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NAVODILA ZA PISANJE PRISPEVKA  

Strokovni odbor konference si pridružuje pravico, da zavrne prispevke, ki bodo odstopali od navodil za 

pisanje prispevka. Ta navodila so hkrati tudi predloga (template) za oblikovanje prispevka s 

pripravljenimi slogi. Prispevki ne bodo dodatno strokovno lektorirani. (Za vsebino, lektoriranje in obliko 

prispevka v popolnosti odgovarja avtor. Avtor z oddajo prispevka zagotavlja, da gre za njegovo avtorsko 

delo.)  

Besedilo prispevka naj bo napisano v urejevalniku besedil Word.  

Prispevek naj bo oblikovan na pokončen list formata A4.  

Robovi lista 2,5 obojestranska poravnava. Razmik pred – 0pt. Razmik po – 10pt.  

Obseg besedila brez obeh izvlečkov je najmanj 12.000 in največ 15.000 znakov (s presledki) oz. največ 

6 strani.  

Pri citiranju in navajanju virov sledite APA standardu (navodila za citiranje in navajanje po APA 

standardu Pedagoške fakultete lahko najdete na povezavi:  

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/apa_citiranje.pdf ). 

Za označevanje alinej uporabljajte alinejne pomišljaje (–) in ne drugih oznak 

Ne podčrtavajte naslova svojega prispevka, naslovov poglavij in podpoglavij. 

Ne številčite strani. 

Ne odpirajte glave in noge v svojem prispevku. 

Besedilo pišite s črno barvo pisave. 

Prispevek lahko vključuje največ 4 fotografije. Če uporabite fotografije, morajo biti dovolj velike 

ločljivosti, da omogočajo kakovosten natis. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/apa_citiranje.pdf


 

Naslov prispevka – pisava Arial, velikost 16, krepko (slog 

Prispevek – naslov) 

presledek 16 

Ime in priimek avtorja/avtorjev, šola (ustanova), e-naslov – pisava Arial, velikost 

12, krepko (slog Prispevek – avtor) 

presledek 12 

Slovenski povzetek - pisava Arial, velikost 12, obojestranska poravnava (slog Prispevek – navaden) 

Povzetek je sestavni del prispevka. Obsega do 800 znakov. Napisan naj bo v 

slovenskem in angleškem jeziku (abstract), v tretji osebi množine. Povzetek je zapisan 

v enem odstavku in naj ne bo zgolj uvod, pač pa naj povzame prispevek in njegove 

najpomembnejše ugotovitve. 

presledek 12 

Angleški povzetek - pisava Arial, velikost 12, obojestranska poravnava (slog Prispevek – povzetek) 

presledek 12 

Ključne besede: ključna beseda 1, ključna beseda 2 … - pisava Arial, velikost 12 (Slog 

Prispevek – navaden) 

Navedite 5 do 7 ključnih besed v ednini. 

presledek 16 

1 Naslov poglavja – pisava Arial, velikost 14, krepko (Slog Prispevek – 

poglavje) 

presledek 12 

Besedilo v poglavju – pisava Arial 12, obojestranska poravnava besedila (Slog 

Prispevek – navaden) 

presledek 12 

1.1 Naslov podpoglavja ─ pisava Arial, velikost 12, krepko (Slog Prispevek – 

podpoglavje) 

presledek 12 

Besedilo v podpoglavju – pisava Arial 12, obojestranska poravnava besedila (Slog 

Prispevek – navaden) 

presledek 12 



Viri in literatura – pisava Arial, velikost 14, krepko (Slog Prispevek – poglavje) 

presledek 12 

Posamezen vir – pisava Arial 12, leva poravnava, viseče (Slog Prispevek – viri) 

Primer: Avsec, A. in Pečjak, S. (2003). Emocionalna inteligentnost kot kognitivno�emocionalna 

sposobnost. Psihološka obzorja, 12(2), 35–48. 

Opomba: Vsi v besedilu citirani viri morajo biti navedeni v seznamu citiranih virov in obratno. Vsa dela, 

ki so navedena v seznamu virov, morajo biti vsaj enkrat citirana med samim tekstom. 

presledek 12 

Priloge – pisava Arial, velikost 14, krepko (Slog Prispevek – poglavje) 

presledek 12 

Poglavje Priloge dodajte le, če v njem priložite posamezne priloge, ki pomembno dopolnjujejo vaš 

prispevek. 

Naslov posamezne priloge ─ pisava Arial, velikost 12, krepko (Slog Prispevek – 

podpoglavje) 

presledek 12 

DODATNA NAVODILA ZA SLIKE, GRAFE … 

Slike, tabele in grafikone uvrstite na mesta, kamor sodijo. Sredinsko jih poravnajte, oštevilčite in pod 

vsako sliko dodajte naslov slike. Če slika ni vaše avtorstvo, pod naslovom slike navedite vir, v seznamu 

literature pa celotno bibliografsko navedbo. V primeru spletnega vira ob naslovu slike napišite http-

naslov in datum dostopa, ki naj bo v okroglem oklepaju. 

Slika - pisava Arial, velikost 11, sredinska poravnava (Slog Prispevek – slika) 

Primer. Slika 1: Primerjava metuljevih in ptičjih kril. Vir: 

http://www.discoveryeducation.com/teachers/ (28. 1. 2017) 

Naslov tabele dodajte nad tabelo in ga sredinsko poravnajte. 

Primer: Tabela 1: Počutje učencev v različnih pogoji 

 


