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Prispevki sodelujočih na mednarodni konferenci OBNOVA GOZDOV PO ŽLEDU bodo
objavljeni v zborniku. Za pripravo in oddajo prispevkov smo pripravili navodila avtorjem.
1 Struktura
Prispevek mora vsebovati naslednja poglavja:
- naslov (v slovenskem in angleškem jeziku),
- podatki o avtorjih: ime in priimek avtorja/ev, naslov in elektronski naslov vsakega
avtorja in soavtorjev,
- povzetek in ključne besede (v slovenskem in angleškem jeziku),
- uvod,
- jedro,
- zaključki,
- reference,
- morebitne priloge.
2 Splošna navodila za prispevke
Za vsa besedila velja, da morajo biti napisana:
- z obojestransko poravnano
- velikost črk naj bo 12
- pisava Times New Roman
- razmik med vrsticami 1,5
- vsi robovi naj znašajo 2,5 cm
- sprotne opombe naj bodo v pisavi Times New Roman, velikost črk 10
2.1

Naslov, izvleček in ključne besede
naslovi naj bodo v pisavi Times New Roman, velikost črk 12
izvleček (abstract) naj bo v slovenskem in angleškem jeziku, obsega naj 150–200
besed
- 3 do 6 ključnih besed (key words) naj bo navedenih po pomembnosti
-

2.2
-

Tabele
naj bodo označene z zaporednimi arabskimi številkami
imeti morajo opisni naslov nad tabelo ter navedbo vira
poravnava je sredinska

2.3 Slike
Z izrazom Slika se opremi grafe, sheme in fotografije:
- slike naj bodo oštevilčene z arabskimi zaporednimi številkami
- naslov oz. besedilo slike se navede pod sliko
- med sliko in naslovom naj bo izpuščena ena vrstica
3 Citiranje in navajanje literature
Za navajanje referenc med besedilom in na koncu v seznamu zbrane literature se
uporabi harvardski sistem citiranja (sistem avtor–datum).

3.1 Reference med besedilom (citiranje)
Po harvardskem načinu se v besedilu na vire sklicuje v skladu z naslednjimi pravili:
- Pri sklicevanju na neki vir ali avtorja se v okroglem oklepaju navedeta priimek
avtorja in letnica izida vira; podatka sta ločena z vejico.
Primer: (Brus, 2010) ali (Šuster in Dinevski, 2011)
-

Kadar gre za dobesedni citat (navedek), se za avtorjevim priimkom in letnico navede
tudi stran (str.), na kateri je zapisan citat; podatki so ločeni z vejicama.
Primer: (Young, 2013, str. 43) ali ali (Boeri, 2000, str. 48–51)

3.2 Reference na koncu prispevka (navajanje literature)
Na koncu prispevka je potrebno navesti vsa ter samo tista dela, ki so bila uporabljena pri
pisanju. Citiranje v besedilu in seznam referenc na koncu prispevka morata biti skladna, ali
drugače, vsi v besedilu citirani viri morajo biti navedeni v seznamu literature in obratno.
-

Uporabljena literatura se v poglavju Reference navede po abecednem redu priimka
prvega avtorja ali naslova, če je avtor dela neznan.
Virov se ne številči; pred njih se ne dodaja označevalcev, temveč se jih navaja kot
nove odstavke.

Osnovni bibliografski podatki za:
- knjigo z enim avtorjem se zapišejo v obliki:
Priimek avtorja, Začetnica imena., Leto izida ali objave. Naslov:
podnaslov. Izdaja, če ni prva. Kraj izdaje: Založnik.
Primer:
Perko, F., 2011. Gozd lahko živi brez človeka, ljudje ne morejo brez gozda: raba in
gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji od začetkov do danes. Ljubljana: Zveza gozdarskih
društev Slovenije, Gozdarska založba: Jutro.
knjigo z dvema avtorjema:
Priimek avtorja, Začetnica imena. in Priimek avtorja, Začetnica imena., Leto
izida ali objave. Naslov: podnaslov. Izdaja, če ni prva. Kraj izdaje: Založnik.
- spletne strani se zapišejo v obliki:
Avtorstvo ali vir, Leto izida ali objave. Naslov spletne strani ali spletnega
dokumenta. [vrsta medija] (Datum posodobitve, če je na voljo) Dostopno na:
spletni naslov ali URL [Datum dostopa].
Primer:
Marks & Spencer, 2004. Annual report 2003-2004. [online]. Dostopno na: http://www-marksand-spencer.co.uk/corporate/annual2003/ [4. 6. 2005].
-

Več o citiranju in navajanju literature je objavljeno na spletni strani:
http://home.izum.si/cobiss/oz/citiranje.asp

