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1. Splošno 
 

Bistvene sestavine seminarskega dela so: 
- naslovna stran 
- povzetek, ključne besede, 
- kazalo vsebine, 
- osrednje besedilo (uvod, jedro, zaključek), 
- viri in literatura, 
- priloge. 

 
  

2. Naslovna stran 
 

 
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET 

LJUBLJANA 
 

Višja baletna šola 

 
 
 
 
 

NASLOV SEMINARSKE NALOGE 

 
 
 

SEMINARSKA NALOGA PRI PREDMETU: 
naziv predmeta 

 
 
 
 
Študent/-ka:  
Mentor/-ica: naziv, ime in priimek 

 
 

Kraj, mesec, leto 
 

 
 
 

2.1 Povzetek, ključne besede  
 

Povzetek je kratek izvleček obravnavanih vsebin celotnega seminarskega dela. Obsega med 
250 in 300 besed.  
 

2.2 Kazalo vsebine   
 

Kazalo vsebine naj vsebuje označbe poglavij in podpoglavij, naslove slednjih ter številko 
začetne strani poglavja.   



2.3 Uvod    
 

Uvod seminarskega dela je namenjen kratki predstavitvi obravnavane teme ter osvetlitvi le-
te z vidika že obstoječe literature. Iz uvoda naj bo razvidna avtorjeva razgledanost v literaturi. 
V uvodu naj bodo opredeljeni cilji ter namen seminarskega dela.  
Uvod naj bo pisan po načelu lijaka: od splošnega k specifičnemu, od širšega h konkretnemu. 
Ob navajanju informacij, ki so jih zapisali drugi avtorji, je potrebno dosledno uporabljati 
pravila citiranja. Le trditve, ki niso označene kot citati oz. povzetki, so lastne misli pisca. 
Upoštevajo naj se pravila citiranja skladu s STANDARDOM ISO 690, so navedena v poglavju 
5.0   

 

2.4 Jedro 
 

Jedro seminarskega dela je osrednji, najobsežnejši del besedila. V njem študent/-ka razvija 
in podrobneje razčleni spoznana dejstva in zamisli. Uporabljajo se zgoraj omenjena pravila 
citiranja.  

 
2.5 Zaključek 
 

V zaključku študent/-ka predstavi lastna spoznanja in sklepne misli. Ta del seminarskega 
dela je avtorsko delo študenta/-tke. 

 
2.6 Viri in literatura 
 

Uporabljeni viri in literatura naj bodo navedeni na koncu seminarskega dela. Razvrščeni naj 
bodo po abecednem vrstnem redu priimkov prvih avtorjev. Navedena naj bodo le tista dela, 
ki so v besedilu seminarskega dela neposredno citirana. Pravila navajanja virov in literature 
so predstavljena v poglavju 5.0.  
 

 

3. Tehnični predpisi 
 

Seminarska naloga naj bo napisana na papirju formata A4. Velikost črk naj bo 12 pt, razmik 
med vrsticami 1,5, napisana naj bo v enem od standardnih naborov znakov (npr. Times New 
ali Arial).  
Vsako poglavje se začne na novi strani. Strani se označuje z arabskimi številkami. Za 
označevanje poglavij velja decimalno pravilo; glavna poglavja označujemo 1.0, 2.0, 
podpoglavja pa z 1.1, 1.2.  
Slike in preglednice se številčijo in opremijo z naslovom, ki strnjeno povzema vsebino slike 
oz. preglednice. Če so slike oz. podatki v preglednicah povzeti po določenem viru, se mora 
slednji navesti pod sliko oz. preglednico. 
Vsako trditev, dognanje ali misel drugih avtorjev je potrebno potrditi z referenco.   
 
 

4. Slog pisanja 
Seminarska naloga študentu omogoča, da predstavi svoje strokovno znanje z določenega 
področja ter da se obenem uri v strokovnem pisanju. Seminarska naloga mora biti jezikovno 
ustrezna. Upoštevajo se pravila ustreznega navajanja virov.  
 
 
 
 
 



5. Citiranje ter navajanje uporabljene literature:  
 

Citiranje pomeni dobesedno navajanje zapisov iz pisnega dokumenta drugega avtorja/-jev. 
S citiranjem bralca usmerjamo k virom, ki bi mu prinesli več informacij v zvezi z obravnavano 
temo. Uporabimo lahko torej spoznanja drugih, vendar pa je potrebno ustrezno navesti vir, 
od koder smo neko informacijo pridobili, saj je v nasprotnem primeru delo plagiat.  
Pri citiranju upoštevamo že vzpostavljena pravila, zapisana v standardih. Smiselno se je 
držati standarda, ki je uveljavljen v Evropi in po svetu, t.j. standard ISO 690. 
V nadaljevanju so predstavljeni primeri ustreznega citiranja v besedilu ter navajanja seznama 
uporabljene literature. Držimo se vedno enakega načina. 
 
 
Monografska publikacija – en avtor: 
 

Navedba reference v besedilu: 

Vsebina (priimek avtorja, letnica objave dela, stran) 

Primer Buckroyd (2004, str. 72) navaja, da …  
Raziskava je pokazala, da … (Buckroyd, 2004, str. 72). 

V seznamu uporabljene literature: 

Vsebina Priimek, začetnica imena avtorja. Naslov knjige. Kraj: Založba, letnica objave dela. 

Primer Buckroyd, J. Učenec plesa. Ljubljana: Zavod EN-KNAP, 2004. 

 
 
Monografska publikacija – dva avtorja: 
 

Navedba reference v besedilu: 

Vsebina (priimek prvega avtorja in priimek drugega avtorja, letnica objave dela, stran) 

Primer V svojem delu Clarke in Crisp (1978, str. 15) predstavljata …   
… (Clarke in Crisp, 1978, str. 15). 

V seznamu uporabljene literature: 

Vsebina Priimek, začetnica imena prvega avtorja in priimek, začetnica imena drugega avtorja. 
Naslov knjige. Kraj: Založba, letnica objave dela. 

Primer Clarke, M. in Crisp, C. Design for balet. London: Studio Vista, 1978. 

 
 
Monografska publikacija – trije ali več avtorjev: 
 

Navedba reference v besedilu: 

Vsebina (priimek prvega avtorja idr., letnica objave dela, stran) 

Primer Režek idr. (2003, str. 128) so prišli do zaključka, da …    
… (Režek idr., 2003, str. 128). 

V seznamu uporabljene literature: 

Vsebina Priimek, začetnica imena prvega avtorja idr. Naslov knjige. Kraj: Založba, letnica objave 
dela. 

Primer Režek, M. idr. Konservatorski program za posege v kulturni spomenik SNG Opera in 
balet, Župančičeva 1, Ljubljana. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Ljubljana, 2003. 

 
 
 
 
 
 
 



Monografska publikacija – poglavje v knjigi: 
 

Navedba reference v besedilu: 

Vsebina (priimek avtorja poglavja, letnica objave dela, stran) 

Primer … (Žvan, 1999, str. 25).   
… (Režek idr., 2003, str. 128) 

V seznamu uporabljene literature: 

Vsebina Priimek, začetnica imena avtorja poglavja v knjigi. Naslov poglavja v knjigi. V priimek, 
začetnica imena avtorja, naslov knjige (stran poglavja). Kraj: Založba, letnica objave 
dela. 

Primer Žvan, V. Razpoloženjske (afektivne) motnje. V Tomori, M. in Ziherl, S. (ur.), Psihiatrija 
(str. 207-227). Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1999.  

 
 
Monografska publikacija, ki jo izda institucija, organizacija: 
 

Navedba reference v besedilu: 

Vsebina (naziv institucije, letnica objave dela, stran) 

Primer Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije bo depresija do leta 2020 na drugem 
mestu vzrokov invalidnosti, obremenitve z boleznijo oz. delovne nezmožnosti, torej 
takoj za srčnožilnimi obolenji (WHO, 2001, str. 15). 

V seznamu uporabljene literature: 

Vsebina Naziv institucije. Leto. Naslov publikacije.  

Primer World Health Organization. 2001. New understanding, new hope.  

 
 
Članek v reviji - en avtor: 
 

Navedba reference v besedilu: 

Vsebina (priimek avtorja, letnica objave dela, stran) 

Primer Raziskava je pokazala, da je pogoj prezentacije, torej tišina ali glasba, pomembno 
vplival na uspešnost reševanja nalog prostorsko-časovnega sklepanja (Habe, 2006, 
str. 61). 

V seznamu uporabljene literature: 

Vsebina Priimek, začetnica imena avtorja. Naslov članka. Naslov serijske publikacije, letnica 
izida, letnik, številka, strani.  

Primer Habe, K. Vpliv Mozartove sonate za dva klavirja v D-duru na prostorsko-časovno 
sklepanje. Psihološka obzorja, 2006, let. 15, št. 2, str. 53-66. 

 
 

Članek v reviji - več avtorjev: 
 

Navedba reference v besedilu: 

Vsebina (priimek avtorja, letnica objave dela, stran) 

Primer Women experiencing medical difficulties in current pregnancies reported significantly 
higher levels of depressive symptomatology as well as state and trait anxiety when 
compared to women free of complications (Podvornik, Globevnik Velikonja in Praper, 
2015, str. 49).  

V seznamu uporabljene literature: 

Vsebina Priimek, začetnica imena avtorjev. Naslov članka. Naslov serijske publikacije, letnica 
izida, letnik, številka, strani.  

Primer Podvornik, N., Globevnik Velikonja, V. in Praper, P. Depression and anxiety in women 
during pregnancy in Slovenia. Slovenian Journal of Public Health, 2015, let.54, št. 1, 363-
368.  

 



Če je citiranih več del istega avtorja z enako letnico izdaje, se k letnici izdaje dela glede na 
vrstni red doda še mala tiskana črka (Buckroyd, 2004a, str. 72).  

 
Elektronski vir: 
 

Navedba reference v besedilu: 

Vsebina (priimek avtorja, letnica) 

Primer (Minden, 2015) 

V seznamu uporabljene literature: 

Vsebina Priimek, začetnica imena avtorja. Naslov dela. Naslov spletne strani (datum). 

Primer Minden, G. Pointe shoes.  
http://mail.dancer.com/Downloads/Catalog.pdf (3. 9. 2015) 
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