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OBLIKOVANJE NASLOVOV

Oblikovanje naslovov v pisnih delih je zelo pomembno, posebno takrat, kadar gre za daljše pisno delo, v katerega želimo vstaviti
kazalo vsebine. Kazalo vsebine obsega vse naslove poglavij in podpoglavij, tako kot so navedeni v besedilu. Kadar imamo opraviti z
resnejšim pisnim delom, kot je na primer seminarska naloga je potrebno naslove in podnaslove številčiti. Če si na začetku svojega
dela naredimo sloge za naslove, se bomo kasneje izognili težavam pri vstavljanju in posodabljanju kazala vsebine.

Slog za glavne naslove
Prekopiraj iz mape Delo/1_letnik/Besedila datoteko Naslovi.docx v svojo mapo Slogi in jo odpri.
Naredili bomo nov slog:
Slog za glavne naslove bomo imenovali: Glavni.
Vsak naslov je odstavek, zato mora vrsta sloga biti
Odstavek. Vsak naš slog bo temeljil na slogu Navaden.
Slog za Naslednji odstavek pa je lahko Navaden, naš slog
za odstavek ali pa slog za podnaslov.

Najprej bomo slogu Glavni oblikovali pisavo.

Lastnosti pisave naj bodo takšne, da se
takoj ve, da gre za glavni naslov: krepko
napisano in velikost pisave 16.

Glavni naslovi so velikokrat napisani z velikimi črkami.
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Glavni naslovi bodo poravnani na sredino.

Orisna raven za glavne naslove je Raven 1 , kar je
zelo pomembna nastavitev, potrebna, če želimo
pravilno nastaviti številčenje naslovov.

Nastavimo lahko razmik glavnega naslova od
tistega, kar stoji pred njim in za njim in tako
dosežemo, da so razmiki vedno enako veliki.

Slog za podnaslove

Naredimo še slog za podnaslov:
1. ime sloga naj bo Podn;
2. vrsta sloga naj bo Odstavek;
3. temelji naj na Navaden;
4. slog za naslednji odstavek naj bo slog za odstavek, ki smo ga naredili zadnjič ali Navaden;
5. pisava naj bo poljubna, velikost naj bo 14;
6. poravnava naj bo levo;
7. orisna raven naj bo Raven 2;
8. razmik pred in po naj bo 6 pik;
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Orisni seznam

Izberemo obliko seznama, ki ga želimo
uporabiti za številčenje naslovov.

Nato izberemo Določi nov slog seznama.

Odpre se okno v katerem oblikujemo nov slog za seznam:
Izberemo ime za slog seznama.

Nato izberemo pod Oblika Oštevilčevanje.
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Tukaj izberemo raven:
1.
je Raven 1
1.1. je Raven 2

Tukaj v spustnem seznamu poiščemo slog k
nastavljeni ravni. K Ravni 1 spada slog Glavni in
k Ravni 2 spada slog Podn.

Kliknemo na gumbek Več>>, da se nam odpre
celotno okno.
Če smo vse pravilno nastavili se nam sloga Glavni in Podn avtomatsko oštevilčita.

Naloge
1.

Odpri dokument Diplomska_naloga.docx, ki ga najdeš na omrežnem disku Delo/1_letnik/Besedila na strežniku in ga
shrani v svojo mapo Slogi. Nato ga oblikuj po naslednjih navodilih:
• Naredi slog za glavni naslov z imenom GN:
• pisava Arial, velikost pisave 18, senčeno, rjave barve, krepko, razmik med znaki: razširjeno za 1,5 pike;
• odstavek: poravnano na sredino, raven 1, razmik pred: 18 pik, razmik po: 6 pik,
Z njim oblikuj glavne naslove: Splošno in Opis objektov.
• Naredi slog za podnaslov z imenom PN:
• pisava: Comic Sans, velikost pisave 16, oranžne barve, ležeče, krepko;
• odstavek: levo poravnano, raven 2, razmik pred: 12 pik, razmik po: 6 pik potek besedila - obdrži skupaj z
naslednjim;
Z njim oblikuj podnaslove.
• Naredi slog za podpodnaslov z imenom PPN:
• pisava: velikost 14, rumene barve, ležeče;
• odstavek: levo poravnano, raven 3, razmik pred: 12 pik, razmik po: 6 pik potek besedila - obdrži skupaj z
naslednjim;
• Naredi slog za ostalo besedilo in ga imenuj OD:
• pisava: Times New Roman, velikost 12, barva pisave modra, senčeno;
• odstavek: obojestranska poravnava, raven: telo besedila, zamikanje posebno – prva vrstica, razmik vrstic
1,5;
S tem slogom oblikuj ostalo besedilo.
•

Nastavi številčenje - orisno:
 številčeno orisno (primer: 1. Naslov - narediš, ko so vsi slogi za naslove že narejeni).
 številčeno orisno (primer: 1.1. Podnaslov - narediš, ko so vsi slogi za naslove že narejeni)..
 številčeno orisno (primer: 1.1.1. Podpodnaslov - narediš, ko so vsi slogi za naslove že narejeni).

Dokument shrani v svojo mapo Slogi.
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