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Navodila avtorjem za oblikovanje doktorske disertacije (Verzija 11.8.2020)
Z navodili želimo poenotiti videz in obliko doktorskih disertacij, ki so izdane v okviru UL,
Fakultete za šport. Prosimo avtorje, da navodila pri pisanju dosledno upoštevajo. Navodilo podaja
osnovne napotke za pisanje in oblikovanje naloge.
1. OBLIKOVANJE BESEDILA – SPLOŠNI DEL
Doktorsko disertacijo pišemo enostransko na liste velikosti formata A4 (dvostranski tisk ni
dovoljen). Disertacija praviloma ne sme biti krajša od 100 strani in ne daljša od 300 strani. Vsako
novo (glavno) poglavje začnemo pisati na novo stran. Podnaslove ločijo od prejšnjega besedila dve
prazni vrstici (razen novega poglavja, ki ga pišemo na novo stran), med naslovom in besedilom pa
je enovrstični razmik. Vsaka pomembnejša nova misel se začne z novim odstavkom. Med odstavki
je vrstica presledka.
1.1

ROBOVI

Robovi besedila naj bodo oddaljeni od roba lista zgoraj, levo in spodaj 3 cm, na desni strani 2 cm.
Priporočen razmak med vrsticami je 1,5. Če je besedilo obsežnejše, je lahko razmak 1,2 točki. Novi
odstavki so ločeni z dvojnim razmakom.
1.2

PISAVA

Zaželena pisava besedila je Times New Roman v običajnem slogu, črne barve in velikosti črk 12
pik. Dopuščena je tudi uporaba pisave Calibri ali Arial ustrezne velikosti. Naslovi tabel in slik naj
bodo v isti pisavi. Besedilo mora biti obojestransko poravnano.
1.3

ŠTEVILČENJE STRANI

Začetne splošne strani so oštevilčene, v rimskih številkah. V to ni ušteta naslovnica in ponovitev
naslovnice z omembo mentorja. Sledi izjava o izvirnosti dela (oštevilčena rimsko; I) ter morebitna

stran s posvetilom/ zahvala (rimsko), ter izvlečki v slovenskem (rimsko) in angleškem besedilu
(rimsko). Strani začnemo številčiti z arabskimi številkami z uvodom disertacije (1).
1.4 TABELE
Tabele morajo biti razumljive, ne da bi brali besedilo. Oštevilčene so zaporedno z arabskimi
številkami. Naslov tabele naj bo kratek in jedrnat in ga v besedilu pišemo nad tabelo. Pod tabelo je
legenda in morebitna pojasnila ter opombe (Način navajanja tabel mora biti v skladu s citiranjem
po APA standardih).
1.5 SLIKE
Kot sliko označimo slike, grafične prikaze, in drugo. Tudi slike morajo biti oštevilčene zaporedno
z arabskimi številkami. Vsaka slika mora biti popolno opremljena, da za razumevanje ni potrebno
branje celotnega besedila. Naslove slik v besedilu pišemo pod slikami. Prav tako tudi dodatna
pojasnila k sliki, če so potrebna. Če slike ali tabele povzemamo po drugih virih, podatke navedemo
takoj za naslovom v oklepaju. Vir mora biti naveden tudi v poglavju Literatura v skladu z navodili
o citiranju. (Način navajanja slik mora biti v skladu s citiranjem po APA standardih).
1.6 VIRI
V tem delu navedemo vse vire, ki smo jih v nalogi uporabili in se nanje v besedilu tudi sklicujemo.
Seznam uporabljenih virov mora biti urejen po abecednem redu priimkov avtorjev. Način navajanja
mora biti v skladu s citiranjem in navajanjem virov po APA standardih.

2. OBLIKOVANJE POSAMEZNIH STRANI
2.1

PLATNICA

Velikost črk in pisava:
•

3 cm od zgornjega roba je logotip z nazivom univerze ter fakultete,

•

Ime in priimek avtorja, običajna pisava, velikost črk 16 pik,

•

Naslov pišemo poudarjeno, z velikimi tiskanimi črkami velikosti 18 pik,

•

Prvi list po platnici je prazen (knjigoveški list), uporabimo ga lahko za popravke (stran
ni oštevilčena)

•
2.2.1
•

Doktorska disertacija naj bo vezana v material temnejših odtenkov barv (modre ali črne).
NASLOVNA STRAN
Drugi list je naslovna stran, na kateri so vsi podatki s platnice, doda se

»Mentor: naziv/ime /priimek mentorja« in morebitnega so-mentora v isti obliki
•

2.3

Stran ni oštevilčena

Izjava o lastnem znanstveno-raziskovalnem delu

Tretji list (oštevilčen rimsko: I)

»Izjavljam, da je doktorska disertacija z naslovom »……..« rezultat lastnega raziskovalnega dela, da so
rezultati korektno navedeni in nisem kršil-a avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih. Izjavljam, da je
elektronski izvod identičen tiskanemu.«
Ime in priimek
2.4 Zahvala (četrti list, rimsko II)
2.5. Navedba »Ključne dokumentacijske informacije« (KDI) v
slovenskem in Key words documentation v angleškem jeziku (KWD)
Primer oblikovanja strani z osnovnimi podatki o doktorski disertaciji (v slovenskem
jeziku), ki vsebuje tudi izvleček v slovenskem jeziku ( rimsko oštevilčeno)
KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA (KDI)

DK

Decimalna klasifikacija: vpišemo vrstilec UDK, zanj povprašamo v šolski knjižnici VSGT

KG

Klasifikacijska gesla: vpišemo ključne besede, ki jih ločimo s poševnimi črtami brez
presledkov

AV

Avtor: vpišemo priimek 1 (priimek 2, če je potrebno) in ime. Priimek pišemo z

velikimi tiskanimi črkami, sledi mu vejica, presledek in ime z veliko začetnico in malimi
tiskanimi črkami
Primer: PRIIMEK 1 (PRIIMEK 2), Ime
SA

Sekundarni avtorji: vpišemo priimek in ime mentorja ter somentorja enako kot pri
avtorju, sekundarne avtorje ločimo s poševno črto brez presledkov
Primer: PRIIMEK 1, Ime (mentor)/PRIIMEK1, Ime (somentor)

KZ

Kraj založbe: vpišemo poštni naslov šole, kjer se delo zagovarja
Primer: SI-2000 Maribor, Zagrebška c. 18

ZA

Založnik: vpišemo neokrajšan naziv zavoda

LI

Leto izdaje: vpišemo leto zagovora

IN

Izvirni naslov: vpišemo ga z velikimi tiskanimi črkami

TD

Tip dokumenta: vpišemo Doktorska disertacija (višješolski študij)

OP

Opombe: vpišemo zadnjo oštevilčeno stran, število preglednic, slik, kart, prilog in virov
Primer: 43 str., 12 pregl., 10 sl., 2 pril., 42 vir.

IJ

Izvirni jezik: z malimi črkami vpišemo okrajšavo za slovenščino (sl)

JI

Jezik izvlečka: z malimi črkami vpišemo okrajšavo tujega jezika (en/de/it)

IZVLEČEK:
Besedilo izvlečka, ki v zgoščeni obliki podaja bistvene podatke iz disertacije je potreben za
razumevanje raziskave in sicer namen naloge, uporabljeni material in metode dela ter rezultate in
sklepe. Praviloma je izvleček omejen na 200 besed, največ na eno stran. Slog pisanja naj bo zato
jedrnat, telegrafski način ni dovoljen, podatkov iz literature tu ne navajamo, prav tako ne
podrobnosti. Pišemo ga brez odstavkov.
Potem sledi navedba ključne dokumentacijske informacije Key words documentation (KWD) in
vsemi ostalimi podatki v angleščini:
Primer oblikovanja strani z osnovnimi podatki o doktorski disertaciji (v angleškem), ki
vsebuje tudi izvleček (Abstract, napisan v skladu z enakimi načeli kot v slovenskem
jeziku.

KEY WORDS DOCUMENTATION (KWD)

DC

(vpišemo vrstilec UDK)

CX

(vpišemo ključne besede)

AU

(vpišemo priimek 1 (priimek 2, če je potrebno) in ime)

AA

(vpišemo priimek in ime mentorja (supervisor) ter somentorja (cosupervisor)

PP

(vpišemo poštni naslov šole)

PB

(vpišemo neokrajšan naziv zavoda)

PY

(vpišemo leto zagovora)

TI

(izvirni naslov prevedemo in ga vpišemo z velikimi črkami)

DT

(vpišemo Graduation thesis (Higher Professional studies)

NO

(vpišemo opombe, primer: 43 p., 12 tab., 10 fig., 2ann., 42ref.)

LA

(z malimi črkami vpišemo okrajšavo za slovenščino)

AL

(z malimi črkami vpišemo okrajšavo tujega jezika)

ABSTRACT:
Ta list je angleški prevod slovenskega izvlečka.

Primer Platnice
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