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NAVODILA ZA IZDELAVO DISPOZICIJE IZDELKA PRI 
4. PREDMETU POKLICNE MATURE 

 

Dispozicija je zelo pomemben korak v pripravi izdelka, saj kandidat v njej na 
kratko opredeli, katero problematiko bo v izdelku preučeval in naredi shematični 
prikaz poglavij in podpoglavij v izdelku.  

V nadaljevanju so navedena navodila, ki jih mora kandidat upoštevati pri 
izdelavi dispozicije. 

Iz navodil je razvidno, kaj mora biti navedeno na naslovnici in kako morajo biti 
podatki razporejeni na naslovnici. 

Naslovnici sledi stran z uvodom in osrednjim delom dispozicije (naslovi in 
podnaslovi, ki bodo v izdelku). Vsi naslovi in podnaslovi morajo biti 
večravensko oštevilčeni. Podrobnosti so opisane v nadaljevanju. 

Osrednjemu delu dispozicije sledi zaključek in viri ter literatura. 
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1 UVOD 
Kandidat splošno opiše temo: v uvodu kandidat na kratko predstavi preučevano tematiko in 

definira nekatere osnovne pojme. 

Napiše, zakaj se je odločil za izdelek s takšnim naslovom in natančneje opiše, kaj bo 

predstavil v izdelku. 

Kandidat postavi hipoteze. 

Kandidat na kratko opredeli pričakovane rezultate na preučevanem področju. 

 

2 Glavni naslov 
2.1 Podnaslov 

2.2 Podnaslov 

… 

… 

3 Glavni naslov 
3.1 Podnaslov 

3.1.1 Podnaslov podnaslova 

3.2 Podnaslov 

… 

… 

4 Glavni naslov 
… 

… 

5 Anketa  
5.1 Rezultati 

5.2 Povzetek 

5.3 Potrditev ali zavrnitev hipotez 

… 

… 

6 ZAKLJUČEK 
Kandidat opiše pričakovanja, ali pričakuje probleme pri delu. V zaključku dispozicije kandidat 

predstavi pričakovane rezultate in izpostavi tista področja, kjer pričakuje odstopanja. 

 

7 VIRI IN LITERATURA 
Kandidat v seznamu literature in virov navede vsaj 10 tiskanih in elektronskih virov, ki jih bo 

uporabil pri pisanju izdelka. Kandidat navede vire po APA standardu. Seznam literature in 

virov mora biti urejen po abecednem redu.  

 

 


