
NAVODILA AVTORJEM 

 

Prispevke za objavo v reviji Slovenščina v šoli pošljite urednici revije na e-naslov: 

mirjam.podsedensek@zrss.si. Besedila oddajte v Wordovi datoteki. 

 

Dolžina prispevkov: strokovni članki naj ne presegajo ene avtorske pole, tj. 30.000 

znakov (s presledki), poročila o projektih in drugi prispevki (npr. intervjuji, opisi 

inovativnih modelov jezikovnega in književnega pouka) naj obsegajo do 2.400 besed, 

poročila o metodičnih izkušnjah in recenzije novega učnega gradiva pa do 1.200 

besed. 

 

Oblikovanost besedila:  

Besedilo naj bo napisano v pisavi Times New Roman velikosti 12, v izvlečku in 

opombah pod črto pa 10. Razmik med vrsticami naj bo 1,5. Odstavki naj bodo ločeni 

s prazno vrstico in brez umika prve vrstice. Besedilo naj bo levo poravnano in ne 

preveč računalniško oblikovano (sprejemljiva sta le krepki in ležeči tisk ter 

podčrtovanje). Ponazarjalni zgledi naj bodo napisani v ležečem tisku. Naslovi in 

podnaslovi poglavij naj bodo v krepkem tisku in oštevilčeni.  

 

Daljši navedki (nad 5 vrstic) naj bodo odstavčno ločeni (narekovaji tedaj niso 

potrebni), izpusti pa označeni s tremi pikami v poševnem oklepaju /…/. Opombe naj 

bodo pod črto, v njih ne citiramo literature. Le-to navajamo v oklepaju tekočega 

besedila, kot kaže zgled (Zorman 2000: 54), v daljši obliki pa v seznamu literature na 

koncu članka.  

 

Strani naj ne bodo oštevilčene. Avtorske napotke in želje glede drugačne/posebne 

oblikovanosti sporočite bodisi z obliko izpisa bodisi z drugimi navodili. 

 

Slikovno in grafično gradivo priložite v ločenih datotekah. Vsak element tovrstnega 

gradiva naj bo oštevilčen, v tipkopisu pa naj bo označeno, kam spada. Naslove 

slik/grafov vključite v besedilo članka. 

 

Članek mora vsebovati poleg naslova, imena avtorja in ustanove, na kateri avtor 

deluje, tudi izvleček (do 150 besed), 3–5 ključnih besed, ki niso besede iz naslova, 

povzetek ter navedbo virov in literature. 

 

Seznam literature oblikujemo tako: 

knjiga: 

Pogorelec, Breda, 2011: Stilistika slovenskega jezika: jezikoslovni spisi II. Ljubljana: 

Založba ZRC, ZRC SAZU: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

 

Spletno različico objave navedemo za bibliografskimi podatki natisnjene različice, 

npr.: 

mailto:mirjam.podsedensek@zrss.si


Jakopin, Primož, 1999. Zgornja meja entropije pri leposlovnih besedilih v slovenskem 

jeziku: 

doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani. Fakulteta za elektroniko. 

Dostopno na: http://www.ff.uni-lj.si/hp/pj/disertacija/ (20. 2. 2016). 

 

zbornik: 

Ivšek, Milena (ur.), 2008: Jeziki v izobraževanju. Zbornik prispevkov s konference. 

Ljubljana, 25.–26. september 2008. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

 

članek v zborniku: 

Stramljič Breznik, Irena, 2013: Slovar slovenskih frazemov kot izziv za šolsko prakso. 

Krakar Vogel, Boža (ur.): Slavistika v regijah – Nova Gorica. Zbornik Slavističnega 

društva Slovenije 24. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 104–

111. 

 

članek v reviji: 

Krakar Vogel, Boža, 2009: Ustno preverjanje (ocenjevanje) z vidika književnovzgojnih 

ciljev. Slovenščina v šoli 13/3. 21–32. 

 

spletna stran: 

Fran. Dostopno na: http://www.fran.si/ (20. 2. 2016).   

 

Če je sestavni del članka tudi učenčev izdelek, vas prosimo, da pridobite soglasje 

učenčevih staršev ali polnoletnega dijaka za objavo izdelka in ga priložite članku. 

 

Vsi prispevki, objavljeni v reviji, so recenzirani. Od avtorja pričakujemo, da pri 

dokončni različici upošteva pripombe recenzenta in uredništva. 

 

Avtor prejme avtorski izvod revije. 

 

Uredništvo prispevkov ne vrača. 

 

Prosimo, da upoštevate ta navodila, sicer prispevka ne bomo mogli objaviti. 
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