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KAJ OBJAVLJAMO 

Strokovni bilten Socialni izziv izhaja občasno in je namenjam posameznim aktualnim, 

zanimivim, novim in strokovnim vsebinam. V Socialnem izzivu objavljamo: 

 

 članke (izvirne, pregledne, strokovne), 

 polemike, diskusije ter mnenja, 

 različna poročila o raziskavah, projektih, inovativni praksi, 

 eseje o etičnih, političnih, tehničnih vprašanjih, 

 opise izkušenj, 

 zapise o strokovnih, znanstvenih srečanjih, o obiskih, itd. 

JEZIK PRISPEVKA 

V biltenu Socialni izziv se objavljajo prispevki v slovenskem jeziku. Izjemoma se objavlja 

prispevke v angleškem jeziku, če se tako odloči uredništvo. Prispevek mora biti napisan v 

slovenskem knjižnem jeziku, na primerni jezikovni ravni. Priporočljivo je, da v urejevalniku 

besedila (Word) vključite in uporabljate črkovalnik, nastavljen na slovenščino. Uredništvo 

pričakuje, da bo oddani prispevek jezikovno ustrezen. Uredništvo poskrbi le za manjše 

pravopisne in slogovne popravke ter izboljšave preglednosti. 

DOLŽINA PRISPEVKA 

Zahtevana dolžina prispevka je za uvodnik, nagovor, predgovora ali zahvalo do 800 besed, za 

vse vrste člankov do 5000 besed s tabelami, slikovnim gradivom in literaturo vred, za vse 

ostale prispevke (polemike, mnenja, diskusije, eseji, poročila, opisi) pa do 2500 besed. 

ODDAJA PRISPEVKOV  

Prispevke za Socialni izziv oddajte po elektronski pošti na naslov info@szslo.si. Naprošamo 

vas, da upoštevate roke za oddajo prispevkov. Roki za oddajo prispevkov v Socialnem izzivu 

bodo sproti objavljeni na spletni strani spletni strani Socialne zbornice Slovenije. 

Prispevek ter vse morebitne priloge pošljite v formatu Word ali shranjene v formatu .doc ali 

.docx. Ime datoteke naj bo sestavljeno iz priimka prvega avtorja in naslova članka. (npr. 

Novak_Socialni izziv). Avtor najprej sam kritično pregleda in oceni svoje pisno delo, ga 

popravi in odda na določen elektronski naslov v pregled. Preden se prispevek objavi, lahko 

prosimo za vaše dopolnitve ali morebitne druge spremembe. Avtor/-ica odgovarja za vse 

trditve v prispevku. 
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NAVODILA ZA IZDELAVO PRISPEVKA 

V nadaljevanju so navedena navodila za urejanje osnovnega teksta. Pri urejanju osnovnega 

besedila upoštevajte naslednja navodila oziroma uporabite predlogo (Predloga za prispevek v 

Socialnem izzivu), ki jo najdete na spletni strani Socialne zbornice Slovenije: 

 Format papirja je A4.  

 Razmik med vrsticami je 1,5.  

 Enojen razmik se naj uporablja samo za naslove in tekst preglednic, grafov, opomb, 

citatov, vire literature. 

 Skozi celotno besedilo se uporablja poenotena pisava; Times New Roman.  

 Velikost pisave je 12 pik. 

 Barva pisave je črna. 

 Razmik od roba: levi rob: 2,5 cm, desni rob: 2,5 cm, zgornji rob: 2,5 cm, spodnji rob: 

2,5 cm. 

 Naslovi poglavij (nivo 1) naj bodo izpisani z velikimi, pokončnimi, krepkimi črkami 

velikost 14 pik, enojni razmik. 

 Podnaslovi (nivo 2) naj bodo izpisani z velikimi, poševnimi, krepkimi črkami velikosti 

12 pik, enojni razmik. 

 Morebitni podnaslovi na tretjem nivoju (nivo 3) naj bodo izpisani z majhnimi, 

poševnimi, krepkimi črkami velikosti 12 pik. 

 Opombe pod črto pišemo z velikostjo 10 pik.   

 Za naslovi poglavij in podpoglavij naj bo razmik v velikosti 12 pik.  

 Pred naslovi poglavij in podpoglavij na bo razmik v velikosti 18 pik. 

 Vsak odstavek pričnite pisati s poravnavo na levem robu (torej brez zamika v desno). 

 Odstavke ločuje razmik v velikosti 12 pik.  

 Celotno besedilo mora biti obojestransko poravnano (poravnana oba robova), kar velja 

tudi za naštevanje v alineah.  

 Robove poravnajte tudi v opombah pod črto. 

SLOG PRISPEVKA 

Socialni izziv je strokovni bilten, zato je potrebno uporabljati strokovni (znanstveni) slog 

pisanja. Priporočljivo se je držati naslednjih značilnosti: 

 Jasnost; natančnost, nevtralnost. 

 Kratkost, jedrnatost, zgoščenost. 

 Sistematičnost, preglednost, razumljivost. 

 Raznolikost, živost. 

V besedilu uporabljamo samo dvojne narekovaje (»besedilo«). Pri pisanju decimalnih števil 

uporabljamo decimalne vejice in ne decimalne pike (ne »19.21« ampak »19,21«). Decimalne 

ničle izpustimo tako v besedilu, kot tudi v preglednicah (ne »20,00« ampak »20«). Odstotke 
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oziroma deleže zapišemo za presledkom (ne »10%« ampak »10 %«). V tekočem besedilu 

namesto zapisa odstotek s številko raje uporabimo zapis odstotka z besedo (»76 odstotkov«). 

V tekočem besedilu se izogibamo uporabi ležeče pisave. Le-to uporabljamo samo, če je nujno 

in pomembno za razumevanje besedila. Če želimo v besedilu nekaj poudariti uporabimo 

ležečo (kurzivno) pisavo. Za poudarjanja lahko uporabimo tudi krepko pisavo. Izraze v tujih 

jezikih zapišemo ležeče. Pozorni smo, da je ležeče (krepko) oziroma samo ležeče (krepko) 

besedilo, ki mora biti tako, ne pa tudi sosednje (npr. ločila, ki niso njegov del). Pri uporabi 

ležeče in krepke pisave smo varčni, saj v primeru, kadar je poudarjenega preveč besedila, 

poudarki izgubijo učinek. Podčrtane pisave v tekočem besedilu ne uporabljamo. 

Cela števila do vključno deset v tekočem besedilu izpišemo z besedo (»pet uporabnikov«, ne 

»5 uporabnikov). Namesto »…« v pomenu itn., zapišemo raje itn., idr., itd. Merske enote naj 

bodo zapisane v skladu z mednarodnim sistemom enot (SI). Kraticam in okrajšavam se 

izogibajte, izjema so mednarodno veljavne oznake merskih enot. V naslovu naj ne bo kratic 

(ne CSD, ampak Center za socialno delo). Na mestu, kjer se kratica prvič pojavi v besedilu, 

naj bo izraz, ki ga nadomešča, polno izpisan v oglatem oklepaju, v nadaljnjem besedilu 

uporabljamo samo kratico (na primer: SCSD [Skupnost centrov za socialno delo]).  

OPOMBE POD ČRTO 

Opombe v prispevku dodamo le, če je res nujno in relevantno. Opombe uporabljamo za 

vsebinska pojasnila, utemeljitve in razlage kratic, če le-ta ne sodijo v osnovni tekst, so pa z vidika 

celote pomembna. Priporočljiva je uporaba sprotnih opomb, ki jih omogoča urejevalnik 

besedil Word. Opombe številčimo z arabskimi številkami od začetka do konca besedila. 

Števila opombe tako v glavnem besedilu kakor pred besedilom opombe ima obliko potence 

(nadnapisano). Bibliografskih opomb (opomb katerih poglavitna vsebina je navedba vira) ne 

uporabljamo. Opombe pišemo v nogi dokumenta, pod črto. Velikost pisave opomb naj bo 10 

pik. 

TABELE, SLIKE IN GRAFI  

Vsaka morebitna tabela, slika, fotografija ali graf ima naslov nad tabelo, ki je napisan s 

poudarjenimi znaki - krepko (npr. Tabela 1: Vaše besedilo). Pod tabelo, sliko, fotografijo ali 

grafom navedemo vir, v kolikor je povzeta. Številčenje je zaporedno in se nadaljuje skozi 

poglavja. Naslovni stolpci tabele imajo sredinsko poravnavo. Tabela se mora v celoti nahajati 

na eni strani, razen v primeru, da celotna tabela ne gre na eno stran. Za vsako tabelo (sliko) je 

smiselno podati kratek komentar oziroma analizo, ki ponazarja smisel prikaza tabele oziroma 

slike. V besedilu se sklicujemo na tabelo (sliko) z ustrezno zaporedno številko (npr. (Tabela 

1), (Slika 1) ipd.).  
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Primer slike: 

 

Slika 1: Logotip Socialne zbornice Slovenije 

 

Vir: Socialna zbornica Slovenije 

 

Primer tabele: 

 

Tabela 1: Število zaposlenih v strokovni službi Socialne zbornice Slovenije po spolu 

 

 

 
 

ETIČNE SMERNICE 

Oddan prispevek morajo prebrati vsi avtorji in se z njegovo vsebino strinjati. Avtor je oseba, 

ki je pomembno prispevala k članku in prevzema odgovornost za verodostojnost vsebine. Če 

avtor ugotovi, da je v prispevku, ki je objavljen v Socialnem izzivu, pomembna napaka ali 

netočnost, je njegova dolžnost o tem obvestiti urednika biltena. Tak prispevek se umakne ali 

ustrezno popravi.  

V uredništvu se trudimo za čim hitrejši uredniški postopek. Avtorji se morajo držati rokov, ki 

so sproti objavljeni na spletni strani zbornice, sicer se lahko zgodi, da prispevek ne bo 

objavljen v biltenu. Morebitne pritožbe avtorjev obravnava uredniški odbor revije. Prispevkov 

ne honoriramo in tudi ne zaračunavamo stroškov uredniškega postopka. 

NAVODILA ZA NAVAJANJE VIROV V BESEDILIH (CITIRANJE) 

Avtorstvo zahtevata, da morate za vsako misel, ko jo prevzamete po drugem viru ali virih, 

korektno navesti iz katerega vira ste jo prevzeli (citirali, parafrazirali, povzemali). Vse vire, ki 

ste jih uporabili in navedli v besedilu, je potrebno zapisati v seznamu virov na koncu 

prispevka. Vsak vir naj vsebuje: avtorja, letnico izdaje, naslov in podatek o izdaji. V seznamu 

literature navedite samo tiste, ki ste jih sami dejansko tudi neposredno uporabili. Navajanje 

literature v seznam literature poteka po abecednem vrstnem redu. 

Za citiranje in navajanje literature se v Socialnem izzivu uporablja šesta (6) verzija APA 

standardov (APA Sixth Edition).  

 

V nadaljevanju predstavljamo pravila za citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA 

standardov, na podlagi katerega citirate v besedilu in uredite literaturo. 

Spol Število Delež (%) 

Moški 3 30 % 

Ženske 7 70 % 



 

 

 

CITIRANJE MED BESEDILOM IN NAVAJANJE VIROV V SEZNAMU LITERATURE 

 
 

Knjige in e-knjige 
 

Tip gradiva Med besedilom V seznamu literature 

Knjiga: en avtor (Flaker, 2012)  Flaker, V. (2012). Direktno socialno delo. Ljubljana: Založba /*cf. 

Knjiga: 2 avtorja (Grebenc in Šabić, 2013 ) Grebenc, V., & Šabić, A. (2013). Ljubljanske zgodbe: biografije navadnih ljudi. Ljubljana: 

Fakulteta za socialno delo. 

Knjiga: od 3 do 5 avtorjev (Mali, Mešl in Rihter, 2011) Mali, J., Mešl, N., & Rihter, L. (2011). Socialno delo z osebami z demenco. Ljubljana: Fakulteta 

za socialno delo. 

Knjiga: 6 ali več avtorjev  (Dragoš idr., 2008) Dragoš, S., Leskošek, V., Petrovič Erlah, P., Škerjanc, J., Urh, Š., & Žnidarec Demšar, S. 

(2008). Krepitev moči. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 

Knjiga: brez avtorja (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 

1970) 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1970). Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

Knjiga: urednik (Kvaternik, 2012) Kvaternik, I. (ur). (2012). Zmanjševanje škode na področju prepovedanih drog. Koper: Zavod za 

zdravstveno varstvo. 

Knjiga: od 2 do 5 urednikov (Mali in Miloševič Arnold, 2011) 

 

Mali, J., & Miloševič Arnold, V. (ur.) (2011). Demenca – izziv za socialno delo. Ljubljana: 

Fakulteta za socialno delo. 

Knjiga: 6 ali več urednikov (Zaviršek idr., 2015) Zaviršek, D., Krstulović, G., Sobočan, A. M., Zorn, J., Videmšek, P., Zidar, R., & Kerec, M. 

(2015). Re-visioning social work with individuals, collectives and communities: Social work 

research. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 

Knjiga: Pravna oseba kot avtor (Fakulteta za socialno delo, 2011) Fakulteta za socialno delo (2011). Pregled raziskovalnega dela: 1969–2010. Ljubljana: 

Fakulteta za socialno delo. 

Knjiga: Poglavje  (Rihter, 2011, str. 91) Rihter, L. (2011). Dejavniki, pomembni za sožitje z osebo z demenco. V J. Mali, & V. Miloševič 
Arnold (ur.), Demenca – izziv za socialno delo (str. 91–115). Ljubljana: Fakulteta za socialno 

delo. 

Knjiga: druga ali ostale izdaje (Nelson-Jones, 2001) Nelson-Jones, R. (2001). Theory and practice of counseling & therapy. 3rd ed. London: 

Continuum. 

E-knjiga (Weisman in Zornado, 2012) Weisman, D., & Zornado, J. (2012). Professional writing for social work [pdf]. Pridobljeno 13. 

7. 2017 s http://search.ebscohost.com  

E-knjiga: poglavje  (Varsanyi, 2012, str. 266) Varsanyi, M. W. (2012). Fighting for the vote. V: A. Burridge, M. Mitchelson, & J. M. Loyd 

(ur.), Beyond walls and cages: prisons, borders and global crisis (str. 266–276). Pridobljeno 12. 

5. 2017 s http://search.ebscohost.com 

Knjiga: različna dela istega 

avtorja v istem letu 

(Dominelli, 1997a)  

(Dominelli, 1997b) 

Dominelli, L. (1997a). Anti-Racist social work. Basingstoke: Palgrave. 

Dominelli, L. (1997b). Sociology for social work. Basingstoke: Palgrave. 
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Prispevki v zborniku (zborniki člankov in zborniki s posvetovanj ter konferenc) 
 

Tip gradiva Med besedilom V seznamu literature 

Prispevek v zborniku: tiskan (Kogoj, 2009) Kogoj, A. (2009). Ali smo pripravljeni na demenco v prihodnosti. V A. Kogoj, & M. Strbad 

(ur.), V korak z demenco – poti: 6. psihogeriatrično srečanje (str. 1–8). Laško: Spominčica – 

Slovensko združenje za pomoč pri demenci. 

Prispevek v zborniku: 

elektronski 

(Peklaj, 2013) Peklaj, C. (2013). Učitelji nadarjenih učencev in delo z njimi. V M. Juriševič, & P. Gradišek 

(ur.), Posvetovanje Podpora psihologa učiteljem in vzgojiteljem pri delu z nadarjenimi (str. 27–

35). Pridobljeno 12. 5. 2017 s http://www.pef.uni-

lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/zbornik_posvet_podpora_psihologa.pdf 

 

Članki v revijah in časnikih 
 

Tip gradiva Med besedilom V seznamu literature 

Članek v reviji: tiskana revija (Narat in Jesenovec, 2013) Narat, T., & Jesenovec, A. (2013). Pomen in vloga koncepta delovnega odnosa pri nadgradnji 
instituta skrbništva. Socialno delo, 52(6), 373–381. 

Članek v reviji: e-članki v 

bazah 

(Woolham in Benton, 2013) Woolham, J., & Benton, C. (2013). The costs and benefits of personal budgets for older people: 

Evidence from a single local authority. British Journal of Social Work, 43(8). Pridobljeno 12. 5. 

2017 s  http://bjsw.oxfordjournals.org.nukweb.nuk.uni-lj.si/content/43/8/1472.full.pdf+html 

Časnik: tiskano (Zaviršek, 2013) Zaviršek, D. (2013). Ko je klic iz pekla v Slovenijo zastonj: socialno politika. Delo – Sobotna 

priloga, 23. 2., str. 6 

Časnik: internetna stran (Zaviršek, 2013) Zaviršek, D. (2013). Ko je klic iz pekla v Slovenijo zastonj: socialno politika. Delo – Sobotna 

priloga, 23. 2. Pridobljeno 12. 5. 2017 s  http://www.delo.si/revolt/druzbena_drzava/ko-je-klic-

iz-pekla-v-slovenijo-zastonj.html  

 

Internet / internetne strani 
 

Tip gradiva Med besedilom V seznamu literature 

Spletna stran: brez avtorja (The intelligence of dogs, b.d.) The intelligence of dogs. (b.d.). Pridobljeno 11. 7. 2017 s http://www.petrix.com/dogint/  

Spletna stran: pravna oseba (Ministrstvo za delo, družino, socialno 

zadeve in enake možnosti, 2009) 

Ministrstvo za delo, družino, socialno zadeve in enake možnosti. (2009). Veljavni predpisi. 

Pridobljeno 12. 5. 2017 s 

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/ 

Spletna stran: brez datuma (Ranjan, b.d.) Ranjan, I. (b.d.). 601 words essay on if I were a social worker. Pridobljeno 12. 5. 2017 s 

http://www.preservearticles.com/2011082511811/601-words-essay-on-if-i-were-a-social-

worker.html 

Spletna stran: pdf dokument (Akerman, 2009) Akerman, B. (2009). Izabela: pravljica o princeski, ki je jecljala. Pridobljeno 12. 5. 2017 s 

http://www.fsd.uni-lj.si/mma/Izabela%20-%20ljudje%20z%20ovirami/2010101111065518/ 
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Blog (Mesec, 2014) Mesec, B. (2014). Dobrodelnost: nadomestek ali dopolnilo države [Blog]. Pridobljeno 12. 5. 

2017 s  https://efemeride-blazx.blogspot.com/2014/01/dobrodelnost-nadomestek-ali-

dopolnilo.html 

 

Sodbe in zakonodaja 
 

Tip gradiva Med besedilom V seznamu literature 

Sodbe (Kurić in ostali v. Republiki Sloveniji, 

2012) 

Kurić in ostali v. Republiki Sloveniji, 26828/06 (26. 6. 2012). 

Zakoni, predpisi (Zakon o dopolnitvi Zakona o 

socialnem varstvu, 2012) 

Zakon o dopolnitvi Zakona o socialnem varstvu (ZSV-E) (2012). Ur. l. RS 57/2012. 

  

Multimedia 
 

Tip gradiva Med besedilom V seznamu literature 

DVD (Rosenthal Gelman, 2008) Rosenthal Gelman, C. (režiser). (2008). Rewarding challenges: Social work with older adults. 

[DVD]. New York: University School of Social Work. 

TV/radijska oddaja (Ornik, 2013) Ornik, M. (urednik). (2013). Aktivna starost [TV program]. RTV Slovenija, Oddaja Dobra urica 

z Milico. 

Avdio na spletu: radio (Černe, 2013) Černe, M. (urednik). (2013). Ali institut poroke izumira? [Radijski program]. 8. 10. Pridobljeno 
12. 5. 2017 s http://radioprvi.rtvslo.si/prispevek/12642 

Video na spletu: televizija (Ornik, 2013) Ornik, M. (urednik). (2013). [TV program]. RTV Slovenija, Oddaja Dobra urica z Milico. 9. 10. 

Pridobljeno 12. 5. 2017 s http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dobra-ura-z-milico-izobrazevalno-

svetovalna-oddaja/ava2.174242090/ 

Video na spletu (Youtube, 

Dropbox, Vimeo ...) 

(Dragoš, 2013) Dragoš, S. (2013). Za več solidarnosti [Video]. 27. 11. Pridobljeno 12. 5. 2017 s 

http://youtu.be/ML-v2EMoLms 

 

 

Predavanja 
 

Tip gradiva Med besedilom V seznamu literature 

Predavanja (Urek, 2013) Urek, M. (2013). Kritične avto/biografije: med pričevanjem, okrevanjem in uporom. Zapiski 

predavanj pri predmetu Pripovedovanje in zapisovanje zgodb v socialnem delu, UL, Fakulteta za 

socialno delo. 
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Raziskovalno poročilo 
 

Tip gradiva Med besedilom V seznamu literature 

Poročilo: tiskano (Narat, Jesenovec, 

Boškić in Milas 

Klarić, 2013) 

Narat, T., Jesenovec, A., Boškić, R., & Milas Klarić, I. (2013). Strokovne podlage za nadgradnjo instituta skrbništva 

(Končno poročilo št. IRSSV 13/2013). Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. 

Poročilo: 

elektronsko 

(Narat, Jesenovec, 

Boškić in Milas 

Klarić, 2013) 

Narat, T., Jesenovec, A., Boškić, R., & Milas Klarić, I. (2013). Strokovne podlage za nadgradnjo instituta skrbništva 

(Končno poročilo št. IRSSV 13/2013). Pridobljeno 12. 5. 2017 s  

http://www.irssv.si/upload2/Strokovne%20podlage%20za%20nadgradnjo%20instituta%20skrbnistva.pdf 

 

Neobjavljena dela 
 

Tip gradiva Med besedilom V seznamu literature 

V tisku (Grebenc in Šabić, v 

tisku) 

Grebenc, V., & Šabić A. (v tisku). Ljubljanske zgodbe: biografije navadnih ljudi. Ljubljana: Fakulteta za socialno 

delo. 

Neobjavljeno delo (Povodnik, 2000) Povodnik, N. (2000). Terenski dnevnik. Neobjavljeno. 

Konference, okrogle mize, 

dogodki 

(Urek, 2013) Urek, M. (2013, avgust). Empowering people in acute crisis: statutory advocates' experiences in Slovenia. V 

ENTER Mental Health, 14th Annual Conference "Empowering people in psychosis: lifelong learning approaches". 

Konferenca na Academy of Special Education v Varšavi. 

 

Diplomska, magistrska, doktorska, specialistična dela 
 

Tip gradiva Med besedilom V seznamu literature 

Zaključno delo: tiskano (Rezar, 2007) Rezar, I. (2007). Mednarodne posvojitve v Sloveniji (Diplomsko delo). Fakulteta za socialno 

delo, Ljubljana.  

Zaključno delo: iz podatkovne 
baze 

(Matko, 2013) Matko, K. (2013). Nasilje v družini med nosečnostjo (Magistrsko delo). Pridobljeno z 
Repozitorij Univerze v Ljubljani. 

Akerman, B. (2013). Ovire in varovalni dejavniki pri socialnem vključevanju oseb, ki jecljajo 

(Doktorsko delo). Pridobljeno s 11. 7. 2017 http://dk.fdv.uni-

lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_akerman-beata.PDF 
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Osebna komunikacija 
 

Tip gradiva Med besedilom 

Telefonski klic, intervju, e-

pošta idr. 

Takega vira ne uvrstimo na seznam virov, sklicujemo pa se nanj takole:  

 (Marija Novak, CSD Zaplotje, osebna komunikacija [ali pogovor, zasebni intervju ipd.], 1. 4. 1999). Podatke, ki so razvidni iz 

besedila, v navedbi izpustimo. 

 Če je treba upoštevati načelo zaupnosti, zapišemo spremenjene začetnice (M. K., Koper), alias (Miha, 19 let) ali opišemo 

kompetenco: (uporabnik [storitve, službe]), (uradnica državne uprave) ipd. 

 

Posredni viri – nanje se je dopustno sklicevati le tedaj, ko nam izvirno delo ni dostopno. 
 

Tip gradiva Med besedilom V seznamu literature 

Citiranje posrednega vira "Citat" (Guillaume-François Le Trosne, Mémoire sur les 

vagabonds, izdal G. Simon, Soissons,  Paris, 1794, kot 

navedeno v Foucault, 1984) 

 

Guillaume-François Le Trosnevi Mémoire sur les vagabonds 

(kot navedeno v Foucault, 1984) so ... 

Foucault, M. (1984). Nadzorovanje in kaznovanje: nastanek zapora. 

Ljubljana: Delavska enotnost. 

 


	Ukmarjeva ulica 2
	1000 Ljubljana
	Telefon.: +386 (0)1 292 73 10
	Faks: +386 (0)1 292 73 11
	E-naslov: info@szslo.si
	Spletna stran: www.szslo.si
	Navodila in priporočila za izdelavo prispevka v Socialnem izzivu je potrdil generalni sekretar Vilko Kolbl, mag. dne 10. 1. 2018 in veljajo od 1. 2. 2018 dalje.
	KAJ OBJAVLJAMO

