
 
 
 
 

12. SLOVENSKI DNEVI VARSTVOSLOVJA 
Moravske toplice, 2. in 3. junij 2011 

 
http://www.fvv.uni-mb.si/dv2011/ 

 
 

Navodila za pisanje prispevkov 
Prispevke pošljite do 20. septembra 2011 na tinkara.pavsicmrevlje@fvv.uni-mb.si 

 
Omejitve dolžine 
prispevkov 

največ 16 strani oziroma 30000 znakov s presledki 

Naslov prispevka Na začetku prispevka je naslov z velikostjo črk 20 cpi. Črke naj bodo odebeljene, 
tekst pa poravnan na sredini (centriranje). 

Navajanje avtorjev 
prispevka 

Naslovu sledi navedba avtorjev ter ustanove, kjer delujejo. Če je avtorjev več, se 
vsakega posebej navede v svoji vrsti. 
Akademskih naslovov avtorjev se na tem mestu ne navaja. Navajanje avtorjev je 
poravnano na levi rob. 
Primer: Ime1 Priimek1, Ustanova1, Kraj1 
Ime2 Priimek2, Ustanova2, Kraj2 …. 

Povzetek Prispevku mora biti dodan povzetek. Povzetek naj vsebuje do 250 besed. Napisan naj 
bo jedrnato in jasno. Odraža naj le tisto, kar je obravnavano v prispevku. Napisan naj 
bo na sledeči način (namen, metodologija, ugotovitve in izvirnost so obvezne 
postavke; ostale postavke se lahko izpustijo, v kolikor gre za teoretični prispevek): 
Namen prispevka: 
Kateri so razlogi za pisanje prispevka in kateri so cilji raziskave? 
Metodologija: 
Kako so cilji doseženi? Katera je glavna metoda uporabljena za raziskavo? Kakšen je 
pristop in kakšno je teoretično področje prispevka? 
Ugotovitve: 
Katere so ugotovitve raziskave, ki se nanašajo na analizo, diskusijo ali rezultate? 
Omejitve/uporabnost raziskave: 
V kolikor je v prispevek vključena raziskava, mora ta del vsebovati predloge za 
nadaljnje raziskovanje in identifi kacijo morebitnih omejitev raziskovalnega procesa. 
Praktična uporabnost: 
Rezultati in praktična uporabnost, aplikacije in zaključki. (Vsi članki ne bodo 
vsebovali praktične uporabnosti – večina pa). Katere spremembe naj bi bile 
implicirane v praksi kot rezultat raziskave/prispevka? 
Izvirnost/pomembnost prispevka: 
Kaj je v prispevku izvirnega (novega)? Navedite, komu so ugotovitve 
raziskave/prispevka namenjene. 

Ključne besede Ključne besede se navaja z odebeljenimi črkami in obojestransko poravnavo teksta.  
Tekst Presledek med vrsticami naj bo enojni; velikost črk 11 cpi. Na zgornjem in spodnjem 

robu naj bo do teksta približno 3cm, na levem robu je 2cm, na desnem pa 4cm. Na 
vsako stran pride tako približno 30 vrstic z okoli 62 znaki. Besedilo naj bo 
obojestransko poravnano. 
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Strukturiranje 
teksta 

Posamezna poglavja v tekstu naj bodo ločena s samostojnimi podnaslovi in ustrezno 
oštevilčena. 
Primer: 
1 Uvod 
2 Podnaslov 1 
2.1 Podnaslov 2 
2.1.1 Podnaslov 3 

Citiranje literature V seznamu literature je potrebno navesti po abecednem redu le citirane avtorje, 
celotna oznaka literature pa mora biti v skladu s sistemom APA: 
Knjiga 
Koller, S. (1974). Naslov knjige. Kraj, Založba. 
Članek v reviji 
Kosec, O., Petrov, A.M. (1996). Naslov članka. Naslov revije, 29 (4), 123-133. 
Poglavje v knjigi ali zborniku 
Kennedy, K.J., Bach, R., Stephenson, R. (1993). Naslov članka ali poglavja v knjigi ali 
zborniku. Urednik. Naslov knjige ali zbornika. Čas in kraj konference, Kraj, Založba. 
Diplomske in specialistične naloge, magistrska in doktorska dela 
Kastelic, B. (1995). Naslov diplomske naloge (magisterija, doktorata).  Diplomsko 
delo (Magistrsko, Doktorsko), Kraj, Institucija (npr. univerza), Oddelek (npr. 
fakulteta). 
Zakon 
Zakon o nadzoru državne meje. (2007). Uradni list RS, št. 60/2007. 
Navajanje literature s svetovnega spleta 
Vse reference se začenjajo na enak način kot pri natisnjenih virih, le da običajnemu 
delu sledi še podatek o tem, kje na svetovnem spletu je bil dokument dobljen in kdaj. 
Podatek o tem, kdaj je bil dokument dobljen, je pomemben zaradi neprestanega 
spreminjanja WWW okolja. 
Jacobson, J.W., Mulick, J.A., Schwartz, A.A. (1995). Naslov članka. Naslov revije, 15, 24-
65. Članek je dobljen 25.1.1996 na: http://www.apa.org/journals/jacobson.html 
Pri citiranju zanimivih spletnih naslovov v tekstu (ne gre za navajanje specifičnega 
dokumenta, temveč zgolj za opozorilo na določeno spletno stran) zadošča navedba 
naslova (http://www.fvv.uni-mb.si). Posebna referenca na koncu teksta v tem 
primeru ni potrebna. 

Sklicevanje na 
literaturo 
 

Pri sklicevanju na literaturo med besedilom navedite priimek avtorja in letnico 
izdaje (če gre za dobesedno navedbo tudi stran). 
Primer: ... (Smith, 1997) ... 
Če sta avtorja dva, navedite priimka obeh avtorjev in letnico izdaje (če gre za 
dobesedno navedbo tudi stran). 
Primer: . (Smith, Jones, 2007: 25) . 
Če je avtorjev več (trije ali več), navedite le priimek prvega avtorja in dodajte »in 
drugi« ter letnico izdaje (če gre za dobesedno navedbo tudi stran). 
Primer:  … (Smith in drugi, 2005) … 

Slike, diagrami in 
tabele 
 

Slike, diagrami in tabele v prispevku naj bodo v posebej pripravljenih datotekah. V 
tekstu mora biti jasno označeno mesto, kamor naj bo vnesena slika. Skupna dolžina 
prispevka ne sme preseči dane omejitve. 
Če avtor iz tehničnih razlogov grafičnih dodatkov ne more oddati v elektronski 
obliki, je izjemoma sprejemljivo, da slike priloži k tekstu. Avtor mora v tem primeru 
na zadnjo stran slike napisati zaporedno številko in naslov slike, v tekstu pa mora 
pustiti dovolj prostora za vstavitev slike. Prav tako mora biti tekst opremljen z 
naslovom in številčenjem slike. Diagrami se prištevajo med slike. 
Vse slike in tabele se številčijo. Številčenje poteka enotno in ni vezano za številčenje 
poglavij. Naslov slike je naveden pod sliko, naslov tabele pa nad tabelo. 



 
 

 
 

 

   
 
 

Praviloma je v tekstu navedeno vsaj eno sklicevanje na sliko ali tabelo. Sklic na sliko 
ali tabelo je: … (Slika 5) … (Tabela 2) … 

Opombe pod črto Številčenje opomb pod črto poteka neodvisno od strukturiranja teksta in se v 
vsakem prispevku začne s številko 1. 
Posebej opozarjamo avtorje, da so opombe pod črto namenjene pojasnjevanju misli, 
zapisanih v tekstu in ne citiranju literature. 

 
 


