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presledek 12
presledek 12

NASLOV REFERATA (PISAVA TIMES NEW ROMAN,
VELIKOST ČRK 18) centralno
presledek 12

NASLOV REFERATA V ANGLEŠKEM JEZIKU (PISAVA TIMES
NEW ROMAN, VELIKOST ČRK 16) centralno
Presledek 12
Ime in priimek avtorja 1 (pisava Times New Roman, velikost črk 12, krepko)centr.
Organizacija, kjer je avtor zaposlen, Država (pisava Times New Roman, velikost črk 12)
E-pošta (pisava Times New Roman, velikost črk 12)*
presledek 12
Authors 12 Times New Roman centr.
<Place of Work>, <Country>
<E-mail>
presledek
Povzetek - velikost 12, krepko centr.
Povzetek je (pisava Times New Roman, velikost 12, poševno) sestavni del referata in ne uvod
v referat. Napisan naj bo v slovenskem in angleškem jeziku. V povzetku mora biti
predstavljeno področje, tema, vsebina, ki jo obravnava referat, predstavljeni morajo biti
glavni rezultati, sklepi in ugotovitve referata. Namen povzetka je, da bralcu na kratko
predstavi bistvo referata. Na osnovi povzetka naj bi bil bralec presodil, če referat ponuja
informacije, ki jih potrebuje za svoje delo (npr. pisanje diplome, člankov) Povzetek je (pisava
Times New Roman, velikost 12, poševno) sestavni del referata in ne uvod v referat. Napisan
naj bo v slovenskem in angleškem jeziku. V povzetku mora biti predstavljeno področje, tema,
vsebina, ki jo obravnava referat, predstavljeni morajo biti rezultati, sklepi in ugotovitve
referata. Namen povzetka je, da na kratko predstavi bistvo referata. Na osnovi povzetka naj bi
bil bralec presodil, če referat ponuja informacije, ki jih potrebuje za svoje delo (npr. pisanje
diplome, člankov). Povzetek naj bo dolg cca. 12 vrstic oz. 1000 znakov(brez presledkov).
Ključne besede: pojem 1, pojem 2, . Times New Roman, velikost 12 (max. 6 ključnih besed)
presledek
Abstract - velikost 12, krepko
Povzetek je potrebno tudi prevesti v angleški jezik – pravila pisanja so enaka, kot pri pisanju
povzetka (abstract - pisava Times New Roman, velikost 12, poševno). Povzetek je (pisava
Times New Roman, velikost 12, poševno) sestavni del referata in ne uvod v referat. Napisan
naj bo v slovenskem in angleškem jeziku. V povzetku mora biti predstavljeno področje, tema,
vsebina, ki jo obravnava referat, predstavljeni morajo biti glavni rezultati, sklepi in ugotovitve
referata. Namen povzetka je, da bralcu na kratko predstavi bistvo referata. Na osnovi
povzetka naj bi bil bralec presodil, če referat ponuja informacije, ki jih potrebuje za svoje
delo (npr. pisanje diplome, člankov) Povzetek je (pisava Times New Roman, velikost 12,
poševno) sestavni del referata in ne uvod v referat. Napisan naj bo v slovenskem in angleškem
jeziku. V povzetku mora biti predstavljeno področje, tema, vsebina, ki jo obravnava referat,
predstavljeni morajo biti rezultati, sklepi in ugotovitve referata. Namen povzetka je, da na
kratko predstavi bistvo referata. Na osnovi povzetka naj bi bil bralec presodil, če referat
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ponuja informacije, ki jih potrebuje za svoje delo (npr. pisanje diplome, člankov). Povzetek
naj bo dolg cca. 12 vrstic oz. 1000 znakov(brez presledkov).
Keywords: keyword 1, keyword 2... Times New Roman, velikost 12 (max. 6 ključnih besed)
*(če je članek pripravilo več avtorjev, se način predstavitve avtorja ponovi tudi za ostale
avtorje)

1 NASLOV POGLAVJA (PISAVA TIMES NEW ROMAN, VELIKOST 14,
KREPKO) leva poravnava
presledek 12
presledek 12
Referat naj bo oblikovan na A4 pokončnem listu, rob levo, desno in zgoraj 2,5 cm, spodaj 3
cm. Strani naj ne bodo oštevilčene. Obseg referata (vključno s povzetkom) je omejen na
15.000 znakov brez presledkov oziroma na največ 8 strani. Referat (vključno s povzetkom)
naj bo napisan v pisavi Times New Roman. Razmik med vrsticami naj bo enojni.
presledek
1.1 NASLOV PODPOGLAVJA (PISAVA TIMES NEW ROMAN, VELIKOST 12,
KREPKO)
presledek
(besedilo)
presledek
1.1.1 Naslov pod-podpoglavja (pisava Times New Roman, velikost 12, krepko)
presledek
(besedilo)
Vsaka slika/tabela/graf mora biti omenjen/a v besedilu pred samo sliko/tabelo/grafom. Naslov
in vir slike/grafa napišemo pod sliko/graf; naslov in vir tabele pa nad tabelo. Velikost črk v
grafih in tabelah je lahko manjša (10)
Skupine pijač

Povprečna vrednost pitja pijač, napitkov (g/dan)
Otroštvo (10 let)

Odrasla doba (od 19 – 28 let)

Sadje/Sadni sokovi

115,7

90,6

Mleko

401,3

185,8

Sladke pijače

376,4

916,9

'

dijaki (%)

Tabela 1: Povprečna vrednost … (Demory-Luce in sod., 2004: 1687) (pisava Times New Roman,
velikost 11)
80
70
60
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40
30
20
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0

68,2
51,5
Fantje
Dekleta

26,7
18,4
2,3 1,7

4 1,4

6,3 2,4

9,2 7,9

10 ali več
6-9
3-5
1-2
kozarcev/dan kozarcev/dan kozarcev/dan kozarca/dan
uživanje surovega mleka

občasno

nikoli
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Slika 1: Uživanje … (Vidrih, 2007: 99) (pisava Times New Roman, velikost 11)

Pri navajanju literature v referatu, se pa pri več avtorjih vedno navede le priimek prvega
avtorja, vse ostale se pa ne navaja le »in sod« (prikazano na primeru). Poleg tega se navede še
letnica izdaje dela in številke strani, iz katere smo izpisali podatke. Primer: (Demory-Luce in
sod., 2004: str. 1687). Če avtor ni znan, navedemo pa začetne besede dela, iz katerega
izpisujemo podatke, letnico izdaje in številke strani.
Literaturo navedemo na koncu. Literatura naj bo navedena in oštevilčena ( z: 1), 2), …) v
abecednem vrstnem redu priimkov avtorjev.
2 LITERATURA IN VIRI (PISAVA TIMES NEW ROMAN, VELIKOST 14, KREPKO)
leva poravnava
Literaturo navedemo po ABECEDI priimkov avtorjev ali naslovov publikacij. Literaturo navajajte
v skladu z navodili (pisava Times New Roman, velikost 11, sredinska poravnava):
1) PRIIMEK, Začetnica imena avtorja (če je avtorjev več, se na enak način navede vse, vmes so
pa vejice). Leto izdaje. Naslov dela: podnaslov (če obstaja). Številka izida, Številka natisa. Kraj
izida: Založba: Številke strani.

ROLFES S.R., DEBRUYNE L.K., WHITNEY E.N. 1998. Life Span Nutrition: Conception
Through Life. 2nd ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company: str. 276-302.
2) PRIIMEK, Začetnica imena avtorja (če je avtorjev več, se na enak način navede vse, vmes so
pa vejice). Leto izdaje. Naslov dela: podnaslov (če obstaja). Ime strokovne revije, v kateri se
nahaja članek, Letnik, Številka izdaje: Številke strani.

DEMORY-LUCE D., MORALES M., NICKLAS T., BARANOWSKI T., ZAKERI I.,
BERENSON G. 2004. Changes in Food Group Consumption Patterns From Childhood to
Young Adulthood: the Bogalusa Heart Study. Journal of the American Dietetic Association,
104, 11: 1694-1691.
3) NASLOV dela: podnaslov (če je). Leto. Izdaja. Kraj izida: Založba: Številke strani.

REFERENČNE vrednosti za vnos hranil. 2004. 1. izdaja. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje
Republike Slovenije: str. 54-57, 126-133.
4) NASLOV dela: podnaslov (če je). Leto izdaje. Ime strokovne revije, v kateri se nahaja članek,
Letnik, Številka izdaje: Številke strani.

SOK, nektar, pijače: označevanje in oznake. 2003. VIP – Revija za vzgojo in informiranje
potrošnikov, 13, 1: str. 28-30.
5) PRIIMEK, Ime. Leto. Naslov prispevka. V: Naslov dela (v katerem je poglavje, iz katerega
navajamo). PRIIMEK, Ime (vseh urednikov dela). (ur.). Kraj: Založba. Strani.

ROGELJ I. 2003. Mleko. V: Mikrobiologija živil živalskega izvora. Bem Z., Adamič J.,
Žlender B., Smole Možina S., Gašperlin L. (ur.). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za
živilstvo: str. 513-539.
6) NASLOV zakona. Leto. Uradni list Republike Slovenije, letnik, številka: Strani.

ZAKON o omejevanju porabe alkohola (ZOPA). 2003. Uradni list Republike Slovenije, 13,
15: str. 2108-2111.
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7) PRIIMEK, Ime. Leto izida. Naslov. Kraj izida (če je): Založnik: številke strani.
Spletni naslov (mesec in leto citiranja iz spletnega naslova)

WECHSLER H., MCKENNA M.L., LEE S. M., DIETZ W.H. 2004. The Role of Schools in
Preventing Childhood Obesity. The State Education Standard, december 2004. National
Association of State Boards of Education: str. 1-12.
http://www.nasbe.org/Standard/17_Dec2004/Wechsler2.pdf (november 2005)
8) PRIIMEK, Ime. Leto izida. Naslov. Kraj izida: Založnik. (mesec in leto vnosa zadnjih
popravkov v delo): številke strani.
Spletni naslov (mesec in leto našega citiranja iz spletnega naslova)

STERGAR E. 2004. Uporaba drog med šolanimi 15- do 16- letniki v obdobju 1995 – 1999 –
2003. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. (september 2005): str. 4.
http://www.ivz.si/javne_datoteke/datoteke/722-trendi9503.doc (april 2006)
ZNAN AVTOR - Članek na spletni strani:
9) PRIIMEK, Ime. Leto izida. Naslov. Ime revije, številka.

Spletni naslov (mesec in leto našega citiranja iz spletnega naslova)

SINGER S. F. 2008. V ozračju bi si morali želeti čim več ogljikovega dioksida. Mladina, 37.
http://www.mladina.si/tednik/200837/
v_ozracju_bi_si_morali_zeleti_cim_vec_ogljikovega_dioksida_ (april 2010)
ZNAN AVTOR – Avtorjeva spletna stran (spletne strani športnikov, …):
10) PRIIMEK, Ime. Leto izida.
Spletni naslov (mesec in leto našega citiranja iz spletnega naslova)

MILIČ M. 2008.
http://www.milko.si/ (april 2010)
BREZ AVTORJA - Članek na spletni strani:
11) Naslov članka. (Datum). Založnik.

Spletni naslov (mesec in leto našega citiranja iz spletnega naslova)

V urbanih naseljih vse več alergij in debelosti. (7. 4. 2010). Delo.
http://www.delo.si/clanek/103232 (april 2010)

