
                                                                                                                                                          

 
Navodila za pripravo prispevkov v reviji MATEMATIKA V ŠOLI 
 

Objavljamo znanstvene in strokovne prispevke ter poročila. Prispevki morajo biti napisani v 

slovenskem jeziku. 

Strokovni prispevki: 

 Naslov prispevka naj bo kratek, jasen, enostaven in informativen. Vsebuje naj ključne 

pojme, odraža naj temo prispevka. 
 Ob imenu in priimku avtorja naj bo navedena ustanova zaposlitve in znanstveni naziv 

avtorja. Vse našteto bomo objavili v reviji. 

 Povzetek naj vsebuje največ 200 besed. Umestite ga na prvi strani prispevka, takoj 

za naslovom prispevka in imenom ter priimkom avtorja ter ustanovo, kjer je zaposlen. 

Razumljiv mora biti sam po sebi, brez branja celotnega besedila prispevka. Napisan 

naj bo v tretji osebi, povzema naj bistvo prispevka, pojasni njegov namen in cilje, 

opiše uporabljene metode in tehnike morebitnega raziskovalnega oziroma 

znanstvenega pristopa, rezultate in glavne ugotovitve. Praviloma naj bo povzetek 

oblikovan v enem odstavku. Dodate lahko še angleški prevod povzetka, ni pa nujno, 

saj za to poskrbi uredništvo.  

 Ključnih besed naj bo največ pet. 

 Sledi besedilo prispevka (uvod, osrednji del, zaključek) z vključenimi slikami, 

fotografijami, preglednicami. Besedilo naj bo logično razdeljeno na poglavja in 

podpoglavja. 

 Preglednice, slike in druge priloge naj bodo vključene v besedilo. Vsaka preglednica 

ali slika naj ima naslov in zaporedno številko in ustrezen podnapis. Preglednice 

opišemo nad samo preglednico, medtem ko so napisi po slikami. Slikovno gradivo 

morajo avtorji priložiti posebej v formatih .jpg ali .tif z ločljivostjo najmanj 300 dpi. 

Če v prispevku uporabite avtorske izdelke učencev oz. dijakov, je treba pridobiti tudi 

njihova pisna soglasja za objavo, če so polnoletni, oz. dovoljenja enega od staršev, 

če še niso polnoletni. Dovoljenja se priloži prispevku. Za objavo slikovnega gradiva, ki 

ni last avtorja prispevka, je treba pridobiti dovoljenja za objavo. Za dovoljenja lahko 

zaprosi že avtor prispevka ali pa posreduje založbi podatke o avtorjih gradiv, ki uredi 

potrebna soglasja za objavo. 

 Na koncu zapišite seznam citiranih in uporabljenih virov. 

 Uporabljeni viri naj bodo navedeni po abecednem redu priimkov prvih avtorjev 

oziroma po naslovih del neznanih avtorjev. Navajamo primere navajanja virov. 
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Drugih sestavkov (sporočil, predstavitev knjig, dogodkov idr.) ni treba opremiti s povzetkom 

in ključnimi besedami. Seminarske naloge v obliki, kot so izdelane pri študiju ali na različnih 

tečajih oz. seminarjih, sprejemamo le, če so ustrezno prirejene za objavo v naši reviji. 

Oblika prispevka: Prispevki lahko obsegajo do 15 tipkanih strani s preglednicami, slikami in 

viri vred (do 30 000 znakov s presledki). Besedilo naj bo napisano v Wordu, s pisavo Times 

New Roman, velikost črk 12, razmik med vrsticami 1,5. 

Za trditve v prispevku odgovarja avtor/-ica, zato mora biti podpisan/-a s celotnim imenom in 

priimkom.  

Oddaja prispevka: Avtorji morajo svoje prispevke poslati v elektronski obliki po e-pošti 

odgovorni urednici ge. Mateji Sirnik na naslov revija.matematika@zrss.si. 

Naslov uredništva: 

Zavod RS za šolstvo, OE Kranj 
Uredništvo revije Matematika v šoli  
Kidričeva 53 
4000 Kranj 
e-pošta: mateja.sirnik@zrss.si  
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