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TEHNIČNI ELEMENTI 

1. Velikost pisave: 12 (naslov, naslovi poglavij lahko 14) 

2. Tip pisave: Arial, Times New Roman 

3. poravnava besedila: obojestranska 

4. Razmik med vrsticami: 1,15 

5. Št. poglavij: vsaj  8 

6. Št. strani: 7-11 (vključno s slikovnim gradivom) 

7. Številčenje strani: spodaj desno ali na sredini; RAZEN naslovne strani 

8. Slikovno gradivo: slike, fotografije, skice, tabele, grafi (slike poimenovane in 

opremljene z virom) 

 



 
 

Slika 1: Občinski grb                                                                                                                                                                                                                                            
Vir: www.grboslovje.si (28. 4. 2018) 

 

VSEBINA / POGLAVJA 

1. Kazalo (ali Vsebina) 

 

1. UVOD…….. 

2. IZVOR IMENA OBČINE ……… 

3. SIMBOLI OBČINE…….. 

. 

. 

. 

 

Uvod (o čem pisal, zakaj izbral to občino, kako je seminarska naloga razdeljena – uvod, 

jedro, zaključek) 

Izvor imena občine  

Simboli občine (grb, zastava) 

Legenda občine 

Naravnogeografsjke značilnosti (lega, delitev, površje, podnebje in rastje) 

Družbenogeografske značilnosti (delitev, poselitev, gospodarstvo: kmetijstvo, industrija, 

promet, turizem, …)  

Osebnosti občine 

Znamenitosti občine 

Zaključek (kaj novega spoznal, najbolj zanimivo/všeč) 

Viri in literatura (abecedni vrstni redu seznam vseh virov, ki si jih uporabil pri pisanju) 

 

 

http://www.grboslovje.si/


VIRI IN LITERATURA 

Vire in literaturo navajamo že pri pisanju besedila. Ne prepisujemo dobesedno, ampak 
povzemamo s svojimi besedami. Za stavkom ali odstavkom v oklepaju zapišemo ime avtorja 
in letnico izdaje oz. ime spletne strani). 

Primer: 

Občina Postojna leži v jugovzhodnem delu Slovenije, v visokih Dinarsko-kraških 

pokrajinah, na stičišču primorskega in celinskega dela. Ta prehod se lepo kaže pri 

Postojnskih vratih (612 m n. v.). Skozi občino poteka avtocestni krak, ki nosi ime 

Slovenika. Prehodnost občine se kaže tudi v podnebnih, kamninskih in padavinskih 

značilnostih (Senegačnik, 2016). 

Navajanje po predpisanih pravilih in po abecednem vrstnem redu – uporabimo 

vsaj 3 različne vire (splet, monografija, leksikon). 

Primer: 

1. Ljudje in kraji ob Pivki. Postojna: Kulturna skupnost Postojna, 1975. 

2. Občina Postojna. Povzeto 28. 4. 2018 s spletne strani www.postojna.si.  

3. Občina Postojna. Republika Slovenija. Statistični urad. Povzeto 28. 4. 2018 s spletne 

strani www.stat.si.  

4. Postojna. Povzeto 28. 4. 2018 s spletne strani www.visit-postojna.si.  

5. Postojna. Turistični vodnik po postojnski regiji. Postojna: Zavod znanje Postojna, 

2017.  

6. Senegačnik, J. Geografija Slovenije. Učbenik za 9. razred osnovne šole. Ljubljana: 

Modrijan, 2016. 

7. Slovenska heraldika: slovenski spletni portal o heraldiki in  veksilologiji. Povzeto 28. 

4. 2018 s spletne strani www.grboslovje.si.  

8. Snoj, M. Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana: Modrijan: 

Založba ZRC, 2009.  

 

Kaj uporabim? 

1. Zemljevid Slovenije ali/in občine 

2. Senegačnik, J. Geografija Slovenije: učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne 

šole. Ljubljana: Modrijan, 2015. 

3. www.stat.si 

4. www.skupnostobcin.si   

5. Domača spletna stran občine 

6. monografija, članek iz leksikona, revije ali enciklopedije o izbrani občini  

(npr. Leksikon od A do Ž, Slovenika, Enciklopedija Slovenije, Etimološki slovar 

zemljepisnih imen, Vsi slovenski kraji) 

http://www.postojna.si/
http://www.stat.si/
http://www.visit-postojna.si/
http://www.grboslovje.si/
http://www.stat.si/
http://www.skupnostobcin.si/

