
DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 2003  
NAVODILA ZA AVTORJE PRISPEVKOV 

 Prispevke pošljite preko portala posvetovanja (dsi2003.org).  
 Dolžina prispevkov je največ 6 strani.  
 Prispevki naj vsebujejo (glejte primer v nadaljevanju): naslov, ime (imena) avtorja 
(avtorjev), naziv (nazivi) in naslov (naslovi) podjetja/organizacije, e-pošto avtorja 
(avtorjev), povzetek (največ 6 vrstic), abstract (naslov in povzetek v angleščini), besedilo 
(razvrščeno po poglavjih), literaturo in/ali vire (razvrščeno po abecedi, oštevilčeno v 
oglatih oklepajih).  
 Prispevki naj bodo napisani v Wordu. 
 Za oblikovanje prispevkov uporabite predlogo (template). 
 Prispevki naj bodo lektorirani. 
 Na literaturo in/ali vire se v besedilu sklicujte z zaporednimi številkami v oglatih oklepajih 
(primer [1]). 
 Robovi: zgornji - 3 cm; spodnji, levi, desni - 2,5 cm. 
 Besedilo naj bo napisano s pisavo Times New Roman, v enem stolpcu, z enojnim 
razmikom vrstic in obojestransko poravnano. Odstavki naj ne bodo zamaknjeni. 
 Slike in/ali tabele naj bodo oštevilčene in pripravljene kvalitetno. Pojasnila napišite pod 
slikami in/ali tabelami. 
 Slogi v uporabi 

 velikost črk poravnava pisava presledek  posebno 
Navaden 12pt obojestransko običajno pred: 9pt  
Naslov prispevka 14pt na sredini krepko za: 18pt velike črke 
Avtor 12pt na sredini običajno   
Naslov avtorja 11pt na sredini običajno   
Povzetek (naslov) 11pt levo krepko pred: 18pt  
Povzetek 11pt obojestransko običajno pred: 6pt  
Abstract (naslov) 11pt levo krepko 

ležeče 
pred: 18pt  

Abstract 11pt obojestransko ležeče pred: 6pt  
Naslov (1. nivo) 12pt levo krepko pred: 18pt 

za: 6pt  
oštevilčeno, 
velike črke 

Naslov (2. nivo) 12pt levo krepko pred: 12pt 
za: 3pt  

oštevilčeno 

Slika (ali tabela)  na sredini  pred: 12pt  
Opis slike (tabele) 10pt na sredini krepko pred: 9pt 

za: 12pt 
 

Sprotna opomba 10pt obojestransko običajno  oštevilčeno 
Viri in literatura 10pt obojestransko običajno pred: 9pt oštevilčeno 

 Roki: 
• Prejem prispevkov:        15.1.2003 
• Obvestilo o uvrstitvi v program in morebitnih spremembah:   15.2.2003 
• Prejem končne verzije prispevkov:        10.3.2003 

 Prosimo, da se navedenih rokov držite, sicer vam ne moremo zagotoviti, da bo vaš 
prispevek uvrščen v program in objavljen v Zborniku posvetovanja. 

http://www.dsi2003.org


NASLOV (14PT, KREPKO, VELIKE TISKANE ČRKE, NA SREDINI) 

Ime (imena) avtorja (avtorjev) (12pt, običajna pisava, na sredini) 
Naziv (nazivi) in naslov (naslovi) podjetja/organizacije (11pt, običajna pisava, na sredini) 

e-pošta avtorja (avtorjev) (11pt, običajna pisava, na sredini) 

Povzetek (11pt, krepko, levo poravnano) 

Besedilo v slovenščini (največ 6 vrstic, 11pt, običajna pisava, obojestransko poravnano) besedilo v 
slovenščini besedilo v slovenščini besedilo v slovenščini besedilo v slovenščini besedilo v slovenščini 
besedilo v slovenščini besedilo v slovenščini besedilo v slovenščini besedilo v slovenščini besedilo v 
slovenščini besedilo v slovenščini besedilo v slovenščini besedilo v slovenščini besedilo v slovenščini 
besedilo v slovenščini besedilo v slovenščini besedilo v slovenščini besedilo v slovenščini besedilo v 
slovenščini besedilo v slovenščini  

Abstract (11pt, krepko, ležeče, levo poravnano) 

NASLOV PRISPEVKA V ANGLEŠČIN (krepko, ležeče)  

Besedilo v angleščini (11pt, ležeče, obojestransko poravnano) besedilo v angleščini besedilo v 
angleščini besedilo v angleščini besedilo v angleščini besedilo v angleščini besedilo v angleščini 
besedilo v angleščini besedilo v angleščini besedilo v angleščini besedilo v angleščini besedilo v 
angleščini besedilo v angleščini besedilo v angleščini besedilo v angleščini besedilo v angleščini 
besedilo v angleščini besedilo v angleščini besedilo v angleščini besedilo v angleščini besedilo v 
angleščini besedilo v angleščini besedilo v angleščini besedilo v angleščini besedilo v angleščini  

1. POGLAVJE (12PT, KREPKO, VELIKE TISKANE ČRKE, LEVO PORAVNANO)  

Besedilo (12pt, običajna pisava, enojni razmik vrstic, obojestransko poravnano) besedilo 
besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo 

1.1 Podpoglavje (12pt, krepko, levo poravnano) 

Besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo 
besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo 1 

Besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo 
besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo 

 
Slika (Tabela) 1: Opis slike ali tabele (10pt, krepko, na sredini) 

                                                 
1 Opomba (10pt, običajna pisava, obojestransko poravnano) 



Besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo 
besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo  

2. POGLAVJE (12PT, KREPKO, VELIKE TISKANE ČRKE, LEVO PORAVNANO)  

Besedilo (12pt, običajna pisava, enojni razmik vrstic, obojestransko poravnano) besedilo 
besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo 

3. VIRI IN LITERATURA 

[1] BANOVEC, Tomaž, SCHLAMBERGER, Niko: Informatika v državnih organih, Zbornik referatov, Brdo 
pri Kranju, 1993, str. 5 - 18.  

[2] SCHLAMBERGER, Niko: Računalnik in pomoč pri odločanju, Uporabna informatika, 1994, št. 2, str. 36 - 
38. 
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