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NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV 

Ime in Priimek avtorja/avtorjev 

(matična ustanova avtorja/avtorjev) 

 

Povzetek 

Povzetek naj bo dolg približno 10 vrstic. Oblikovan naj bo enako kot preostalo besedilo. 

Povzetku v slovenščini naj sledi seznam treh do petih ključnih besed. Povzetek nima številke, 

ki naj se za prvo sekcijo začnejo z 1 in ne z 0. Povzetka v angleščini ni treba pisati. Povzetek 

naj bo enoten odstavek brez opomb in nepotrebnih navedenk. Med zadnjo vrstico naslova in 

povzetkom pustite eno prazno vrstico. Prazna vrstica naj tudi sledi povzetku, še ena prazna 

vrstica pa naj bo za ključnimi besedami. 

 

Ključne besede: primer besedila, navodila za pisanje članka, Škrabčevi dnevi 7 

 

1 Glavno besedilo 

Celoten obseg članka naj ne bo večji od 30.000 znakov, kar bi s predpisanim oblikovanjem 

moralo nanesti približno 16 strani. Uporabite pisavo Times New Roman, velikost znakov naj 

bo 12, presledki med vrsticami dvojni brez dodatnih povečevanj presledkov pred odstavki ali 

za njimi.  

Med odstavki znotraj besedila ne delajte dodatnih presledkov. Vsi odstavki (razen 

prvega odstavka v sekciji) naj se začnejo z zamikom.  

 

1.1 Zgledi 

Zgledi, ki ponazarjajo, o čem govorite, ter različne slovnične zgradbe naj ne bodo del 

glavnega besedila. Dajte jih v samostojno vrstico/odstavek ter jih oštevilčite s številkami v 
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oklepajih, kakor nakazano v (1). Ravno tako morajo biti posebej oštevilčene preglednice. Med 

besedilom in zgledom naj bo ena prazna vrstica. Če si zgledi sledijo eden za drugim, med 

njimi ne delajte dodatnih presledkov. Primeri v tujih jezikih morajo biti opremljeni s 

prevodom v slovenščino, kakor je nakazano v (2). Kjer je to pomembno, naj imajo slovenski 

prevodi v drugi vrstici tudi slovnične oznake besed. V vrstici s tujejezičnim zgledom v 

oklepaju navedite jezik zgleda. 

 

(1) To je primer zgleda v slovenščini. 

(2) un esempio in lingua straniera     (italijanščina) 

 en  zgled     v  jezik    tujŽ.Ed 

 “zgled v tujem jeziku” 

 

1.2 Presledki 

Presledki med vrsticami so dvojni. Med odstavki ne delajte posebnih presledkov. Ti naj bodo 

enaki kot med vrsticami. Pred začetkom nove sekcije pustite eno prazno vrstico. Med 

naslovom in besedilom sekcije ne puščajte praznih vrstic. Prazne vrstice so še med besedilom 

in zgledom ter med zgledom in besedilom. Drugih praznih vrstic oziroma odstavkov ne 

delajte.  

 

1.3 Stran 

Stran naj bo formata A4 z 2,5-centimetrskim robom na vseh štirih straneh. V nogo strani dajte 

številko strani, ki naj bo centrirana (= v sredini). Glava naj bo brez kakršnega koli besedila. 

Ne delajte posebne naslovne strani. Seznam literature in navedenk naj ne bo na posebni strani, 

temveč naj sledi zadnji sekciji za eno prazno vrstico. 
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2 Naslovi 

Naslovi sekcij in podsekcij naj bodo decimalno oštevilčeni (primer: 1, 2.1, 2.3.2 …). Za 

zadnjo številko ni pike. Naslovi sekcij in podsekcij naj bodo v krepkem tisku, ne uporabljajte 

posebnih stilov. 

 

2.1 Opombe in navedenke 

Opombe naj bodo sprotne.1 Velikost črk v opombah naj bo 10 pik, razmik med vrsticami pa 

enojni. Za običajno navajanje vira ne uporabljajte opomb, temveč to navedite v oklepaju, tj. z 

navedenkami (Orožen 2003). 

 

2.2 Seznam literature 

Literatura naj bo navedena na koncu razprave v seznamu literature in navedenk. Če je 

navedenih več del enega avtorja iz istega leta, jih ločimo z malimi tiskanimi črkami stično ob 

letnici (2010, 2010a). Primeri navedbe literature so podani v razdelku Literatura. 

 

2.3 Drugo gradivo 

Slikovno gradivo (preglednice itd.) naj bo v posebni datoteki ustreznega formata. 

 

3 Rok oddaje prispevkov 

Prispevke prosim pošljite na naslov skrabcevi.dnevi.7@gmail.com do 1. julija 2011. Vašo 

razpravo nam prosim pošljite tako v urejeljivem formatu (.doc, .docx, .odt) kot v .pdf datoteki. 

Prispevki bodo šli skozi recenzentski postopek, a sam potek recenziranja in rok za oddajo 

druge/popravljene verzije prispevka ta trenutek še nista določena. Ker prispevkov (razen skozi 

                                                 

1 Torej pod črto. 
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recenziranje) ne bomo posebej lektorirali, ste avtorji prispevkov sami odgovorni za jezik 

prispevkov. O vseh podrobnostih boste še obveščeni. 
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