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NASLOV PRISPEVKA (v slovenskem in angleškem jeziku) 

Ime Priimek¹, Ime Priimek² 

¹Naziv in kraj ustanove avtorja 

²Naziv in kraj ustanove soavtorja 

e-naslov prvega avtorja 

 

Izvleček v slovenskem jeziku, do 100 besed. 

Izvleček v angleškem jeziku, do 100 besed. 

Ključne besede: do pet ključnih besed v slovenščini ločenih z vejico; uporabljene naj bodo besede, ki 
natančneje opredeljujejo vsebino prispevka 

Keywords: do pet ključnih besed v angleščini ločenih z vejico 

 

UVOD  

Uvod naj vsebuje pregled literature, glavni problem in namen raziskave ter glavne hipoteze ali 
raziskovalna vprašanja. 

Prispevek naj bo napisan v elektronski obliki s programom MS Word in dolg od 3 do 6 strani. Viri in 
literatura so umeščeni na dodatne strani, brez omejitve njihovega števila. 

Besedilo naj bo napisano s pisavo Times New Roman velikosti 11 in  medvrstičnim razmikom 1,15. 
Strani imajo rob širok 2,5 cm in so oštevilčene spodaj desno. 

Odstavki naj bodo ločeni s prazno vrstico in brez umika. Prazna vrstica se vstavi samodejno na začetek 
novega odstavka. 

V besedilu so dovoljene kratice, ki pa jih je treba pri prvi navedbi razložiti. Že uveljavljenih okrajšav 
ni treba razlagati (npr. s za sekunde, ms za milisekunde itd.). 

Poglavja naj bodo med seboj ločena z dodatno prazno vrstico. 

 

METODE 

Poglavje Metode naj vsebuje glavne značilnosti izvedbe raziskave, vzorec, ki se preučuje (vključno z 
opisom načina izbora preiskovancev ter kriterijev vključitve in izključitve), uporabljene inštrumente, 
metode ali posege ter metode analize podatkov in statističnega ovrednotenja. Poglavje naj bo po potrebi 
členjeno na: Udeleženci/Vzorec, Uporabljeni inštrumenti, Zbiranje podatkov, Analiza podatkov… 

 

REZULTATI 

Glavni rezultati študije so lahko predstavljeni v obliki tabel, grafov in slik ter pisno opisani.  
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Tabele, grafi in slike naj bodo vstavljeni na ustrezno mesto v besedilu in oštevilčeni po vrstnem redu. 
Nad tabelami, grafi in slikami sodi spremno besedilo, ki naj vsebuje zaporedno številko in kratek naslov, 
pojasnjene naj bodo tudi vse kratice, okrajšave in nestandardne enote, ki se pojavljajo.  Velikost pisave 
v tabelah in grafih je najmanj 10pt. Tabele, grafi in slike so lahko barvni ali črno-beli. Slike naj bodo v 
digitalni obliki in kvaliteti (300 DPI).  Spodaj je naveden primer tabele (Tabela 1). 

Tabela1. Število in delež učencev z govorno-jezikovno motnjo (GJM) v treh osnovnih šolah. 

Osnovna Šola Število učencev z GJM Delež učencev z GJM (%) 
A 12 25 
B 8 7 
C 17 16 

 

 

RAZPRAVA 

Razprava naj vsebuje razlago in komentar rezultatov, ovrednotenje hipotez oz. raziskovalnih vprašanj 
ter povezavo z drugimi podobnimi raziskavami. 

 

ZAKLJUČEK 

Navedite le tiste zaključke, ki izhajajo iz podatkov, dobljenih v raziskavi. Zaključek naj vsebuje 
morebitno klinično uporabnost ugotovitev, omejitve raziskave ter predloge za nadaljnje raziskovanje. 

Članki in klinični primeri so lahko zasnovani drugače, pri čemer naj bo delitev na poglavja in 
podpoglavja jasno razvidna, obvezno pa morajo vsebovati uvod in zaključek.  

Za trditve in jezikovno neoporečnost, vključno z angleškim prevodom, odgovarjajo avtorji sami. 

 

VIRI IN LITERATURA 

Za citiranje in navajanje virov se uporabljajo navodila po 7. Verziji APA standardov. V pomoč je lahko 
priročnik namenjen študentom Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani: https://vodici.pef.uni-
lj.si/media/apa7/Citiranje_in_navajanje_virov_po_APA7_standardih_20210526.pdf 

Poglavje Viri in literatura naj ima medvrstični razmik 1.  
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