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PISANJE POROČILA 

 

• Dijaki pišejo poročilo po opravljeni dejavnosti: 

pisanje po kronologiji poteka – poudarek na poteku praktičnega dela, potek 
dejavnosti po točno določenem zaporedju, navedba materiala, orodja, pripomočkov 
(delovni postopek); ponazoritev s slikami, skicami, grafi itn. 

 
• Teoretični del naj bo krajši, osrednji del naloge mora obsegati predstavitev 

delovnega postopka. 
• Poročilo mora biti zapisano v preteklem času, v 1. os. ed. (v primeru 

skupinskega dela vsak dijak opiše svoj del naloge).  
• Iz poročila mora biti razvidno, kdo je sodeloval pri skupinskem delu in katero 

strokovno področje je raziskoval. 
• Poročilo mora biti objektivno. 
• Poročilo mora biti jezikovno pravilno. 
• Če naloga ni popolna, je nesprejemljiva. 

 

Primer neprimernega poročila: 

 

 

 

 

  



 

• Posebej pomembna sta zapisa povzetka in zaključka. 
 

 

POVZETEK 

• Povzetek je v slovenskem in tujem jeziku. Na koncu povzetka so dodane 
ključne besede, tudi v tujem jeziku. 

• V povzetku opredelimo namen naloge in opis postopkov dela.  
• Podrobno predstavimo problem in spodbude, ki so nas privedle do 

odločitve za to nalogo.  
• Povzamemo bistvo dela s teoretičnim ozadjem.  
• Navedemo cilj dela in uporabo izdelka ter ugotovitve oz. sklepe, do katerih 

smo prišli na osnovi vprašanj, ki smo si jih zastavili v uvodu.  
• Povzetek poda skrajšano, natančno predstavljeno vsebino naloge, brez 

razlage ali kritike.  
• V povzetek ne sodijo podrobnosti, surovi rezultati, številke, formule, navedbe 

avtorjev in njihovih del, podnaslovi in naštevanja.  
• Povzetek naj povzame bistvo naloge. 

 
• Povzetek ne sme biti enak uvodu. 

 
 

Primer neprimernega uvoda in povzetka. 

 



 

ZAKLJUČEK 

• Zaključek podaja analizo predstavljenih rezultatov, dela izdelka in meritev na 
izdelku ter njihove povezave z ugotovljenimi dejstvi.  

•  V zaključku povzamemo glavne dosežene rezultate in napišemo sklepe, ki 
predstavljajo bistvo poročila.  

• Vse ugotovitve morajo biti kritično preverjene glede na literaturo in rezultate 
meritev. 

•  V zaključku navajamo odgovore na zastavljena vprašanja v uvodu, predstavimo 
svoje načrte, probleme, ki bi jih še rešili, spremenili ali izboljšali, in jih pri tem 
izdelku nismo uspeli. 

 

POROČILO 
 
• Iz poročila mora biti razvidno: 

  - da dijak obvlada raziskovalno delo; 

 - da se je sam dokopal do ugotovitev (tudi, če ne dobi želenih rezultatov); 

 - da je do ugotovitev kritičen. 

 

ZGRADBA POROČILA IN VSEBINA KAZALA 

• Dijaki dosledno upoštevajo navodila za pisanje poročila na spletni strani ERŠ-
ja. 

• Strani v kazalu in nalogi se morajo ujemati. 
• Kazalo mora biti popolno. 

 
 
 
 



 
 
 

Primer nepopolnega kazala: 

 

 
 

Primera nedosledne oblike in vsebine  kazala; napačno/neustrezno/nenatančno 
poimenovanje (ne teoretični del, temveč tema, in ne praktični del): 

 



 

• Pri navajanju je pomembna  natančnost izražanja. 
 

Primer neprimerne vsebine v kazalu slik: 

 

 

 

 



Primer nedoslednosti pri uporabi terminov: 

 

 

SPOROČILNA USTREZNOST IN JEZIKOVNA PRAVILNOST 

 

• Pazimo na razumevanje, ustreznost in natančnost izražanja ter rabe 
strokovnih izrazov (dijak od začetka do konca naloga uporablja isto 
terminologijo – npr. Android). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Sporočilnost in jezikovna pravilnost 
 
1. primer: 

 
 

 
 

  

NAJPOGOSTEJŠE PRAVOPISNE NAPAKE:  

 
• presledki; 
• pisava z vezajem; 
• raba velike in male začetnice (težave pri zapisovanju tujih strokovnih izrazov); 
• ki/kateri; 
• pisanje skupaj/narazen; 
• s/z; 
• k/h. 

  



 

Dodatek: Zapis programske opreme (forum) 

Vir: http://www.lektorsko-drustvo.si/lektorsko-brbotanje/zapis-programske-opreme (citirano 10. 2. 
2015) 

Jezikovna zagata je, ali v knjigi pustiti powerpoint kar angleško oz. kako ga 
posloveniti. 

Kako pa je s pisanjem besed word, excel, windows, facebook, twitter, bluetooth? 

ODGOVORA 

Slovenjenja imen programskih orodij ne poznam, poznam pa lektorski dogovor, da se 

programska orodja kot izdelek (torej v uporabi več posameznikov) pišejo z malo 

začetnico (tako kot vozimo golfe, kie, ople ... na računalniku uporabljamo word, excel 

itd.). 

Glede Facebooka in Twitterja pa je tako, da se lahko štejeta med medije komunikacije z 

lastnim imenom in enotno "izdajo", in sta nekakšni javni tribuni na spletu; primerjali bi ju na 

primer lahko s spletnimi portali časopisov, forumov ... Čeprav sem že opazila, da se ponekod 

pišeta z malo začetnico, sem ju sama do zdaj (glede na navedene argumente in dogovore s 

sodelavci) pisala z veliko začetnico. (Katarina Molk) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Glede velike začetnice pri imenih računalniških programov ipd., ki se uporabljajo kdaj kot 

imenovalni prilastki, drugič pa samostojno, velja nekaj takega kot pri pisalnem stroju 

Olivetti oz. pri olivettiju.  

 

Kar ima zadnji Slovenski pravopis zapisano v paragrafih 107 in 147, je pač smiselno nekoliko 

razširiti, torej na program Word in na word ali na program PowerPoint oz. na powerpoint itd.  

Seveda nam večinoma sploh ni v zavesti, kaj točno sta facebook in twitter, zato ju 
mnogi že pišejo tako, z malo začetnico, čeprav niso nemogoče zveze kot "družbena 
spletna stran Facebook". (Peter Weiss) 

 

 

http://www.lektorsko-drustvo.si/lektorsko-brbotanje/zapis-programske-opreme

