
 Osnovna tehnična navodila – pisava, 
poravnava, robovi, številčenje strani, 
številčenje naslovov in izdelava kazala.

 Zgradba: naslovna stran, kazalo, uvod, glavno 
besedilo, zaključek in navedba literature.

 UVOD: - osnovna opredelitev problema, cilji 
in metode dela



 GLAVNI DEL: 

 - obravnava teme z različnih vidikov, 

 - tu obvezna literatura in citiranje (plagiati!!)

 SKLEP:

 - ponovimo bistvene ugotovitve, do katerih 
smo prišli v glavnem delu. Ovržemo teze, 
potrdimo teze. Sklep je avtorski.



 Navajamo sproti, takoj za citatom.
 “Dobesedne navedbe označimo z narekovaji 

in z navedbo avtorja citata” (Novak, 2000, str. 
10). 

 Če gre za splošen povzetek misli nekega 
avtorja lahko izpustimo navedbo strani 
(Novak, 2000).

 Povzemanje po sekundarnem viru označimo 
takole (Novak, v Kranjc 2000, str. 20).



 Vključiti vsa dela, ki so bila kakorkoli 
uporabljena pri pisanju seminarske naloge. 
Seznam je oblikovan glede na abecedni vrstni 
red priimkov avtorjev. 

 Primeri:

 Navajanje knjige z enim avtorjem:

Strmčnik, F. (2001). Didaktika. Osrednje 
teoretične teme. Ljubljana: Filozofska 
fakulteta.



 Z dvema avtorjema: 
Maslach, C. in Leiter, M. P. (2002). Resnica o 
izgorevanju na delovnem mestu: Kako 
organizacije povzročajo osebni stres in kako ga 
preprečiti. Ljubljana: Educy.

 Navajanje knjig z več avtorji :
Hammond, J. S., Keeney, R. L., Raiffa, H. 
(2000). Pametne odločitve: Praktični vodnik za 
sprejemanje boljših odločitev. Ljubljana: 
Gospodarski vestnik. 



 članki:

Štefanc, D. (2004). Problem razmerja med 
preverjanjem in ocenjevanjem v učnem 
procesu. Sodobna pedagogika, let. 55, št. 1, 
str. 112-125.



 internetni viri:

 Mooney, C. in Sokal, A. (2007). Taking The
Spin Out Of Science. Dostopno na                     
www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/mooney-
sokal.html (uporabljeno: 14. 2. 2022). 

Če vir ne vsebuje navedbe avtorja, navedemo le 
naslov, datum uporabe vire s spleta in 
dostopnost na spletu.



Knjiga:
Cohen, T. (2000). The Tatoo. Sydney: Outback.

Internetni vir:
- Z avtorjem: 
Zgonc, D. (2006) Intervju: Penny Bailey, mati sina, ki je prebolel 
anoreksijo. Dostopno na: http://www.viva.si/Intervju/2207/Intervju-
Penny-Bailey-mati-sina-ki-je-prebolel-anoreksijo (uporabljeno 14. 
11. 2022).

-Brez avtorja: 
Anoreksija. Dostopno na: http://sl.wikipedia.org/wiki/Anoreksija
(sneto: 14. 11. 2022).

Članek

Pezdir, S. (2002). V ogledalu Drakule. Delo, let. 44, št. 17, str. 8. 

http://www.viva.si/Intervju/2207/Intervju-Penny-Bailey-mati-sina-ki-je-prebolel-anoreksijo
http://www.viva.si/Intervju/2207/Intervju-Penny-Bailey-mati-sina-ki-je-prebolel-anoreksijo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Anoreksija




 COBISS OPAC je vzajemni sistem, ki povezuje 
knjižnice v celoten sistem.

 Začetki: 1987

 Povezuje knjižnice držav bivše Jugoslavije (z 
izjemo Hrvaške) in Bolgarije.





 Število sodelujočih knjižnic: 925

Tipi knjižnic: 

 nacionalna, 

 splošne, 

 šolske, 

 visokošolske, 

 Specialne.



V sistemu COBISS OPAC lahko izbiramo med:

•Vzajemno bazo (COBIB = skupni katalog 
slovenskih knjižnic, ki so včlanjene v sistem)

•Lokalnimi bazami podatkov knjižnic (npr. 
naša višješolska knjižnica). 




