
Navodila za pisanje člankov 

 

Prispevek, na katerem naj bo navedeno ime avtorja in organizacija, v kateri je zaposlen, pošljite v 
elektronski obliki na naslov odgovorne urednice: brigita.rupar@zrss.si. Ime datoteke naj bo 
sestavljeno iz priimka prvega avtorja in naslova članka. Če je naslov članka daljši, se v naslovu 
datoteke uporabita prvi dve besedi.  
 
Za lažje komuniciranje priporočamo, da pripišete svojo telefonsko številko in elektronski naslov. 
Avtor/-ica odgovarja za trditve v sestavku, zato mora biti podpisan/-a s polnim imenom in priimkom. 
 
Prispevek naj obsega približno 10 (do 15) tipkanih strani, vključno s preglednicami, slikami in 
literaturo. 
Naslovna stran naj vsebuje naslov članka, ime in priimek avtorja/-ice, njegov/njen elektronski naslov in 
naziv ustanove, kjer je avtor/-ica zaposlen/-a, sledijo povzetek (do 10 vrstic v slovenskem jeziku), 
ključne besede (na koncu povzetka), besedilo sestavka in nazadnje seznam uporabljenih virov. 
Empirični članek (poročilo o raziskavi) naj vsebuje vse značilne dele raziskovalnega procesa: uvod, v 
katerem avtor na kratko predstavi teoretska izhodišča, v katera je vpet raziskovani problem, jasno 
formuliran raziskovalni problem, opis metode raziskovanja (udeleženci, pripomočki, postopek), 
rezultati, razprava in seznam literature, na katero se besedilo sklicuje.  
Seminarskih nalog v obliki, kot so izdelane pri študiju ali na različnih tečajih oz. seminarjih, ne 
sprejemamo, če niso prirejene za prispevek v reviji. 
 
Prispevku dodajte seznam uporabljenih virov s podatki, pri čemer prosimo, da: 
a) Za reference v besedilu uporabite sprotno navajanje v oklepaju. Če gre za citat ali točno navedbo, 
navedite v oklepaju priimek avtorja, leto izdaje in stran. 
Primer: (Dandeker 1990, str. 234). 
Če gre za splošno navedbo, izpustite stran. 
Primer: (Dandeker 1990). 
b) Opombe označite z zaporednimi številkami sproti pod besedilom (na dnu strani). 
c) Seznam literature napišite na koncu prispevka in ga uredite po abecednem redu avtorjev. 
Predlagamo takle zapis: 

 za knjige: priimek in začetnica imena avtorja, leto izdaje, naslov dela, kraj, založba.  
Primer: Dandeker, C. (1990). Surveillance, Power and Modernity. Cambridge: Polity Press. 

 za članke v revijah: priimek in začetnica imena avtorja, leto izdaje, naslov članka, ime revije, 
letnik, številka revije, strani. 
Primer: Dahl, S. T. (1977). State Intervention and Social Control in Nineteenth-Century Europe. 
Contemporary Crises, letnik I, št. 2,str. 163–187. 

 za prispevke v zborniku ali zbirki besedil: priimek in začetnica imena avtorja, letnica, naslov 
prispevka in nato podatki o zborniku ali zbirki besedil. 
Primer: Bešter Turk, M. (2003). Obravnava zapisanega neumetnostnega besedila pri pouku 
slovenščine kot materinščine. V: Ivšek, M. (ur.), Pogovor o prebranem besedilu. Ljubljana: Zavod 
RS za šolstvo, str. 20–32. 

č) Pri elektronskih virih se poleg avtorja in naslova citirane enote in naslova spletne strani v oklepaju 
obvezno navede tudi datum ogleda te strani. 
Primer: Perko, D. Sporna in standardizirana imena držav v slovenskem jeziku. Medmrežje: (5. 4. 
2004). 
Če avtor ni znan, se navede le spletno stran in datum ogleda te strani. 
Primer: (2. 4. 2004). 
Preglednice, slike in druge priloge naj bodo natipkane/narisane na posebnih listih. 
 
Preglednica ali slika naj ima naslov in zaporedno številko, v tipkopisu pa mora biti označeno, kam 
katera sodi. 
Dobrodošli so tudi članki, opremljeni s slikovnim gradivom. Slikovno gradivo bo objavljeno v črno-beli 
tehniki. 
K ilustracijam iz literature navedite natančen naslov vira. 
 
Za objavo slikovnega gradiva in fotografij je potrebno soglasje avtorja oz. staršev/skrbnikov, če gre 
za izdelke mladoletnih oseb. 
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Vse prispevke pregleda uredniški odbor (recenzenti) in lektor. Pred objavo članka urednica vsakega 
avtorja obvesti o recenzentskih pripombah in predlaga tudi morebitne posege, ki bi lahko prispevali k 
boljši kakovosti članka, posredno torej tudi revije. 
Rokopisov in slikovnega gradiva praviloma ne vračamo. 
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