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Prispevki za odprto sekcijo, ki bo izvedena v Kopru 10. 5. 2018, morajo biti oblikovani in 

urejeni v skladu s temi navodili. Prispevki, ki ne bodo pripravljeni v skladu z navodili, ali 

bodo oddani po predvidenem roku (26. marec 2018), ne bodo upoštevani. 

 

Vsi pravočasno prispeli prispevki za odprto sekcijo bodo recenzirani in pregledani s 

programsko opremo za odkrivanje podobnosti vsebin, plagiatorstva (TURNITIN). V primeru 

odkritja večjih kršitev, bodo takšni prispevki ustrezno sankcionirani. Najboljši prispevki bodo 

uvrščeni v program konference. 

 

 

1.) Jezik in obseg prispevka 

 

Prispevek s povzetkom mora biti napisan v slovenščini ali angleščini. Prispevek naj obsega od 

2000 do 3000 besed (oz. od 5 do 7 strani) vključno z opombami, seznamom literature in 

grafičnimi prikazi. Povzetek, ne šteje v celotni obseg prispevka, naj bo naveden na prvi strani 

in naj ima največ 100 besed. 

 

 

2.) Jezikovna pravilnost in slog 

 

Pričakuje se, da bo prispevek jezikovno neoporečen in slovnično ustrezen. Tekst mora biti 

lektoriran. Slog naj bo preprost, vrednostno nevtralen in razumljiv. Razpravna oblika je 

praviloma prva oseba množine. Tema prispevka naj bo predstavljena zgoščeno, jasno in 

nazorno, ubeseditev naj bo natančna, izražanje jedrnato in gospodarno. Besedilo mora biti 

členjeno (poglavja, podpoglavja) in mora slediti sistematičnemu miselnemu toku. Logične 

domneve naj bodo utemeljene in sklepi dokazani.  

 

Zaželena je uporaba slovenskih strokovnih terminov. 

 

 

3.) Oblika prispevka 

 

Prispevek mora biti oblikovno urejen. Besedilo naj bo oblikovano za tiskanje na papirju 

formata A4, vsi robovi naj bodo široki 2,5 cm. Pisava naj bo Times New Roman velikosti 12 

z razmikom med vrsticami 1,2, v slikah in preglednicah je pisava lahko tudi manjša. 

 

Strani ne smejo biti oštevilčene, prav tako ne smejo imeti živih pagin (npr. avtorjevega imena 

ali naslova članka na vrhu vsake strani). 

 



Opombe pod črto se ne uporabljajo, končne opombe pa naj bodo pred seznamom literature. 

Številka opombe stoji stično za ločilom. Seznam literature mora biti na koncu članka.  

 

Na vrhu prve strani naj bodo centrirano in v krepki pisavi navedeni naslov članka (z velikimi 

črkami), ime in priimek ter elektronski naslov avtorja oz. avtorjev. Sledi naj povzetek (največ 

100 besed) in ključne besede (3 do 5 besed). Besedilo prispevka se začne pod povzetkom. 

 

Naslovi poglavij in podpoglavij naj bodo zaporedno oštevilčeni (1., 2., 2.1., itd.) in zapisani z 

malimi črkami v krepki pisavi. Poudarki v besedilu naj bodo v ležeči pisavi. 

 

Daljši navedki naj bodo ločeni od drugega besedila. Izpusti v navedku pa naj bodo označeni z 

oglatim oklepajem. 

 

Preglednice in risbe se naj vstavijo v besedilo, toda v prispevku naj ne bo preglednic ali risb, 

ki bi bile v celoti povzete po že objavljenih delih. 

 

 

4.) Bibliografski sklici in seznam uporabljene literature 

 

Pri navajanju bibliografskih sklicev med besedilom naj se zapiše samo priimek avtorja oz. 

avtorjev, letnica izida dela in številka strani oz. obseg strani, npr. (Young 1997, 221) ali 

(Boeri 2000, 48–51). Vsakemu bibliografskemu sklicu v besedilu mora v seznamu literature 

ustrezati navedba dela. V seznamu literature naj ne bodo navedena dela, na katera se avtor 

prispevka v besedilu ne sklicuje. 

 

V seznamu literature in/ali virov se bibliografski opisi navajajo po abecednem redu (prvih) 

avtorjev, literatura istega avtorja pa po kronološkem zaporedju izida teksta:  

- Boeri, T. 2000. Structural change, welfare system and labour reallocation. Oxford: Oxford 

University Press.  

- Han, J., in M. Lee. 1998. A study on the status of entrepreneurship education in Korea and 

its direction. Business Education Research 2 (2): 5–26.  

- Underwood, M. 2003. Berlo's SMCR model. Http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/ 

cshtml/introductory/smcr.html. 

- Young, J. E. 1997. Entrepreneurship education and learning for university students and 

practicing enterpreneurs. V Entrepreneurship 2000, ur. D. L. Sexton in R. W. Smilnor, 215–

238. Chicago: Upstart.  

 

Podrobnejše informacije o navajanju literature lahko najdete v:  

- Kobeja, B. 2001. Priročnik za pisce strokovnih besedil: znanstveni aparat. Koper: Visoka 

šola za management.  

- University of Chicago Press. 2003. The Chicago manual of style. Chicago in London: 

University of Chicago Press.  

 

 

5.) Oddaja prispevka 

 

Prispevek naj se pripravi v programu za urejanje besedil (npr. MS Word) in shrani v datoteko, 

katere ime mora biti priimek prvega avtorja (npr. krpan.doc). 


