočila, komentiranje doseţenih rezultatov in ciljev ter še 

odprtih problemov. 

 

H. Abecedni seznam literature in drugih virov (z bibliografskimi podatki) 

 

I. Priloge   

 

Priloge po potrebi vsebujejo besedila anket, slikovno gradivo, grafe, preglednice, tabele, pravilnike ipd.  

Priloge morajo biti izdelane estetsko in urejene, skladno z vsebino, oštevilčene in naslovljene. 

 

 

8.2 Uporaba in navajanje literature 

 

Pri pripravi naloge mora skupina uporabljati najmanj 5 različnih virov literature, ki ni osnovna študijska literatura, lahko so tudi 

strokovne revije in drugi viri po priporočilu mentorja. V projektni nalogi ni dovoljena uporaba zgolj virov z interneta.  

 

Pri uporabi literature avtorje smiselno povzamemo in ne dobesedno prepisujemo. Pri povzemanju avtorjev moramo navesti t. i. 

bibliografski sklic², takoj na koncu povzetega besedila (Bajt 1993, 48) ali na koncu strani označimo kot pripombe. 

_______________________________ 

² Bajt 1993,  48 

 

Če besedila avtorjev navajamo dobesedno – citiramo, moramo označiti besedilo z narekovaji. Uporaba citatov je moţna pri krajšem 

besedilu (definicije ipd.). Tudi tu velja, da na koncu citata navedemo vir (priimek, leto izida in stran, kjer se besedilo nahaja). 

 

Prikaz načinov navajanja virov v seznamu literature 

 

Vir Splošna oblika / Primer 

 

Knjiga, skripta Priimek, Ime (leto izida): Naslov. Kraj, Zaloţba. 

Norman, Jill (1993): Testenine. Ljubljana, Mladinska knjiga. 

Revija, časopisi, 

članki 

Priimek, Ime (leto izida): Naslov članka. V: Naslov revije, letnik, številka ali mesec, strani. 

Zupan, Vlado (1998): Sodobna tekstilna vlakna v gradbeništvu. V: Ţivljenje in tehnika, letnik 49, št.1, str. 

44–47. 

Internet Naslov spletne strani, URL, datum, ura. 

Poslovni načrt, http://www.podjetniskisklad.si/poslovni-nacrt.html, 15. 10. 2012, 12.15. 

 

 

 

 

9. Predstavitev projektne naloge  

 

Projektna skupina ali kandidat pripravi prezentacijo, ki je pregledna, inovativna, privlačna in zajema vse bistvene elemente zasnove 

projekta. Pri tem uporabi MS PowerPoint,  HTML ter druga sodobna računalniška orodja in programe. V primeru skupinskega dela 

se vsak od članov skupine pripravi za predstavitev svojega dela projekta.  

 

 

10. Sodelovanje skupine/kandidata z mentorjem 

 

Skupina in/ali kandidat mora v času priprave in izdelave izdelka oz. storitve sodelovati z mentorjem in OBVEZNO opraviti najmanj 

dve konzultaciji ter upoštevati prejeta navodila in nasvete. Skupina in/ali kandidat, ki tega ne izpolnjuje, ne more oddati naloge.  

 

Mentor zavrne nalogo, če ni bila pripravljena v skladu z zastavljeno zasnovo in temi navodili, če kandidati niso opravili dveh 

konzultacij  ali v primeru, da je skupina/kandidat ni izdelala/l samostojno.  

 

Nalogo odda vodja skupine ali kandidat osebno mentorju  do roka, ki je določen s koledarjem za izdelek oz  storitev v obliki 

projektne naloge . Skupina/kandidat, ki ne odda naloge pravočasno in ne sodeluje z mentorjem, ne more opravljati poklicne 

mature v izbranem izpitnem roku. 

 

 

11. Zagovor (po objavljenem razporedu) 

 

Pomeni obrazloţitev oziroma pojasnitev in utemeljitev izdelka oziroma storitve. Zagovor poteka pred komisijo največ 20 minut. 

Najprej kandidat v trajanju 5–10 minut predstavi izdelek oz. storitev ter svoje delo in bistvene ugotovitve, nato odgovarja na 

mentorjeva vprašanja, ki so vezana na izdelek oz. storitev. 

 

 

 

http://www.podjetniskisklad.si/poslovni-nacrt.html
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Stran 5 

12. Ocenjevanje 

 

Ocena je sestavljena po razmerju: 70 % projektna naloga, 30 % zagovor. 

 

 

Predlog pretvorbe točk v oceno                              

 

Številčna ocena Skupno število točk 

Odlično (5) 92–100 

Prav dobro (4) 81–91 

Dobro (3) 67–80 

Zadostno (2) 50–66 

Nezadostno (1) 0–49 

 

 

 

 

Srečno! 


