TEHNIČNA NAVODILA ZA IZDELAVO ZAKLJUČNEGA
DELA, MAGISTRSKEGA DELA IN DOKTORSKE
DISERTACIJE
* Moška slovnična oblika je v navodilih rabljena nevtralno in velja tako za ženske kakor
tudi moške.
** Posamezni študijski programi UP FHŠ (Italijanistika, Medkulturno jezikovno
posredovanje) imajo lahko še dodatna navodila za izdelavo zaključnih del, ki pa ne smejo
posegati v minimalne zahteve teh navodil.
*** Prikazi v prilogi teh navodil so zaradi pretvorbe v pdf format nekoliko spremenjeni.

1 UVOD
Zaključno delo je zaključna študijska obveznost študenta študijskega programa na fakulteti in
je rezultat samostojnega dela kandidata, ki jo lahko opravi, ko ima opravljene vse ostale
študijske obveznosti iz študijskega programa, v katerega je bil vpisan.
Smernice za pisanje zaključnih del so namenjene tudi oblikovanju in izdelavi magistrskega dela
in doktorske disertacije. Določbe od poglavja 2 do 4.2 se smiselno prilagodijo glede na vrsto
izdelka. Smernice se smiselno uporabljajo tudi pri pripravi vseh drugih pisnih izdelkov na UP
FHŠ.
Obseg zaključnega dela mora biti usklajen z zahtevami v navedeni preglednici. V primeru, ko
obseg dela ni skladen s določili v spodnji preglednici, o primernosti števila znakov odloča
mentor in/ali pristojne komisije za zagovor.
Zaključno delo (bolonjski program)
Diplomska
delo
Italijanistika

(bolonjski

Magistrsko delo (magistrski
programi 2. stopnje)

od 30.000 do 60.000 znakov brez presledkov
program) od 80.000 do 110.000 znakov brez
presledkov
študijski od 110.000
presledkov

do

200.000

znakov

brez

Doktorska disertacija (doktorski študijski od 300.000 do 600.000 znakov brez
program 3. stopnje)
presledkov - največ 400 strani
Preglednica 1: Obseg različnih vrst zaključnih del.

2 IZBIRA, PRIJAVA IN ODOBRITEV TEME
Študent izbere ožjo strokovno temo in jo natančno obdela.
Študent v zaključnem letniku študija prijavi izbrano temo na predpisanem obrazcu Prijava
teme zaključnega dela (ŠIS).
Za mentorja zaključnega dela si študent izbere habilitiranega visokošolskega učitelja, nosilca
oz. izvajalca predmeta, ki se izvaja v okviru študijskega programa, v katerega je študent
vpisan. Somentor je lahko tudi visokošolski sodelavec.
Visokošolski učitelji lahko razpišejo teme zaključnih del, torej lahko študentu temo svetuje
mentor (v okviru razpisanih tem), lahko pa študent sam izrazi zanimanje za določeno področje
in se za temo dogovori z izbranim mentorjem neodvisno od razpisa.
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Prijava teme vsebuje podatke o študentu, mentorju in naslovu izbrane teme ter kratko
utemeljitev. V utemeljitvi izbrane teme morajo biti naslednji elementi:


cilji in pomen teme,



predlagane hipoteze,



metodološki pristop,



viri in literatura.

Postopek odobritve teme:


Študent izbranemu mentorju predloži izpolnjeni obrazec Prijava teme zaključnega
dela. Če sta tema in utemeljitev njenega izbora ustrezni, ju mentor potrdi s podpisom
na obrazcu.



Ustreznost teme s podpisom na obrazcu nato potrdi predstojnik oddelka.



Študent po pridobitvi obeh podpisov obrazec dostavi v Referat za študentske zadeve.

3 PRIDOBITEV KREDITNIH TOČK ZA ZAKLJUČNO DELO
Študent izbranemu mentorju predloži izpolnjeni obrazec Potrdilo o opravljenem zaključnem
delu (ŠIS), na katerem mentor potrdi, da je študent zaključno delo ustrezno izdelal in ga
predstavil skladno z zahtevami, navodili in ustaljeno prakso posameznega oddelka; prav tako
na obrazcu navede oceno zaključnega dela: ocene od zadostno (6) do odlično (10). S pozitivno
oceno zaključnega dela študent pridobi 3 ali večkratnik števila 3 kreditnih točk (odvisno od
študijskega programa). Obrazec vsebuje tudi poročilo o pregledu dela s programom za
odkrivanje plagiatov.
Končno različico zaključnega dela študent v enem izvodu odda v knjižnico fakultete. Pri
pretvorbi v obliko datoteke pdf je potrebno paziti, da ne pride do zmanjšanja veliksoti pisave
zaradi samodejnega dodajanja robu okrog besedila. Ob tem predloži tudi obrazec (tj. Potrdilo
o opravljenem zaključnem delu), na katerem strokovna sodelavka knjižnice oddajo zaključnega
dela potrdi s podpisom, če le-to ustreza tehničnim navodilom. Študentom se svetuje, da pred
končno vezavo zaključnega dela prinesejo delo v pregled v knjižnico, s čimer se izognejo
morebitnim zapletom v primeru popravkov dela. Nato študent posreduje izpolnjeni in podpisani
obrazec v Referat za študentske zadeve, ki študentu oceno zaključnega dela vpiše v elektronski
indeks. Za postopek pri magistrskem delu in doktorski disertaciji gl. posebna pravilnika.
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4 TEHNIČNA NAVODILA ZA IZDELAVO ZAKLJUČNEGA DELA
Zaključno delo mora biti napisano v slovenskem jeziku in stilno ter slovnično skladno s pravili
slovenskega knjižnega jezika. Izjemoma lahko študent napiše zaključno delo v tujem jeziku,
če za to obstaja utemeljen razlog (npr. mentor ali somentor iz tujine). V tem primeru mora
delo vsebovati povzetek v slovenskem jeziku v obsegu 10 % celotnega dela brez kazala in
prilog, z navedenim slovenskim naslovom. Študijski program 1. stopnje Medkulturno
jezikovno posredovanje se zaključi z diplomskim delom, ki je trdo vezano (gl. navodila o
vezavi za magistrsko delo). Izrazi, uporabljeni na naslovnici diplomskega dela 1. stopnje
Medkulturno jezikovno posredovanje, glede na jezik diplomskega dela, so: Diplomsko delo,
Diploma thesis, Mémoire de licence, Tesi di laurea; za 2. stopnjo pa: Magistrsko delo, Master
thesis, Mémoire de master, Tesi di laurea magistrale; za obe stopnji pa še: Mentor/Mentorica,
Somentor/Somentorica, Supervisor, Co-supervisor, Directeur du mémoire/Directrice du
mémoire, Relatore/Relatrice, Correlatore/Correlatrice. Za študijski program 1. in 2. stopnje
Italijanistika obstajajo interna, na osnovi teh navodil sestavljena navodila v italijanščini.
Študent nosi vso odgovornost za tehnično in jezikovno ter stilno ustreznost zaključnega dela,
ki vključuje tudi dosledno upoštevanje navodil za citiranje literature in virov v besedilu in
seznamu literature in virov. Povzemanje ugotovitev drugih avtorjev brez navajanja virov se
šteje kot plagiatorstvo in kršenje avtorskih pravic, kar je v Pravilniku o disciplinski
odgovornosti študentov Univerze na Primorskem opredeljeno kot težja kršitev z ostrimi
sankcijami. Jezikovna in/ali tehnična pomanjkljivost zaključnega dela je lahko razlog
mentorjeve zavrnitve predstavitve dela ter zavrnitve prevzema dela v knjižnici (podpis na
obrazcu Potrdilo o opravljenem zaključnem delu), ki je pogoj za vpis ocene v indeks.
Mentor zaključno delo sprejme oziroma Potrdilo o opravljenem zaključnem delu podpiše, ko je
delo vsebinsko, jezikovno in tehnično (tudi citiranje v besedilu in v seznamu literature in virov)
ustrezno, torej usklajeno z navodili v poglavju 4.
4.1 Zgradba in oblika zaključnega dela
Zgradba zaključnega dela je razčlenjena na naslednje prvine, ki si sledijo zaporedno:


naslovna stran (priloga 1),



zahvala (neobvezno),



izvleček v slovenskem (150–300 besed) in angleškem jeziku (150–300 besed) (priloga
2),
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ključne besede v slovenskem jeziku (3–10) pod izvlečkom v slovenskem jeziku in
ključne besede v angleškem jeziku (3–10) pod izvlečkom v angleškem jeziku (priloga
2),



izjava o avtorstvu (priloga 3),



kazalo,



uvod,



glavno besedilo (obdelava teme),



zaključek,



viri in literatura – oštevilčeno kot naslov 1. hierarhične ravni (priloga 4),



seznam grafičnih prilog (po potrebi, če jih besedilo vsebuje) – oštevilčeno kot naslov 1.
hierarhične ravni (priloga 5),



priloge.

Naslov dela na naslovnici in v izvlečkih ter avtorski izjavi mora biti identičen. Zaključno
delo mora biti natisnjeno obojestransko v A4-formatu, izjema so naslovna stran, strani z
izvlečkoma in ključnimi besedami, z izjavo o avtorstvu in morebitno zahvalo. Če delo vsebuje
večje število prilog (barvne slike …), se svetuje uporaba debelejšega, 100-gramskega papirja.
Zaključno delo naj bo kvalitetno mehko vezano v kovinski letvični ali toplotni vezavi (ne v
spiralni in plastični letvični vezavi!), listi morajo biti poravnani in ne smejo izpadati. Levi
in desni rob naj bosta zaradi vezave 30 mm, ostali robovi 25 mm.
V kazalu so navedeni vsi naslovi poglavij in podpoglavij zaključnega dela (priloga 8).
Zaključno delo sestavljajo trije osnovni deli: uvod, obdelava teme oziroma analiza in
zaključek.
V uvodu se na kratko predstavi vsebina obravnavane teme. Opredeli se področje raziskovanja,
opiše proučevani problem, opredelijo se cilji in namen dela, predstavijo hipoteze in uporabljene
metode dela ter navedejo morebitne težave, s katerimi se je študent srečal pri pisanju.
Obdelava teme predstavlja osrednji del dela. V njej se razvije, razloži in obdela tema
zaključnega dela tako, da se prikažejo najpomembnejše ugotovitve in spoznanja. Poleg tega se
na strokovno utemeljen način razložijo rezultati, do katerih je študent prišel.
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V zaključku se kritično povzamejo ugotovitve in rezultati, opozori na nepopolnosti in na
morebitne potrebe po pojasnitvah problema.
Naslovna stran zaključnega dela naj vsebuje naslednje podatke (priloga 1):


zgoraj UNIVERZA NA PRIMORSKEM (zgornja vrstica), FAKULTETA ZA
HUMANISTIČNE ŠTUDIJE (spodnja vrstica) (oboje sredinska poravnava, velike
tiskane črke, velikost črk 14, vrstični razmik 1),



ime in priimek avtorja (sredinska poravnava, velike tiskane črke, velikost črk 14,
krepko), sledita dve prazni vrstici,



naslov dela (z dvopičjem na koncu, če sledi v naslednji vrstici podnaslov, sicer navadno
brez ločila) (sredinska poravnava, male tiskane črke, velikost črk 14, krepko, vrstični
razmik 1),



(neobvezni) podnaslov dela z malo začetnico in brez končnega ločila (sredinska
poravnava, male tiskane črke, velikost črk 14), sledita dve prazni vrstici,



oznaka dela z veliko začetnico (Zaključno delo) (sredinska poravnava, male tiskane
črke, velikost črk 14),



navedba študijskega programa z veliko začetnico (levo, male tiskane črke, velikost črk
12),



mentor/somentor ali mentorica/somentorica, če je ženska; ime in priimek, pedagoški in
znanstveni naziv mentorja (levo, male tiskane črke, velikost črk 12, presledek za piko,
ki označuje okrajšavo dr. in doc., izr. prof. ali prof.; pedagoškemu nazivu sledi
znanstveni, med njima ni vejice, torej je pravilno pri docentu: doc. dr. Jože Novak, pri
izrednem profesorju: izr. prof. dr. Jože Novak, pri rednem profesorju: prof. dr. Jože
Novak),



Koper in leto izida z vmesno vejico (sredinska poravnava, male tiskane črke, velikost
črk 12).

Pisava je Times New Roman ali ustrezna odprtokodna pisava (LibreSerif, FreeSerif).
Številčenje
Številko strani (arabske številke) postavite na sredino spodaj (v isti pisavi, kot je besedilo, torej
Times New Roman velikosti 10 ali ustrezna odprtokodna pisava [LibreSerif, FreeSerif]
velikosti 10). Številčenje strani (s številko 1 ali številko tekoče strani) se začne s poglavjem
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Uvod in zaključi z zadnjo stranjo zadnjega seznama slik oziroma preglednic. Strani s
prilogami niso oštevilčene.
4.2 Sestavine zaključnega dela in besedilo


Obseg besedila je od 30.000 do 60.000 znakov brez presledkov oziroma ustrezno več
za diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije (v tem se ne upoštevajo
naslovna stran, morebitna zahvala, povzetek, izjava o avtorstvu, kazalo, seznam
literature in virov oziroma drugi morebitni seznami in priloge),



vrsta in velikost pisave je Times New Roman ali ustrezna odprtokodna pisava
(LibreSerif, FreeSerif) velikosti 12 točk pokončno (12 points, regular),



razmik med vrsticami je 1,5,



obojestranska poravnava besedila (od roba do roba, justify), morebitno deljenje besed
z deljajem oz. vezajem (soft hyphen),



naslovi poglavij naj imajo največ tri hierarhične stopnje (ravni) in naj bodo označeni z
arabskimi številkami ter levo poravnani (gl. primer spodaj):
-

med naslovom poglavja in prvim odstavkom besedila ali podnaslovom poglavja naj
bo razmik ene prazne vrstice velikosti znakov 12 točk (v MS Wordu: možnost
razmika vrstic / razmik / Po: 12 pt.), enako velja za razmik med zadnjim odstavkom
določenega poglavja in naslovom novega poglavja oz. podpoglavja,

-

naslovi prve ravni naj bodo zapisani z velikimi črkami velikosti 14 točk pokončno
in krepko (14 points, bold), zaradi preglednosti se lahko naslovi prve ravni vedno
začnejo na novi strani,

-

naslovi druge ravni naj bodo zapisani z malimi črkami velikosti 12 točk pokončno
in krepko (12 points, bold, all caps) in naslovi tretje ravni enako,

-

primer: 1 UVOD, 1.1 Namen in cilji, 1.2 Hipoteza, 2 METODOLOGIJA, 2.1
Terenske metode, 2.1.1 Morfometrične meritve, 10 VIRI IN LITERATURA,
vsi naslovi so poravnani levo, za tekočo številko poglavja ni pike (1 Uvod, 1.1
Namen in cilji),



odstavki v delu so ločeni s prazno vrstico velikosti znakov 12 točk (primer besedila –
priloga 6),



posamezne besede in besedne zveze so poudarjene z ležečo ali s krepko pisavo, ležeči
tisk je prvenstveno namenjen zapisu besed v tujem jeziku,
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uporaba razlagalnih sprotnih opomb pod črto (ne pa navedb virov) je dovoljena; če je
prisotna, morajo biti opombe pod črto v isti pisavi, kot je besedilo, torej pisavi Times
New Roman ali ustrezni odprtokodni pisavi (LibreSerif, FreeSerif) velikosti 10 točk, z
vrstičnim razmikom 1, obojestransko poravnavo in oštevilčene zaporedno od
začetka do konca besedila, številka opombe v besedilu pa se, če je ob končnem ali
nekončnem ločilu (npr. ob vejici, piki, klicaju, vprašaju, zaklepaju ali narekovaju),
zapiše brez presledka za ločilom in ne pred njim, npr.: opomba,1



uporaba oštevilčenih alinej ali alinej z vrstičnimi oznakami (npr. alinejnim
pomišljajem) naj bo v besedilu poenotena (narejena z gumbom za označevanje in
oštevilčevanje), pri čemer je besedilo, četudi presega vrstico, od levega roba
zamaknjeno za 1,25, razdalja od roba do alineje pa je 0,5, prav tako naj bo pred
seznamom in za njim razmik ene prazne vrstice velikosti 12 točk (priloga 7),



pri številih, večjih od 9999, se za ločevanje milijonic in tisočic uporabljajo pike (primer:
15.263.451), za ločevanje celih števil se uporablja decimalna vejica (primer: 12,3),
datumi se zapisujejo s presledkom za piko brez ničle v enomestnih števkah (primer: 12.
3. 2011),



med številkami in enotami je presledek (primer: 56 m, 12,1 %, 12 °C), med številom in
indeksom števila pa presledka ni (453, km2, 12° SGŠ); za izražanje od–do (npr.: str. 3–
10, 120–125 km, 2–3 °C, razdalja Koper–Portorož) se uporablja stični predložni
pomišljaj (dolga črtica), ne pa vezaj (kratka črtica),



enačbe naj bodo zapisane z modulom za enačbe (Equation) v programu Word ali
primerljivih odprtokodnih programih.

4.3 Citiranje v zaključnem delu
Citiranje v besedilu in seznam navajane literature
Pri navajanju virov sledimo navodilom standarda »Chicago Manual of Style« s citiranjem v
sobesedilu (t. i. sistem »author-date«). Vire citiramo v sobesedilu s podatki v oklepaju
(bibliografski sklic), ne pa v opombah pod črto. Citiranje virov in literature v opombah pod
črto je dovoljeno le, kadar podpira vsebinsko pojasnjevalno opombo, vendar se prevelikemu
številu takšnih opomb pod črto izogibamo. Pri citiranju v besedilu navedemo priimek avtorja
in letnico (brez vmesne vejice) ter številko strani (z vmesno vejico), npr. (Kos 1995, 31). Ne
dobesedno citiranje ne parafraziranje brez navedbe strani ni dovoljeno. Samo izjemoma, kadar
1

Opomba.
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mislimo neko delo v celoti, ne pa specifično misel iz tega dela, lahko to delo navedemo brez
številke strani (Kos 1995), sicer pa ne. Če sta avtorja dva, se med njuna priimka vstavi veznik
in; če so avtorji štirje ali več, se navede priimek prvega avtorja in zapiše »in sodelavci« (Poljak
in sodelavci 2007, 13). Ločilna črtica med števkama, ki označujeta prvo in zadnjo stran, od
koder je vzet citat (od–do), mora biti stični pomišljaj (51–57), stični vezaj je napačen (narobe
je torej 51-57, ker vezaj zamenjuje veznik in). Več citatov ločimo s podpičjem in razvrstimo po
letih:
S tem raziskovalnim vprašanjem so se ukvarjali številni avtorji (Althusser 1980, 51–57; Wagner
1998; Gestrin in Melik 1999; Campbell, Scott in Lampman 2005, 33; Poljak in sodelavci 2007).
Obstaja več različnih ustreznih načinov navajanja, ki so lahko vsi pravopisno pravilni, vendar
je treba izbrati enega in se ga v besedilu držati, da zadostimo zahtevi po poenotenosti in
stilistični ustreznosti. Pri dobesednem navajanju besedilo obvezno ločimo samo z narekovaji
(ne pa tudi poševnim tiskom!), za narekovajem sledi navedeni vir v oklepaju (pika je lahko za
oklepajem ali pred njim, gl. primere v nadaljevanju).
Poved iz članka Gašperja Trohe z naslovom Struktura poezije Svetlane Makarovič med
grotesko in metafiziko, ki se glasi: »Poezija Svetlane Makarovič je izredno kompleksen spoj
vsebine in oblike.« in je bila leta 2011 objavljena v reviji Jezik in slovstvo, lahko navajamo, kot
je prikazano v nadaljevanju.


Navedemo dobesedno s sklicem brez končnega ločila, tako da ponovimo priimek v
sklicu: Gašper Troha je zapisal: »Poezija Svetlane Makarovič je izredno kompleksen
spoj vsebine in oblike.« (Troha 2011, 21)



Navedemo enako kot v prejšnjem primeru, le da priimek v svoji povedi zamenjamo
z ustrezno drugo besedo: Avtor je v svojem članku zapisal: »Poezija Svetlane
Makarovič je izredno kompleksen spoj vsebine in oblike.« (Troha 2011, 21)



Sklic lahko vključimo tako, da piko postavimo za oklepajem, pri tem končnega
ločila pred narekovajem ne zapišemo: Avtor je v svojem članku zapisal: »Poezija
Svetlane Makarovič je izredno kompleksen spoj vsebine in oblike« (Troha 2011, 21).

Da se še bolj izognemo podvajanju oz. ponavljanju priimka v svojem besedilu in v sklicu, lahko
letnico in stran navedemo že na začetku:
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Navedemo dobesedno z vključitvijo sklica v svoje besedilo: Gašper Troha (2011,
21) je zapisal: »Poezija Svetlane Makarovič je izredno kompleksen spoj vsebine in
oblike.«

Izpust iz citata prikažemo s tremi pikami v oglatem oklepaju […]. Tega ni treba, če iz
originalnega besedila citiramo tako, da se citat ne prične na začetku povedi ali če povedi ne
citiramo do končnega ločila; napačne so torej tri pike v oglatem oklepaju na začetku ali koncu
citata: »[…] izredno kompleksen spoj« ali »kompleksen spoj vsebine […]«. Izpust preostalega
besedila nakažemo tako, da znotraj narekovajev ne postavimo končnega ločila, npr. tako: Avtor
je v svojem članku zapisal: »Poezija Svetlane Makarovič je izredno kompleksen spoj«. (Troha
2011, 21)


Če je v originalu velika začetnica, citirati pa želimo tako, da citat vključimo v
svojo že začeto poved in obratno, pokažemo spremembo začetnice z oglatim
oklepajem. Navedemo delno dobesedno, saj citirano poved vključimo v svojo
poved, tako da jo skladenjsko in pravopisno prilagodimo, s končnim ločilom v
navedku: Avtor je v svojem članku zapisal, da je »[p]oezija Svetlane Makarovič […]
izredno kompleksen spoj vsebine in oblike.« (Troha 2011, 21)



Če zaporedno citiramo navedek z iste strani, navedemo tako, da to napišemo v
oklepaj (Prav tam.): Avtor je v svojem članku zapisal, da je »[p]oezija Svetlane
Makarovič […] izredno kompleksen spoj vsebine in oblike.« (Prav tam.)



Navedemo lahko tudi tako, da povzamemo s parafraziranjem: Avtor je v svojem
članku pisal o kompleksnosti spoja vsebine in oblike v poeziji Svetlane Makarovič
(Troha 2011, 21).

Če gre za daljši dobesedni navedek (več kot tri vrstice), ga od sobesedila ločimo z
umaknjenim odstavkom brez narekovajev v velikosti pisave 11 točk z vrstičnim razmikom
1 in vrinjeno prazno vrstico na začetku in koncu odstavka:
Poezijo Svetlane Makarovič povezujejo z baladami:
Preden se posvetimo specifikam avtoričinih balad, moramo na kratko osvetliti osnovne
značilnosti baladnega žanra, ki je poznan po vsej Evropi in ima najverjetneje začetke v
italijanski obliki ballatte, ki je bila izvorno povezana z glasbo in namenjena plesu, od koder tudi
etimološki izvor njenega imena (ballare pomeni plesati). Kot ugotavlja Boris A. Novak, se je
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že v srednjem veku odmaknila od izvorne lahkotnosti in se preobrazila v svoje nasprotje, to pa
tako, da od takrat naprej predstavlja izrazito tragičen pogled na svet. (Troha 2011, 22)

Bibliografska enota v poglavju Viri in literatura:
Troha, Gašper. 2011. »Struktura poezije Svetlane Makarovič«. Jezik in slovstvo 56 (1/2): 21–
29.
Seznam vseh navedenih virov in literature naj bo dodan ob koncu besedila v posebnem
poglavju Viri in literatura. Enote v poglavju Viri in literatura naj bodo navedene po abecednem
redu priimkov avtorjev, enote istega avtorja pa razvrščene po letnicah. Ime in priimek prvega
ali edinega avtorja se navedeta tako, da se najprej navede priimek, ki mu sledi vejica, potem pa
ime. Imena in priimki preostalih avtorjev v enoti si sledijo v zaporedju ime in priimek. Če je v
seznamu več enot istega avtorja iz istega leta, se letnicam dodajo male tiskane črke (na primer
1999a in 1999b). Za natančen zapis citiranih enot gl. spodnje primere. Citirane enote morajo
biti poravnane obojestransko. Če citirana enota presega eno vrstico, morajo naslednje vrstice
imeti ustrezen zamik 1,25.
V primeru jezikovnih specifik, kadar je delo pisano v tujem jeziku, lahko oddelek določi
dodatna pravila citiranja, skladno z jezikovnimi variantami (npr. italijanskimi, angleškimi,
francoskimi) standarda »Chicago Manual of Style« s citiranjem v sobesedilu (t. i. sistem
»author-date«).
Primeri navajanja literature
1. Knjige in druge monografske publikacije, en avtor:
Avtor. Leto izida. Naslov in podnaslov. Zbirka (če obstaja podatek). Kraj: založba.
V seznamu literature:
Kos, Janko. 1995. Na poti v postmoderno. Novi pristopi. Ljubljana: Literarno-umetniško
društvo Literatura.
V sobesedilu:
Z letnico, ko navajamo na splošno: (Kos 1995), ali z letnico in s stranjo, ko gre za natančnejšo
navedbo ali dobesedni citat: (Kos 1995, 35); velja za vsakršno navajanje, ne le iz knjig in drugih
monografskih publikacij.
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2. Knjige in druge monografske publikacije, dva ali trije avtorji:
Avtor in avtor.* Leto izida. Naslov in podnaslov. Zbirka (če obstaja podatek). Kraj: založba.
V seznamu literature:
Gestrin, Ferdo in Primož Melik. 1966. Slovenska zgodovina: od konca osemnajstega stoletja
do 1918. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Campbell, Willam W., Maria Duncan Campbell in George Lampman. 2005. At the Mermaid
Inn. Toronto: McClleland & Stewart.
V sobesedilu:
(Gestrin in Melik 1966)
(Campbell, Duncan Campbell in Lampman 2005)
* Prvega ali vodilnega avtorja navajamo najprej s priimkom, nato z imenom, ki sta med seboj
ločena z vejico; vse naslednje avtorje navajamo najprej z imenom in nato s priimkom ter brez
vejice med imenom in priimkom. To velja v vseh primerih, kjer bibliografska enota vsebuje več
avtorjev.
3. Knjige in druge monografske publikacije, štirje ali več avtorjev:
Avtor ... in avtor. Leto izida. Naslov in podnaslov. Zbirka (če obstaja podatek). Kraj: založba.
V seznamu literature:
Pogačnik, Jože, Silvija Borovnik, Darko Dolinar, Denis Poniž, Igor Saksida, Majda Stanovnik,
Miran Štuhec in Franc Zadravec. 2001. Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS.
V sobesedilu:
(Pogačnik in sodelavci 2001)
4. Knjige in druge monografske publikacije, kadar namesto avtorja poznamo urednika ali
zbiratelja:
Urednik/Zbiratelj, ur. Leto izida. Naslov. Zbirka (če obstaja podatek). Kraj: založba.
V seznamu literature:
Daymond, Douglas in Leslie Monkman, ur. 1984. Towards a Canadian literature: essays,
editorials, and manifestos. Ottawa: Tecumseh Press.
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V sobesedilu:
(Daymond in Monkman 1984)
5. Poglavje v monografski publikaciji ali članek v zborniku:
Avtor. Leto izida. »Naslov prispevka«. Naslov monografske publikacije ali zbornika, ur., strani
od–do. Kraj: založba.
V seznamu literature:
Tomc, Gregor. 2002. »Moderna kultura«. Cooltura, ur. Aleš Debeljak in sodelavci, 121–156.
Ljubljana: Študentska založba.
V sobesedilu:
(Tomc 2002)
6. Elektronska knjiga:
Navajajte jo kot običajno knjigo. Vselej na koncu dodajte izdajo, ki je bila vaš vir. Za
elektronske knjige, ki jih citirate s spleta, navedite tudi spletni naslov (z veliko začetnico Http
in piko na koncu); datuma obiska strani praviloma ne navajate. Povezavo na spletno stran
odstranite (Remove Hyperlink). Če elektronska knjiga ne vsebuje strani, navajajte poglavje ali
naslov odstavka/odseka.
V seznamu literature:
Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics. Kindlova izdaja.
Kurland, Philip B. in Ralph Lerner, ur. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago: University
of Chicago Press. Http://press-pubs.uchicago.edu/founders.
V sobesedilu:
(Austen 2007)
(Kurland in Lerner, pogl. 10, odst. 19)
7. Prispevek v tiskani reviji:
Avtor. Leto izida. »Naslov prispevka«. Ime revije letnik (številka): strani od–do.
V seznamu literature:
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Virk, Tomo. 1991. »Pirjevčevi nastavki za teorijo slovenskega romana«. Primerjalna
književnost 14 (1): 28–38.
V sobesedilu:
(Virk 1991)
7.1 Prispevek v reviji, do katerega smo dostopali prek svetovnega spleta, ali prispevek v spletni
reviji:
Avtor. Leto izida. »Naslov prispevka«. Ime revije letnik (številka): strani od–do (kadar so strani
jasno oštevilčene). Ime elektronske baze (če smo na članek naleteli v elektronski bazi).*
Številka fiksne povezave DOI (če obstaja). Spletni naslov (če ne obstaja DOI).** Povezavo na
spletno stran odstranite (Remove Hyperlink).
V seznamu literature:
Sniderman, Paul M., Joseph Forster, Peter Havelin in Paul Tetlock. 1989. »Political Culture and
the Problem of Double Standards: Mass and Elite Attitudes toward Language Rights in
the Canadian Charter of Rights and Freedoms«. Canadian Journal of Political Science
/ Revue canadienne de science politique 22 (2): 259–284. JSTOR.
Sekulić, Duško, Garth Massey in Randy Hodson. 1994. »Who Were the Yugoslavs? Failed
Sources of a Common Identity in the Former Yugoslavia«. American Sociological
Review 59 (1): 83–97. JSTOR. Doi:10.2307/2096134.
Levstik, Fran. 1881. »Zgodovina slovenskega slovstva«. Ljubljanski zvon. 1 (6).
URN:NBN:SI:DOC-I48TELM4 s http://www.dlib.si.
Levstik, Fran. 1881. »Zgodovina slovenskega slovstva«. Ljubljanski zvon. 1 (6).
Http://www.dlib.si/v2/Preview.aspx?URN=URN:NBN:SI:doc-I48TELM4.
Ball, Eric. 1989. »Life‚ Only Sweet: the Significance of the Sequence in Lampman’s Lyrics of
Earth«.

Canadian

Poetry:

Studies,

Documents,

Http://www.uwo.ca/english/canadian poetry/cpjrn/vol25/ball.htm.
V sobesedilu:
(Sniderman in sodelavci 1989)
(Sekulić, Massey in Hodson 1994)
(Levstik 1881)
(Ball 1989)
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Reviews

25.

* Spletne baze, kot so JSTOR, SpringerLink, Elsevier, dLib itn.
** DOI (Digital Object Identifier) je fiksni naslov spletnih člankov, ki ga indeksira spletna stran
http://dx.doi.org/, od koder nas številka preusmeri na članek. Isto funkcijo opravlja URN, ki ga
uporablja slovenska dLib (Digitalna knjižnica Slovenije). Kadar v spletni bazi ali članku ne
moremo zaslediti DOI ali URN, navedemo običajni spletni naslov, navadno brez datuma
dostopa.
*** Prispevek, ki je objavljen tako v elektronski kot tiskani obliki, lahko navajamo kot
prispevek v tiskani reviji, četudi smo do njega dostopali preko elektronskih baz; torej brez
navedbe el. baze, spletnega naslova ali DOI.
8. Enciklopedično geslo in geslo v slovarju:
Če je članek podpisan in poznamo avtorja, sledimo navodilom za poglavje v monografski
publikaciji (gl. podtočko 5), v primeru spletne enciklopedije pa navodilom za druge spletne vire
(gl. podtočko 8). Če avtorja ne poznamo, navedek vira pričnemo z naslovom gesla v
narekovajih. Npr.
V seznamu literature:
»Roman«. 2007. Knjiga. Leksikoni Cankarjeve založbe. Ljubljana: Mladinska knjiga.
V sobesedilu:
(»Roman« 2007)
9. Drugi spletni viri:
Navedemo čim več podatkov, ki jih imamo.
Avtor. Leto zadnje spremembe strani.* »Naslov spletne strani«. Vrsta spletnega
mesta/Institucija ali posameznik, ki gosti spletno stran. Naslov spletnega mesta. Spletni naslov
(URL) ali domača stran revije (če je URL dolg). Kadar ne poznamo avtorja, namesto avtorja
uporabimo institucijo/posameznika, ki gosti spletno stran.
V seznamu literature:
Hladnik, Miran. 2008. »Mohorjanska pripovedna proza«. Osebna spletna stran. Članki v
znanstvenih revijah in zbornikih. Http://lit.ijs.si/mohproza.html.
Library and Archives Canada. 2008. »Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism«.
Library

and

Archives

Canada.

Comissions
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of

Inquiry.

Http://epe.lac-

bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/dunton1967-1970-ef/dunton1967-70eng.htm.
V sobesedilu:
(Hladnik 2008)
(Library and Archives … 2008)
* Datum spremembe spletne strani je dostopen v zavihku Informacije o spletni strani.
Izjemoma, če datum spremembe ne bi bil dostopen, uporabimo datum dostopa do spletne strani.
10. Prispevek v časopisu:
Prispevek je najbolje navesti v besedilu, npr.: »Zorana Bakovič je v članku Med preteklostjo in
prihodnostjo, objavljenem 12. 9. 2011 v časopisu Delo, kulturno revolucijo označila s svojimi
besedami.«
Če je članek treba navajati posebej, v seznamu literature sledimo naslednjemu vzorcu:
V seznamu literature:
Bakovič, Zorana. 2011. »Med preteklostjo in prihodnostjo«. Delo, 12. 9. 2011. 6.
V sobesedilu:
(Bakovič 2011)
11. Posnetki radijskih ali televizijskih oddaj:
Avtor ali voditelj oddaje/Režiser filma, epizode ali oddaje. »Naslov epizode/oddaje«. Vrsta
oddaje. Naslov niza oddaj, datum predvajanja. Kraj: radijska ali televizijska postaja.
V seznamu literature:
Grahek, Staša. 2001. »Michael Ondaatje«. Radijska oddaja. Sodobni literarni portret, 3. 12.
2001. Ljubljana: Radio Slovenija, program Ars.
Popov, Jurij. 2003. Radijska oddaja. Studio ob sedemnajstih, 1. 3. 2003. Ljubljana: Radio
Slovenija, Prvi program.
Zor Simoniti, Alenka. 2011. »Portret dr. Janka Kosa«. Televizijska oddaja. Pisave, 28. 4. 2011.
Ljubljana: Televizija Slovenija.
Đurić, Branko - Đuro. 2004. »Japonski pacient«. Televizijska nanizanka. Naša mala klinika,
13. 12. 2004. Ljubljana: POP TV.
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V sobesedilu:
(Grahek 2001)
12. Zvočni ali video posnetki na elektronskih nosilcih:
Avtor/Režiser. Leto. Naslov filma/nosilca. Izvajalci, datum izvedbe (za nosilce zvoka s klasično
glasbo). Vrsta medija. Kraj: filmski studio/produkcijska hiša.
V seznamu literature:
Lewis, Richard J. 2010. Barney’s Version. DVD. Toronto: Sony Pictures Classics, Serendipity
Point Films.
Cohen, Leonard. 1988. I'm your man. LP-plošča. Toronto: Columbia Records.
Mahler, Gustav. 1988. Symphony No. 6. Wiener Philharmoniker, Leonard Bernstein, 1986.
Zgoščenka. Hamburg: Polydor/Deutsche Grammophon.
V sobesedilu:
(Lewis 2010)
(Mahler 1988)
13. Seminarska, zaključna, diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije:
Avtor. Leto izida. »Naslov dela/disertacije«. Vrsta dela. Kraj: akademska institucija.
V seznamu literature:
Kristan, Laura. 2010. »Raziskava in obravnava naravnogeografskih značilnosti Zgornje Pivke
in njihova aplikacija v geografski informacijski sistem«. Diplomsko delo. Koper:
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije.
V sobesedilu:
(Kristan 2010)
14. Poročila in elaborati:
Avtor. Leto izida. Naslov dela. Vrsta dela. Kraj: institucija, ki hrani dokument.
V seznamu literature:
Šifrer, Milan. 1997. Površje v Sloveniji. Elaborat. Ljubljana: Geografski inštitut Antona Melika
ZRC SAZU.
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V sobesedilu:
(Šifrer 1997)
15. Zemljevidi:
Avtor oz. ustanova. Leto izida. Naslov zemljevida z merilom (če gre za topografski zemljevid).
Kraj: založnik.
Zemljevide, ki so del knjig ali so pridobljeni s spleta, smiselno navajamo, upoštevajoč navodila
za navajanje poglavij monografskih publikacij ali prispevkov s spletnih virov. Povezavo na
spletno stran odstranimo (Remove Hyperlink).
V seznamu literature:
Geodetska uprava RS. 2007. DOF 1 : 5000, list Koper. Ljubljana: Geodetska uprava RS.
»The Habsburg Territories 1814 – 1914«. 1999. V Oxford Atlas of World History, ur. Patrick
K.

O’Brien, 175. New York: Oxford University Press.

»Ljubljana, Slovenija.« 2011. Google Maps. Dostopano: 3. 10. 2011. Http://maps.google.com.
V sobesedilu:
(Geodetska uprava RS 2007)
(Habsburg Territories 1999, 175)
(Google Maps 2011)
16. Ustni viri:
Informator. Leto izporočila. Ime in priimek informatorja, leto rojstva, vloga, funkcija ali
položaj. Način pričevanja. Oblika in kraj nahajanja zapisa.
V seznamu literature:
Baf, Alojzij. 1998. Alojzij Baf, r. 1930, župnik v Vižinadi. Ustno izporočilo. Magnetofonski
zapis pri avtorju.
V sobesedilu:
(Baf 1998)
17. Arhivsko gradivo:
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Kratica ustanove hranjenja arhivskega gradiva, signatura fonda ali zbirke, arhivska enota s
številko. V sobesedilu je potrebno navajati natančno številko ali datum dokumenta v tehnični
enoti, na katerega se sklicujemo. Če so dokumenti oštevilčeni in imajo datum, navajamo vsaj
enega od podatkov. V kolikor dokumenti niso številčeni in nimajo datuma navedemo zgolj
številko omota in dodamo kratico s. d. Uradno kratico arhiva in signature fondov in zbirk
najdemo v navodilih v Vodniku po arhivu (za vsak arhiv obstaja svoja publikacija).
V seznamu literature:
PAK, 1 – Pokrajinski arhiv Koper (PAK), Rodbina Gravisi, (SI-PAK/0299), a. e. (arhivska
enota), 1. Vsako tehnično enoto (fascikel, škatlo, omot) navajamo pod svojo zaporedno
številko.
V sobesedilu:
(PAK, SI-PAK/0299, 1, 1.12. 1440)
ali
(PAK, SI-PAK/0299, 1, št. 5), v kolikor so dokumenti znotraj tehnične enote oštevilčeni.
18. Pravni dokumenti:
Institucija, pisarna ali posameznik, ki je izdal dokument (razen v primeru zakonov). Leto izida
(razen v primeru zakonov). Ime pravnega dokumenta (pri zakonih vključno z navedbo
Uradnega lista). Drugi podatki o objavi. Morebitne povezave na spletno stran odstranimo
(Remove Hyperlink).
V seznamu literature:
Zakon o vodah 2002. Uradni list RS (2002). Št. 67. Ljubljana.
Zakon o vodah 2002. Uradni list RS (2002). Št. 67. Http://www.uradnilist.si/1/content?id=37466.
Vlada RS. 2007. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav Uradni list RS, št. 98. Ljubljana.
Vlada RS. 2007. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav. Ljubljana. Http://www.uradni-list.si/1/content?id=37464.
V sobesedilu:
(Zakon o vodah 2002)
(Vlada RS 2007, 88)
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Če želimo v citatu zajeti vse nadaljnje spremembe pravnega dokumenta, se za naslovom
pravnega dokumenta napiše »in spremembe«.
Zakon o vodah 2002 in spremembe. Uradni list RS (2002). Št. 67. Ljubljana.
V sobesedilu:
(Zakon o vodah in spremembe 2002)
V besedilu se pravni vir navaja s celim imenom, če gre za krajše ime, ali pa z nekaj prvimi
besedami, če gre za daljše ime. Na primer (Uredba o emisiji 2007) ali (Zakon o vodah 2002).
19. Posebni primeri: povzemanje vira po drugem viru:
V primerih, ko originalni vir ni dostopen, se lahko v sobesedilu uporabi način povzemanja vira
po drugem viru. V tem primeru v sobesedilu navedemo citirano enoto iz seznama literature in
priimek avtorja, ki je citiran v citirani enoti. V seznamu literature morata imeti svojo
bibliografsko enoto oba avtorja!
V seznamu literature:
Kos, Janko. 1995. Na poti v postmoderno. Novi pristopi. Ljubljana: Literarno-umetniško
društvo Literatura.
Lah, Klemen. 2005. »Zrcalce ali kaj je videl Don Kihot«. V: Zbornik Slavističnega društva
Slovenije, ur. Boža Krakar Vogel in sodelavci, 32–38. Ljubljana: SDS.
V sobesedilu:
(Kos 1995 po Lah 2005)
Za vse primere, ki niso navedeni v zgornjem seznamu, se o obliki citiranja posvetujte z
mentorjem.
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4.4 Preglednice in slike v zaključnem delu
Slike in preglednice v zaključnem delu naj bodo označene z zaporednimi arabskimi številkami.
Kot slika se štejejo vse vrste prilog (fotografije, skice, zemljevidi, grafi, diagrami …). Slike in
preglednice morajo biti levo poravnane. Pred preglednico ali sliko in za njenim naslovom mora
biti ena prazna vrstica velikosti 12 točk (primer besedila – priloga 6). Med sliko in podnaslovom
ne sme biti prazne vrstice, zgolj vrstični razmik 1,5. Med podnaslovom in preglednico mora
biti prazna vrstica velikosti 6 točk (v MS Wordu: možnost razmika vrstic / razmik / Pred: 6 pt.).
Slike morajo biti obrobljene s črnim robom (0,75 pt).
Vsaka slika in preglednica morata imeti svoj naslov, s katerim se opredeli vsebina slike ali
preglednice (velikost znakov 12 točk, leva poravnava). Zaporedna številka in naslov slike ali
preglednice se napišeta pod sliko ali preglednico z vrstičnim razmikom 1,5, besedo slika ali
preglednica kot prvo besedo v povedi pišemo z veliko začetnico.


Če je priloga (tudi podatki) naše lastno delo, v oklepaju ni treba navajati avtorstva. Če
smo prilogo priredili (delno spremenili ali dopolnili vsebino), zapišemo v oklepaju
»prirejeno po:« in navedemo vir. Če smo prilogo v celoti povzeli, v oklepaju navedemo
vir. Če smo uporabili samo podatke in prilogo sami izdelali, zapišemo v oklepaju »vir
podatkov:«. V vseh primerih je vir naveden v seznamu literature in virov (gl. primere
spodaj).



Pri fotografijah navedemo avtorja in datum fotografije, tudi če smo sami avtor. Med
številko in naslovom je dvopičje. Naslov se konča s piko. Kadar se v besedilu
sklicujemo na sliko ali preglednico, pišemo besedo slika ali preglednica z malo
začetnico, naslov slike pa z veliko, npr.: »Na sliki 1: Smeri podzemeljskega odtekanja
voda v zaledju Bistrice vidimo, kam odtekajo podzemeljske vode.«

Primeri naslovov slik in preglednic:
Slika 1: Višinska zgradba zaledja Unice.
Slika 1: Izsek topografske karte v merilu 1 : 25.000, list Koper (Geodetska uprava RS 2007).
Slika 1: Delež hribovskih kmetij po katastrskih občinah v Sloveniji v letu 2007 (Novak 2008).
Slika 1: Delež hribovskih kmetij po katastrskih občinah v Sloveniji v letu 2007 (prirejeno po:
Novak 2008).
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Preglednica 1: Deleži hribovskih kmetij po katastrskih občinah v Sloveniji v letu 2007 (vir
podatkov: Popis prebivalstva 2007).
Slika 1: Pogled na Hrastovlje s kraškega roba (fotografija: Jasna Slika, 12. 3. 2011).
Viri v oklepajih morajo biti navedeni v seznamu virov in literature.
Na grafično prilogo v besedilu se sklicujemo tako: (slika 9) ali (preglednici 11, 12).
Besedilo v slikah in preglednicah je lahko tudi manjše kakor v drugem besedilu, vendar mora
biti v natisnjeni različici berljivo (vsaj Times New Roman velikosti 8 točk ali druga primerljiva
odprtokodna pisava). Zemljevidi so brez naslova, saj so navedeni v naslovih pod njimi. Za
legendo zemljevida je priporočljivo uporabiti tip pisave Times New Roman ali drugo
primerljivo odprtokodno pisavo velikosti 8 točk, za kolofon pa isto vrsto pisave velikosti 6 točk.
V kolofonu so po vrsti od zgoraj navzdol praviloma navedeni: merilo (grafično ali tekstovno),
avtor vsebine in avtor zemljevida (gl. primer zgoraj).
Če ima zaključno delo več kakor pet slik ali preglednic, se na posebni strani, po seznamu
Virov in literature, napiše seznam Grafične priloge s podpoglavjema Slike in Preglednice, v
katerem so naštete slike ali preglednice v takšnem zaporedju, kot se pojavljajo v delu, vključno
z naslovi in s številko strani, na kateri se nahajajo.
Priloge (preglednice, slike, vprašalniki, anketni obrazci itd.), ki jih zaradi velikosti ali česa
drugega ni mogoče umestiti med besedilo, uvrstimo kot samostojno poglavje na konec dela za
vsemi seznami. Priloge se označijo z zaporedno arabsko številko in naslovom nad prilogo. V
Seznamu grafičnih prilog se doda podpoglavje Seznam prilog, v katerem so naštete priloge v
takšnem zaporedju, kot se pojavljajo v delu, vključno z naslovi; številke strani ni treba navajati.
Primer:
Priloga 1: Karta ranljivosti kraškega izvira Rižana (vir podatkov: MOK 2008; GURS 2010).
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Priloga 1

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

Pripombe dodal [GK1]: Velike tiskane črke, 14 pt, vrstični
razmik 1

MARIJA PRIDNA

Pripombe dodal [GK2]: Velike tiskane črke, krepko, 14 pt,
na sredini
Pripombe dodal [GK3]: Dve prazni vrstici, 12 pt

Socialna preobrazba istrskega podeželja v 20. stoletju:
odnos med mestnim in podeželskim prebivalstvom

Pripombe dodal [GK4]: Male tiskane črke, krepko, 14 pt,
na sredini, vrstični razmik 1
Pripombe dodal [GK5]: Dve prazni vrstici, 12 pt

Zaključno delo

Študijski program: Geografija

Pripombe dodal [GK6]: 14 pt, na sredini

Pripombe dodal [GK7]: Leva poravnava, male tiskane črke,
12 pt, vrstični razmik 1
Pripombe dodal [GK8]: Štiri prazne vrstice, 12 pt

Pripombe dodal [GK9]: Leva poravnava, male tiskane črke,
12 pt, vrstični razmik 1

Mentorica: izr. prof. dr. Marija Novak
Somentor: doc. dr. Marko Levični

Koper, 2013

Pripombe dodal [GK10]: Na sredini, 12 pt

Priloga 2

Izvleček

Pripombe dodal [GK11]: Krepko, 12 pt, vrstični razmik 1,5

Prostorsko dojemanje Sredozemlja v Slovenski Istri: analiza s pomočjo teorije mehkih
množic

Pripombe dodal [GK12]: Krepko, 12 pt, vrstični razmik 1,5
Pripombe dodal [GK13]: Prazna vrstica, 12 pt

V prispevku je predstavljen inovativen pristop k prostorskemu opredeljevanju Sredozemlja v
Sloveniji. Ker je po avtorjevem mnenju le-to zelo subjektivno določljiv pojem, je uporabil
anketno metodo, ki mu je razkrila mnenja lokalnega prebivalstva glede pokrajinskih značilnosti,
ki veljajo za sredozemske, in njihovega obsega v Sloveniji. To je dosegel s pomočjo posebnega
anketnega vprašanja, na katerega so anketiranci odgovarjali tako, da so, glede na svojo
subjektivno kompleksno zaznavo značilnosti tega območja, vrisovali mejo Sredozemlja v
Sloveniji na vnaprej pripravljen zemljevid. Odgovore je združil na skupni karti. S pomočjo
računalniških prijemov je bil v okviru teorije mehkih množic določen obseg in članstvo, ki ga
mehka množica Sredozemlje predstavlja v trdi množici Slovenija.

Pripombe dodal [GK14]: Vrstični razmik 1,5
Pripombe dodal [GK15]: Prazna vrstica, 12 pt

Ključne besede: geografija, behaviorizem, Sredozemlje, mehke množice
Pripombe dodal [GK16]: Dve prazni vrstici, 12 pt

Abstract

Pripombe dodal [GK17]: Krepko, 12 pt, vrstični razmik 1,5

The spatial cognition of mediterranity in the Slovenian Istra: fuzzy set theory approach

Pripombe dodal [GK18]: Krepko, 12 pt, vrstični razmik 1,5
Pripombe dodal [GK19]: Prazna vrstica, 12 pt

The paper presents an innovative approach to the spatial stipulation of the Mediterranean in
Slovenia. As the opinion of the authors is that the notion of the Mediterranean is very subjective
in its nature, the questionnaire method was used. It revealed the views of the local population
about the landscape characteristics, which are regarded as being mediterranean and its spatial
extent in Slovenia. The last was achieved by the means of a special question in which each
respondent had to draw the border of the Mediterranean in Slovenia on the basis of its complex
cognition of the factors perceived as being more or less mediterranean, on a general map that
was included in the questionnaire. With the aid of spatial quantitative computer techniques the
answers were joind in a single map. The concept of fuzzy logic was used to determine the
membership of the fuzzy set Mediterranean within the crisp set of the state's borders.

Pripombe dodal [GK20]: Vrstični razmik 1,5
Pripombe dodal [GK21]: Prazna vrstica, 12 pt

Key words: geography, behaviourism, Mediterranean, fuzzy sets

Priloga 3

IZJAVA O AVTORSTVU
Študent/-ka ________________________________________, z vpisno številko _____________,
vpisan/-a na študijski program _____________________________________________________,

rojen/-a _____________ v kraju ______________________________, sem avtor/ -ica
(ustrezno označi)


zaključnega dela



magistrskega dela



doktorske disertacije

z naslovom:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
S svojim podpisom zagotavljam, da:
- je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;
- sem poskrbel/-a, da so dela in mnenja drugih avtorjev/-ic, ki jih uporabljam v delu, navedena oz. citirana v
skladu s fakultetnimi navodili;
- sem pridobil/-a vsa potrebna dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v predloženo delo in
sem to tudi jasno zapisal/-a v predloženem delu;
- se zavedam, da je plagiatorstvo - predstavljanje tujih del kot mojih lastnih kaznivo po zakonu (Zakon o avtorst vu
in sorodnih pravicah, Ur. l. RS št. 16/07 – UPB3);
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo delo in za moj status na UP
FHŠ;
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko dela (velja za dela, za katera je elektronska oblika posebej
zahtevana).

V Kopru, dne_________________

Podpis avtorja/-ice:____________________________

Priloga 4
Pripombe dodal [GK22]: Krepko, velike črke, 14 pt

10 VIRI IN LITERATURA

Pripombe dodal [GK23]: Prazna vrstica, 12 pt

Hladnik, Miran. 2008. »Mohorjanska pripovedna proza«. Osebna spletna stran. Članki v
Pripombe dodal [GK24]: Citirane enote naj bodo
razvrščene po abecednem redu priimkov avtorjev.

znanstvenih revijah in zbornikih. Http://lit.ijs.si/mohproza.html.
Kos, Janko. 1995. Na poti v postmoderno. Novi pristopi. Ljubljana: Literarno-umetniško
društvo Literatura.
Library and Archives Canada. 2011. »Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism«.
Library

and

Archives

Canada.

Comissions

of

Inquiry.

Http://epe.lac-

bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/dunton1967-1970-ef/dunton1967-70eng.html.
Pogačnik, Jože, Silvija Borovnik, Darko Dolinar, Denis Poniž, Igor Saksida, Majda Stanovnik,
Miran Štuhec in Franc Zadravec. 2001. Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS.
Sniderman, Paul M., Joseph Forster, Peter Havelin in Paul Tetlock. 1989. »Political Culture and
the Problem of Double Standards: Mass and Elite Attitudes toward Language Rights in
the Canadian Charter of Rights and Freedoms«. Canadian Journal of Political Science
/ Revue canadienne de science politique 22 (2): 259–284. JSTOR.
Virk, Tomo. 1991. »Pirjevčevi nastavki za teorijo slovenskega romana«. Primerjalna
književnost 14 (1): 28–38.

Vrstični razmik je 1,5, poravnava je obojestranska.
Če citirane enota presega vrstico, mora biti besedilo od roba
zamaknjeno za 1,25.
Morebitne povezave na spletno stran odstranite (Remove
Hyperlink).

Priloga 5

11 GRAFIČNE PRILOGE
11.1 Slike

Pripombe dodal [GK25]: Priporočamo izdelavo seznamov z
ukazom Kazalo vsebine.
Pripombe dodal [GK26]: Prazna vrstica, 12 pt
Pripombe dodal [GK27]: Prazna vrstica, 12 pt

Slika 1: Smeri podzemeljskega odtekanja voda v zaledju Bistrice……………………………...4
Slika 2: Izsek karte v merilu 1 : 25.000, list Koper (Geodetska uprava RS 2007)……………….8
Slika 3: Delež kmetij po katastrskih občinah v Sloveniji v letu 2007 (Novak 2008)………...12
Slika 4: Delež hribovskih kmetij po katastrskih občinah v Sloveniji v letu 2007 (prirejeno po:
Novak 2008)…………………………………………………………………………..79

Pripombe dodal [GK28]: Če naslov presega vrstico, je
razmik od roba do besedila v naslednjih vrsticah 1,25.

Slika 5: Pogled na Hrastovlje s kraškega roba (fotografija: Jasna Slika, 12. 3. 2011)……….99
Pripombe dodal [GK29]: Prazna vrstica, 12 pt

11.2 Preglednice
Pripombe dodal [GK30]: Prazna vrstica, 12 pt

Preglednica 1: Deleži hribovskih kmetij po katastrskih občinah v Sloveniji v letu 2007 (vir
podatkov: Popis prebivalstva 2007)…………………………………………………...13
Preglednica 2: Starostna struktura v občini Kranj (SURS 2012)………………………………21
Preglednica 3: Mnenja prebivalcev Kopra o zdravi prehrani………………………………….27
Preglednica 4: Primerjava povprečnih karakterističnih pretokov na izbranih vodomernih
postajah v obdobju 1997–2002 (vir podatkov: Pristov 1998)………………………….31

Priloga 6

1 UVOD

Pripombe dodal [GK31]: Krepko, velike črke, 14 pt
Pripombe dodal [GK32]: Prazna vrstica, 12 pt

1.1 Izhodišče raziskave

Pripombe dodal [GK33]: Krepko, 12 pt
Pripombe dodal [GK34]: Prazna vrstica, 12 pt

V ta namen pa je ključnega pomena poznavanje značilnosti pretakanja in prenosa snovi v krasu.
Kraški vodonosniki (karst aquifers) se namreč razlikujejo od nekraških, saj so zaradi izredno
nizkih samočistilnih sposobnosti še posebej občutljivi na onesnaženje. Kraški vodonosni
sistemi so pogosto več deset do več sto km2 obsežna območja karbonatnih kamnin (slika 1).
Napajajo jih padavinske vode, ki skozi porozno matično kamnino odtekajo neposredno v
podzemlje. Poleg padavin nekatera kraška območja napajajo še reke in potoki, ki pritekajo z
nekraškega obrobja. Na stiku s krasom ponikajo in se zopet pojavijo na površju v obliki izdatnih
izvirov (Gams 1974).

Pripombe dodal [GK35]: Obojestranska poravnava
besedila, vrstični razmik 1,5
Pripombe dodal [GK36]: Prazna vrstica, 12 pt
Pripombe dodal [GK37]: Črna obroba slike, 0,75 pt

Slika 1: Višinska zgradba zaledja Unice.

Pripombe dodal [WU38]: Slika in podnaslov morata imeti
vrstični razmik 1,5.

Pripombe dodal [GK39]: Prazna vrstica, 12 pt

V kraškem podzemlju se voda večinoma pretaka po razširjenih razpokah in kanalih v različnih
smereh proti izvirom na obrobju, zato so zadrževalni časi kratki. Na krasu pogosto prihaja tudi
do mešanja vode iz različnih območij napajanja, kar še dodatno otežuje učinkovitost varovanja
kraške podtalnice, ki je namenjena za oskrbo prebivalstva s pitno vodo.
Pripombe dodal [GK40]: Prazna vrstica, 12 pt

Vodomerna
postaja
Vodotok
Malni
Malenščica
Hasberg
Unica
Prestranek
Pivka
Cerknica
Cerkniščica

Povprečje za obdobje 1961–90

1997–2002
Qs

Qmax

Qmin

Razmerje
Qmin : Qs :
Qmax

6,79

11,18

1,97

1 : 3,4 : 5,7

1 : 1,6

6,7

9,9

1,1

1 : 6,1 : 9

1 : 1,5

19,19

75,90

1,49

1 : 12,9 : 50,9

1 : 3,9

22,6

100

1,2

1 : 18,8 : 83,3

1 : 4,4

2,44

17,70

0,00

1 : 7.3

2,86

25,5

0

0,84

14,30

0,015

1 : 17

1, 085

58,2

0,01

1 : 56 : 953,3

Razmerje
Qs : Qmax

Qs

Qmax

Qmin

Razmerje
Qmin : Qs :
Qmax

Razmerje
Qs : Qmax

1:9
1 : 108,5 :
5820

1 : 53,6

Preglednica 4: Primerjava povprečnih karakterističnih pretokov na izbranih vodomernih
postajah v obdobju 1997–2002 (vir podatkov: Kolbezen in Pristov 1998).

Pripombe dodal [WU41]: Pred podnaslovom preglednice je
potrebno imeti vrstični razmik 6 točk (v MS Wordu: možnost
razmika vrstic / razmik / Pred: 6 pt.).
Pripombe dodal [GK42]: Prazna vrstica, 12 pt

Kraški izvir Malenščica je izvir na Planinskem polju, ki je po svoji izdatnosti mnogo manjši od
izvira Unice, katerega pritok je. Majhen razpon med najmanjšimi in največjimi izmerjenimi
povprečnimi dnevnimi pretoki v obdobju 1961–1990 kaže na značilno posebnost izvira
Malenščica, ki v primerjavi z ostalimi izviri v zaledju in okolici izkazuje nižje vrednosti
maksimalnih pretokov, kar pomeni, da so ekstremi veliko bolj pridušeni, kot je to sicer značilno
za kraške izvire (preglednica 4).
Planinsko polje je eno izmed številnih kraških polj v Sloveniji, ime je dobilo po kraju Planina,
skozi katerega vodi cesta iz Ljubljane v Postojno.

Priloga 7

V kraškem podzemlju se voda večinoma pretaka po razširjenih razpokah in kanalih v različnih
smereh proti izvirom na obrobju, zato so zadrževalni časi kratki. Na krasu pogosto prihaja tudi
do mešanja vode iz različnih območij napajanja, kar še dodatno otežuje učinkovitost varovanja
kraške podtalnice, ki je namenjena za oskrbo prebivalstva s pitno vodo.
Pripombe dodal [GK43]: Prazna vrstica, 12 pt

Glavne značilnosti obpanonske Slovenije so:


majhna reliefna členovitost,



relativno majhna povprečna nadmorska višina,



izmenjevanje ravnin in vmesnih gričevij,



obpanonsko podnebje s celinskim padavinskim režimom, velikim letnim kolebanjem

Pripombe dodal [GK44]: Razmik do pike () je 0,5; razmik
od roba do besedila je 1,25.
Če besedilo presega vrstico, naj bo to od roba zamaknjeno za
1,25.
Oblikovano: Zamik: Levo: 0,5 cm, Viseče: 0,75 cm

povprečnih dnevnih temperatur,


občasne suše,



gosta rečna mreža.

V kraškem podzemlju se voda večinoma pretaka po razširjenih razpokah in kanalih v različnih
smereh proti izvirom na obrobju, zato so zadrževalni časi kratki. Na krasu pogosto prihaja tudi
do mešanja vode iz različnih območij napajanja, kar še dodatno otežuje učinkovitost varovanja
kraške podtalnice, ki je namenjena za oskrbo prebivalstva s pitno vodo.

Pripombe dodal [GK45]: Prazna vrstica, 12 pt

Priloga 8
Kazalo mora biti izdelano z ukazom Kazalo vsebine.

KAZALO
1 UVOD ................................................................................................................................... 1
1.1 Namen in cilji ................................................................................................................... 2
1.1.1 Raziskovalno vprašanje ............................................................................................. 4

2 PREGLED DOSEDANJIH OBJAV ............................................................................. 5
3 PREDSTAVITEV OBMOČJA ...................................................................................... 9
3.1 Naravnogeografske značilnosti ......................................................................................... 9
3.2 Družbenogeografske značilnosti..................................................................................... 14

4 PREGLED TURISTIČNEGA RAZVOJA OBMOČJA ........................................ 18
4.1 Razvoj turizma do 2. sv. vojne ....................................................................................... 18
4.2 Razvoj turizma v obdobju po 2. sv. vojni in do osamosvojitve ...................................... 24
4.2 Razvoj turizma po osamosvojitvi ................................................................................... 31

5 ANALIZA TURISTIČNEGA OBISKA .................................................................... 34
5.1 Analiza turistične ponudbe Prenočitvene zmogljivosti in obisk..................................... 34
5.2 Prenočitvene zmogljivosti in obisk................................................................................. 36

6 ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 39
7 VIRI IN LITERATURA ................................................................................................ 40
8 GRAFIČNE PRILOGE .................................................................................................. 42
8.1 Slike ................................................................................................................................ 42
8.2 Preglednice ..................................................................................................................... 42

Pripombe dodal [WU46]: Po naslovu prazna vrstica 12 pt.

II MAGISTRSKO DELO
1 Izbira, prijava in odobritev teme
Postopki izbire, prijave in odobritve teme magistrskega dela so opredeljeni v Pravilniku o
pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na Univerzi na
Primorskem, ki je dostopen na ŠIS-u.
2 Tehnična navodila za izdelavo magistrskega dela
2.1 Zgradba in oblika magistrskega dela
Upoštevajo se navodila, ki veljajo za zaključna dela, z naslednjimi posebnostmi:


naslovna stran platnice (priloga 8),



notranja naslovna stran (priloga 9).

Magistrsko delo naj bo trdno vezano v platnu ali podobnem materialu (npr. umetno usnje)
temno modre barve, črke na naslovni strani morajo biti v srebrnem tisku. Na hrbtu morata biti
z velikimi tiskanimi črkami napisana ime in priimek študenta/-tke (npr. MARIJA PRIDNA) ter
MAGISTRSKO DELO in leto. Če zaradi dolgega imena ali priimka na hrbtu ne bi bilo dovolj
prostora za vse črke, naj se namesto imena zapiše samo začetnica imena. Odmik od spodnjega
roba mora biti 2,5 cm, razmik med zadnjo črko imena in napisom MAGISTRSKO DELO mora
biti 2 cm. Velikost pisave je 14.

2.2 Sestavine magistrskega dela in besedilo
Z izjemo prve alineje se upoštevajo navodila, ki veljajo za zaključna dela.
2.3 Citiranje v magistrskem delu
Upoštevajo se navodila, ki veljajo za zaključna dela.
2.4 Preglednice in slike v magistrskem delu
Upoštevajo se navodila, ki veljajo za zaključna dela.

Priloga 8

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

MARIJA PRIDNA

Pripombe dodal [GK47]: Velike tiskane črke, 14 pt, na
sredini, vrstični razmik 1

Pripombe dodal [GK48]: Velike tiskane črke, krepko, 14
pt, na sredini
Pripombe dodal [GK49]: Dve prazni vrstici, 12 pt

SOCIALNA PREOBRAZBA ISTRSKEGA PODEŽELJA V 20.
STOLETJU:
ODNOS MED MESTNIM IN PODEŽELSKIM PREBIVALSTVOM

Pripombe dodal [GK50]: Velike tiskane črke, krepko, 14
pt, na sredini, vrstični razmik 1
Pripombe dodal [GK51]: Dve prazni vrstici, 12 pt

MAGISTRSKO DELO

Koper, 2013

Pripombe dodal [GK52]: Velike tiskane črke, 14 pt, na
sredini

Pripombe dodal [GK53]: Na sredini, 12 pt

Priloga 9

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

MARIJA PRIDNA

Pripombe dodal [GK54]: Velike tiskane črke, 14 pt, na
sredini, vrstični razmik 1

Pripombe dodal [GK55]: Velike tiskane črke, krepko, 14
pt, na sredini
Pripombe dodal [GK56]: Dve prazni vrstici, 12 pt

Socialna preobrazba istrskega podeželja v 20. stoletju:
odnos med mestnim in podeželskim prebivalstvom

Pripombe dodal [GK57]: Male tiskane črke, krepko, na
sredini, 14 pt, vrstični razmik 1
Pripombe dodal [GK58]: Dve prazni vrstici, 12 pt

Magistrsko delo

Študijski program: Geografija

Pripombe dodal [GK59]: Na sredini, 14 pt

Pripombe dodal [GK60]: Leva poravnava, male tiskane
črke, 12 pt, vrstični razmik 1
Pripombe dodal [GK61]: Štiri prazne vrstice, 12 pt

Pripombe dodal [GK62]: Leva poravnava, male tiskane
črke, 12 pt, vrstični razmik 1

Mentorica: izr. prof. dr. Marija Novak
Somentor: doc. dr. Marko Levični

Koper, 2013

Pripombe dodal [GK63]: Na sredini, 12 pt

III DOKTORSKA DISERTACIJA
1 Izbira, prijava, odobritev in potrditev teme
Postopki izbire, prijave, odobritve in potrditve teme doktorske disertacije in drugi postopki so
opredeljeni v Pravilniku o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na
Primorskem.
2 Tehnična navodila za izdelavo doktorske disertacije
Osnovna tehnična navodila za izdelavo doktorske disertacije so navedena v 24. in 25. členu
Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, v poglavju
VI. Izdelava in oddaja doktorske disertacije.
2.1 Zgradba, oblika in sestavine doktorske disertacije
Oblika doktorske disertacije mora biti skladna z navodili 24. člena Pravilnika o pripravi in
zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ureja podobo platnic, prve strani,
določa pa tudi obvezne sestavine doktorske disertacije. Naslovna stran platnice je prikazana v
prilogi 10, notranja naslovna stran pa v prilogi 11.
Doktorska disertacija naj bo trdno vezana v platnu ali podobnem materialu (npr. umetno
usnje) temno modre barve, črke na naslovni strani morajo biti v srebrnem tisku. Na hrbtu morata
biti z velikimi tiskanimi črkami napisana ime in priimek študenta/-tke (npr. IVAN MIHEVC)
ter DOKTORSKA DISERTACIJA in leto. Odmik od spodnjega roba mora biti 2,5 cm, razmik
med zadnjo črko priimka in napisom DOKTORSKA DISERTACIJA mora biti 2 cm. Velikost
pisave je 14.

2.2 Besedilo doktorske disertacije
Tehnična urejenost besedila je enaka, kot velja za sestavine in besedilo zaključnih del, z izjemo
alineje, ki določa število znakov.
2.3 Citiranje v doktorski disertaciji

Upoštevajo se navodila, ki veljajo za zaključna dela.
2.4 Preglednice in slike v doktorski disertaciji
Upoštevajo se navodila, ki veljajo za zaključna dela.

Priloga 10

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

DOKTORSKA DISERTACIJA

Pripombe dodal [GK64]: Velike tiskane črke, 14 pt, na
sredini, vrstični razmik 1

Pripombe dodal [GK65]: Velike tiskane črke, 14 pt, na
sredini
Pripombe dodal [GK66]: Dve prazni vrstici, 12 pt

SOCIALNA PREOBRAZBA ISTRSKEGA PODEŽELJA V 20.
STOLETJU:
ODNOS MED MESTNIM IN PODEŽELSKIM PREBIVALSTVOM

Pripombe dodal [GK67]: Velike tiskane črke, 14 pt, na
sredini, vrstični razmik 1
Pripombe dodal [GK68]: Dve prazni vrstici, 12 pt

IVAN MIHEVC

Koper, 2013

Pripombe dodal [GK69]: Velike tiskane črke, 14 pt, na
sredini

Pripombe dodal [GK70]: Male tiskane črke, 14 pt, na
sredini

Priloga 11

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

DOKTORSKA DISERTACIJA

Pripombe dodal [GK71]: Velike tiskane črke, 14 pt, na
sredini, vrstični razmik 1

Pripombe dodal [GK72]: Velike tiskane črke, 14 pt, na
sredini
Pripombe dodal [GK73]: Dve prazni vrstici, 12 pt

SOCIALNA PREOBRAZBA ISTRSKEGA PODEŽELJA V 20.
STOLETJU:
ODNOS MED MESTNIM IN PODEŽELSKIM PREBIVALSTVOM

Pripombe dodal [GK74]: Velike tiskane črke, krepko, 14
pt, na sredini, vrstični razmik 1
Pripombe dodal [GK75]: Dve prazni vrstici, 12 pt

IVAN MIHEVC

Koper, 2013

Mentorica: izr. prof. dr. Marija Novak
Somentor: doc. dr. Marko Levični

Pripombe dodal [VT76]: Velike tiskane črke, 14 pt, na
sredini

Pripombe dodal [GK77]: Leva poravnava, male tiskane
črke, 12 pt
Pripombe dodal [GK78]: V primeru mentorja in somentorja
se poravna besedilo na tak način!
Pripombe dodal [GK79]: Desna poravnava, male tiskane
črke, 12 pt, vrstični razmik 1.

