
NAVODILA ZA PISANJE ČLANKOV  

 

Revija Razredni pouk je namenjena učiteljem in vzgojiteljem, ki poučujejo na 

razredni stopnji in v podaljšanem bivanju, študentom razrednega pouka, drugim 

učiteljem, ki vstopajo na področje razredne stopnje in podaljšanega bivanja, 

strokovnim delavcem, ki nudijo dodatno učno pomoč učencem razredne stopnje, 

strokovnjakom, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in razvojem področja specialnih 

didaktik na razredni stopnji ter področjem teorije učenja in strokovnjakom, ki se 

ukvarjajo z izobraževanjem učiteljev razrednega pouka.  

 

Članki za objavo v reviji Razredni pouk naj obsegajo od 3 do 8 strani. Besedilo naj bo 

napisano v Wordu, s pisavo Times New Roman, velikost črk 12, razmik med 

vrsticami 1,5. 

 

Članki morajo biti jezikovno korektni in ustrezno zasnovani. Vsebujejo naj: 

- kratek in jasen naslov, 

- povzetek, s katerim povzamemo bistvo članka, obsega do 200 besed, zapisan 

naj bo v 1. osebi množine,  

- do 5 ključnih besed, 

- besedilo članka naj vsebuje uvod, členjeno jedro in zaključek ali sklep,  

- v besedilu morajo biti dosledno in korektno označeni citati z navedbo priimka 

avtorja, letom izdaje gradiva in stranjo (npr. Pajk 2013, str. 10) ter povzemanje 

drugih avtorjev z navedbo priimka avtorja in leto izdaje gradiva (npr. Pajk 

2013), 

- na koncu članka se navedejo uporabljeni viri in literatura, 

- različne priloge (npr. tabele, izdelki učencev, učni listi, fotografije) naj bodo v 

besedilu članka označene s številko in naslovom. Vsaka priloga naj bo v 

novem dokumentu v ustrezni elektronski obliki (npr. v jpg pdf ali drugem 

ustreznem formatu) in priložena k članku.  

 

Pri navajanju virov in literature avtorji upoštevajo naslednjo ureditev:  

- knjiga: Priimek, I. (leto izida). Naslov dela. Kraj izida: založba. (npr. Pečjak, S., 

Gradišar, A. (2002). Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.) 

- del knjige oz. prispevek v monografski publikaciji: Priimek, I. (leto izida). 

Naslov prispevka. V I. Priimek, Naslov publikacije (str. od–do). Kraj izida: 

založba. (npr. Mayer, R. E. (2013). Učenje s tehnologijo. V H. Dumont in drugi 

(ur.), O naravi učenja:uporaba raziskav za navdih prakse (str. 163–179). 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.) 

- članek: Priimek, I. (leto izida). Naslov članka. Naslov revije, let. (št.), str. (npr. 

Horvat Pšunder, M. (2003). Obravnava disciplinskih kršitev v osnovni šoli z 

vidika kontrole. Pedagoška obzorja, 18 (1), 78–95. 

- spletna stran: Priimek, I. (leto objave). Naslov dokumenta ali spletne strani. 

Pridobljeno dan. mesec. leto s spletne strani: http://... (npr. Koren, M. in drugi 

(2000). Z Evo po Sloveniji. Dostopna na: http:www.zupca.net (24. 03. 2013). 



 

Če avtor predvidi v članku objavo slikovnega gradiva, ki vsebuje fotografije učencev 

ali njihove  izdelke, mora predhodno obvezno pridobiti pisno soglasje staršev: 

- soglasje za uporabo ilustracije oz. izdelka in  

- soglasje za uporabo fotografij. 

Objavljenih fotografij in drugih slikovnih gradiv ne vračamo. 

 

Avtorji pošljejo svoj prispevek ter izpolnjeno in podpisano prijavnico prispevka v 

elektronski obliki na e-naslov revija.razrednipouk@zrss.si, ali na e-naslov 

odgovorne urednice vesna.vrsic@zrss.si in v založbo na e-naslov 

simona.vozelj@zrss.si.    

 

Izpolnjeno in podpisano prijavnico prispevka za objavo v reviji Razredni pouk avtorji 

pošljejo na naslov založbe ali naslov odgovorne urednice: 

 

- Zavod RS za šolstvo, Za revijo Razredni pouk, Poljanska c. 28, 1000 Ljubljana  

- Zavod RS za šolstvo, Vesna Vršič, Slomškova ulica. 33, 9000 Murska Sobota 

ali skenirano v e-obliki na že zgoraj omenjene e-naslove. 
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