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NAVODILA AVTORJEM ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV 

Vsi sprejeti prispevki bodo objavljeni v e-zborniku 1. mednarodne konference Vzgoja za 

ljubezen do domovine in države. Strokovni in organizacijski odbor si pridružujeta pravico, da 

zavrneta prispevke, ki bodo odstopali od navodil za pisanje prispevka. 

Recenzijo prispevkov bodo opravili strokovnjaki z različnih področjih. 

Navodila so hkrati tudi vzorec za obliko prispevka. Prispevki ne bodo dodatno strokovno 

lektorirani. (za vsebino, lektoriranje in obliko prispevka v popolnosti odgovarja avtor.) 

V besedilu številka v oklepaju ob naslovu pomeni velikost pisave.   

 

1. PRISPEVEK 

NASLOV PRISPEVKA (16) 

Naslov prispevka v angleškem jeziku (16) 

Ime in priimek avtorja, soavtorja (12) 

(pri imenih pripišite morebitne znanstvene nazive mag., dr.) 

šola, država, e-naslov (12) 

 

Povzetek (12): Je sestavni del prispevka, kjer jasno in kratko povzamete vsebino celotnega 

prispevka. Vsebuje naj namen in glavne ugotovitve ali sklepe prispevka. Povzetek naj sestavlja 

največ 800 znakov ali 12 vrstic. 

Ključne besede (12): Zapišite največ štiri ključne besede, ki najbolj opisujejo vsebino vašega 

prispevka. Zapišite jih v ednini. 

 

Abstract: (12) Je povzetek v angleškem jeziku. Avtor sam poskrbi za kakovosten prevod v 

angleški jezik. 

Keywords (12): Zapišite največ štiri ključne besede v angleškem jeziku. 

 

 

1   Uvod (14) 

2 Naslov poglavja (14) 

2.1 Naslov podpoglavja (14) 

3   Zaključek (14) 

4   Viri in literatura (14) 

     Priloge (npr: učni list, karta, anketa …) 
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Prispevek naj bo razdeljen na poglavja in podpoglavja, kjer so naslovi označeni z arabskimi 

številkami. Razdelitev na poglavja je obvezna. Naslovi poglavij naj bodo čim krajši. Zapis naj 

bo enostaven, brez posebnega oblikovanja, podčrtavanja in podobno. 

 

V uvodnem delu opišite glavni namen in cilje članka in uporabo pristopov za razvijanje 

konkretne kompetence. Na koncu uvoda nakažete, kako boste prikazano problematiko razvili 

in predstavili njeno uporabnost v šolskem okolju. 

 

Osrednji del prispevka naj vsebuje opis vsebine in metod konkretnih primerov dobrih praks 

izvedenih znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa. Poudarite kakovost in uporabnost vaših 

novih pristopov na področju državljanskih kompetenc. Osrednji del naj bo razdeljen na poglavja 

in podpoglavja. 

Pri citiranju v besedilu označite dobesedne navedbe z narekovaji. Za citatom v okroglem 

oklepaju navedite naslednje podatke: priimek avtorja, leto, če je potrebno, tudi strani, za 

oklepajem sledi pika. Primer:  … (Pediček, 1995, 45-48). Ko gre za dobesedno citiranje, je 

navedba strani obvezna, če gre za opisno navajanje besedila, se stran izpusti. Primer: … 

(Pediček, 1995). 

Citiranje s spletnega vira. Če je avtor znan navedemo avtorja in letnico objave besedila. Primer: 

… (Zupančič, 2009). Če avtor ni znan namesto avtorja navedemo naslov objave na spletni 

strani. Če tudi letnica objave ni znana, navedemo leto prevzema navedbe s spleta. Primer: … 

(Triglavski narodni park. Kmetijstvo, 2011). 

 

V sklepnem delu kratko in razumljivo zapišite vaše lastne ugotovitve in rešitve, opozorite na 

prednosti in pomanjkljivosti. Zaključek naj ne bo povzetek prispevka.  

 

Zadnje poglavje je Viri in literatura, kjer navedete vsaj tri uporabljene. Navedite jih po 

abecednem redu avtorjev oz. po naslovih del, kjer je avtor neznan. 

 

1.1   NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE 

 

− Monografske publikacije 

Priimek, I., leto izdaje. Naslov dela. Izdaja. Kraj izdaje, založba, število strani. 

 

Primer: Ramovš, J., 1983. Boj za življenje družine. Zdravljenje alkoholizma in urejanje 

neskladne družine. Celje, Mohorjeva družba, 523 str. 

Primer: Statistični letopis Republike Slovenije 2009. 2009. Ljubljana, Statistični urad 

Republike Slovenije, 687 str. 
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− Članki iz revij in časopisov 

Priimek, I., leto izdaje revije. Naslov članka. Naslov revije, letnik revije, številka revije, obseg 

članka.  

 

Primer: Žontar, M., Rode, N., 2001. Prostovoljci pri delu z zasvojenimi. Socialno delo, letnik 

6, št. 40, str. 355-361. 

Primer: Ogrin, D., 1993. Burja v Primorju. Pod zračnim slapom. Primorske novice, 47, (12. 

februar 1993), str. 25. 

 

− Sestavki iz knjig in zbornikov 

Priimek, I., leto izdaje. Naslov sestavka. V: Urednik. Naslov knjige. Kraj izdaje, založba, obseg 

sestavka.  

 

Primer: Žontar, M., 1999. Predstavitev Centra za odvisnost Kranj in vloga prostovoljcev v 

njem. V: Samec, T. (ur.). 2. slovenski kongres prostovoljcev. Zbornik prispevkov. Ljubljana, 

Slovenska filantropija, Socialna zbornica Slovenije, str. 51-54. 

Primer: Cigale, D., 2006. Turizem v Sloveniji in njegovi vplivi na okolje. V: Šajn, S. (ur.). 

Turizem smo ljudje. Ljubljana, Turistična zveza Slovenije, str. 299–309. 

 

− Monografske publikacije s svetovnega splet z znanim/neznanim avtorjem 

Priimek, I., leto izdaje. Naslov dela. Kraj izdaje, založba, število strani. URL (Datum citiranja). 

 

Primer: Cink, B., Kofol, P., Pušnik, T., 2019. Aktivno državljanstvo. Ljubljana, Mladinski svet 

Slovenije, 19 str. URL: http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/AktivnoDrzavljanstvo.pdf (5. 6. 

2019). 

Primer: Slovenske regije v številkah 2011. 2011. Ljubljana, Statistični urad Republike 

Slovenije, 72 str. URL: http://www.stat.si/doc/pub/REGIJE-2011-INTERNET.pdf (Citirano 

14. 4. 2011). 

 

− Članki iz revij v elektronski obliki 

Priimek, I., leto izdaje revije. Naslov članka. Naslov revije, letnik revije, številka revije, obseg 

članka. URL (Datum citiranja). 

 

Primer: Korošec, V., 2010. Demografski razvoj Haloz po letu 1991 in možnosti regionalnega 

razvoja. Geografski vestnik, 82, 1, str. 37–53. URL: http://zgds.zrc-sazu.si/GV82-1-

korosec.pdf (Citirano 10. 4. 2011). 
 

http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/AktivnoDrzavljanstvo.pdf%20(5
http://www.stat.si/doc/pub/REGIJE-2011-INTERNET.pdf
http://zgds.zrc-sazu.si/GV82-1-korosec.pdf
http://zgds.zrc-sazu.si/GV82-1-korosec.pdf
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− Drugi spletni viri 

Če navedbe s spletnih strani, ne moremo umestiti v nobeno od zgornjih kategorij, se obvezno 

navede priimek in ime avtorja, leto objave (če je znano), naslov prispevka, enotni naslov vira 

(URL) in datum citiranja. V primeru anonimne objave navajamo po naslovu prispevka. 

Primer: Triglavski narodni park. Kmetijstvo. 

URL: http://www.tnp.si/spoznavati/C18/ (Citirano 10. 3. 2011). 

Primer: Popis 2002. Statistični urad Republike Slovenije. 

URL: http://www.stat.si/popis2002/si/default.htm (Citirano 1. 1. 2011). 

 

2.  DODATNA NAVODILA 
 

− Besedilo prispevka naj bo napisano v urejevalniku besedil Word.  

− Za besedilo prispevka uporabljajte pisavo Times New Roman, velikost 12. 

− Prispevek naj bo oblikovan na pokončen list formata A4. Robovi naj bodo 2,5, poravnava 

besedila naj bo obojestranska. 

− Za označevanje alinej uporabljajte alinejne pomišljaje (–) in ne ostalih oznak kot so (→➢). 

− Strani prispevka ne številčite in v svojem prispevku ne odpirajte glave in noge. 

− Besedilo pišite s črno barvo pisave. 

− Dolžina strokovnega članka naj ne presega 6 strani (oz. 24.000 znakov). 

− Izogibajte se splošnim trditvam, kraticam in okrajšavam. 

− Pišite v tretji osebi. 

− Prispevek lahko vključuje največ 3  fotografije. 

− Naslov dokumenta naslovite s svojim priimkom (primer: Horvat.doc), slikovne in druge 

priloge pa s priimkom in zaporedno številko priloge (primer: Horvt01.tif, Horvat02.jpg) 

− Če zaradi velikosti slik oz. prilog nastanejo težave s pošiljanjem, se pravočasno obrnite na 

uredništvo, da so dogovorimo za najprimernejši način oddaje prispevka.  

 

 

 

2.1  SLIKE, TABELE, GRAFIKONI 
 

Uvrstite jih na primerna mesta. Poravnate jih sredinsko, oštevilčite ter dodate naslov slike. V 

primeru, da niste avtor slike, navedite vir, v seznamu literature pa celotno bibliografsko 

navedbo. Če gre za spletni vir, napišite http naslov in datum dostopa, ki naj bo zapisan v 

okroglem oklepaju. 

 

 

 

 

http://www.tnp.si/spoznavati/C18/
http://www.stat.si/popis2002/si/default.htm
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Primer slike: 

 
Slika 1: naslov slike (12) 

Vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Slovenska_zastava.JPG (5. 6. 

2019) 

 

 

Primer tabele ali grafikona: Naslov tabele ali grafikona naj bo nad tabelo/grafikonom, poravnan 

sredinsko, vir naj bo naveden pod tabelo/grafikonom.  Tabela/grafikon naj bo poravnana 

sredinsko. 

 

Tabela 1: Prebivalci Slovenije po skupinah in spolu (12) 
 

1. 1. 2017 1. 4. 2017 1. 7. 2017 1. 10. 2017 1. 1. 2018 

Prebivalci 2.065.895 2.064.836 2.066.161 2.065.890 2.066.880 

     moški 1.025.125 1.025.013 1.025.973 1.026.100 1.027.041 

     ženske 1.040.770 1.039.823 1.040.188 1.039.790 1.039.839 

  Državljani Republike 

Slovenije 
1.951.457 1.948.995 1.948.525 1.946.257 1.945.005 

     moški 950.811 949.791 949.644 948.652 948.185 

     ženske 1.000.646 999.204 998.881 997.605 996.820 

  Tuji državljani 114.438 115.841 117.636 119.633 121.875 

     moški 74.314 75.222 76.329 77.448 78.856 

     ženske 40.124 40.619 41.307 42.185 43.019 

Vir: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7363 (10. 6. 2019) 

 

 

 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7363
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3 RECENZIRANJE PRISPEVKOV 
 

Prispevke, ki bodo objavljeni v e-zborniku, bodo pregledali recenzenti. Recenzijski postopek 

je anonimen. Če recenzent zahteva popravek ali dopolnilo, se avtorju prispevek vrne z zahtevo 

po odpravi pomanjkljivosti. Uredništvo lahko na predlog urednika ali recenzenta objavo 

prispevka tudi zavrne. 

 

4 PREDSTAVITEV PRISPEVKOV 
 

Vsi izbrani avtorji bodo predstavili svoje prispevke na Mednarodni konferenci Vzgoja za 

ljubezen do domovine in države, ki jo organizira DKPS.  Vabljeni predavatelji predstavijo svoj 

prispevek v angleščini oz. slovenščini. Za vse slovenske učitelje velja, da bodo predstavitve 

potekale v slovenskem jeziku. Izbrani avtor lahko prispevek predstavi v obliki predavanja ali 

delavnice. Svojo izbiro prijavi skupaj z oddajo prispevka.  

 

 

4. 1 PREDAVANJE 

Avtor frontalno predstavi obiskovalcem svoje delo, pri tem si pomaga s AV pripomočki (PPT, 

prezi, video …). Na voljo ima 10 minut za predstavitev. Na koncu vsakega sklopa je predviden 

čas za razpravo. 

 

4. 2 DELAVNICA 

Avtor dejansko zaposli obiskovalce, ter jim daje navodila in z njimi sodeluje. Na voljo ima 30 

minut. Po delavnici je predviden čas za razpravo. 

 

 

Organizacijski odbor 

 

  


