NAVODILA ZA OBLIKOVANJE PRISPEVKA ZA ZNANSTVENO MONOGRAFIJO

Prispevek v angleščini s povzetkoma v slovenščini in angleščini naj obsega 30.000 znakov s
presledki, vključno z viri, literaturo in povzetkoma, vsebuje pa naj:
• ime, priimek, inštitucijo, s katere prihaja avtor, njegov e-naslov,
• naslov prispevka (največ 14 besed, v slovenščini),
• telo besedila,
• povzetek v slovenščini (1400 znakov s presledki),
• ključne besede v slovenščini (5) (ključne besede so uporabljene v tekočem besedilu in
izražajo ključne pomene, ki besedilo gradijo),
• naslov prispevka v angleščini (največ 14 besed),
• povzetek v angleščini (1400 znakov s presledki),
• ključne besede v angleščini (5) (ključne besede so uporabljene v tekočem besedilu in
izražajo ključne pomene, ki besedilo gradijo).
Pri pripravi besedila upoštevajte naslednja navodila:
1. Prispevek oddajte kot dokument v programu Microsoft Word. Nabor pisave je Times New
Roman, velikost črk 12, razmik med vrsticami pa 1,5. Besedila ne oblikujte.
2. Pet vrstične ali daljše citate umaknite v poseben odstavek z zamikom v desno, nad in pod
njim naj bo prazna vrstica.
3. Naslove razvrstite do 3. ravni (tj. naslov prispevka in še dve ravni). Naslovov ne pišite z
verzalkami (samimi velikimi črkami). Naslov prispevka naj bo zapisan polkrepko in centriran,
naslovi druge ravni naj bodo zapisani polkrepko in poravnani na levo, naslovi tretje ravni pa
polkrepko kurzivno in poravnani na levo.
4. Naslovov in strani NE številčite.
5. Uporabljajte sprotne opombe.
6. Slikovno gradivo (fotografije, zemljevide ipd.) priložite v posebnih datotekah v formatu jpg
ali tiff v visoki ločljivosti (širina slike naj bo vsaj 1500 slikovnih točk), v tekočem besedilu pa
obvezno vstavite naslov (npr.: Slika 1: Dvovejnati določevalni ključ) in po potrebi vir (npr.:
Brumen et al. 2004, 21). Za slikovno gradivo, privzeto iz drugih publikacij, mora avtor
pridobiti pisno dovoljenje lastnika materialnih avtorskih pravic in ga priložiti rokopisu.

7. Grafe priložite v posebnih datotekah v formatu xslx ali podobnem, v tekočem besedilu pa
obvezno vstavite naslov (npr.: Slika 2: Število učencev po razredih) in po potrebi vir (npr.:
Svizec 2007, 27). Datoteke morajo obvezno vsebovati tudi preglednice s podatki.
8. Preglednice vstavite v besedilo, nad njimi mora biti naslov (npr. Preglednica 1: Opisna
statistika), pod njo pa po potrebi vir (npr. Muren 2016, 12).
9. Navajanje virov. Pri navajanju literature uporabljajte 6. verzijo APA standardov (American
Psychological Association).

Vse sodelujoče avtorje obveščamo, da lektorirane prispevke pošljejo na elektronski naslov
dimot.slovenija@gmail.com najkasneje do 30. 10. 2018. Avtorji so odgovorni za jezikovno in
slogovno brezhibnost besedila.

