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NAVODILA AVTORJEM 

 

Prispevki morajo biti pripravljeni v skladu z navodili. Predvidena dolžina celotnega prispevka 

je največ 3000 besed (brez presledkov), ki vključuje prispevek v slovenskem jeziku in 

izvleček v slovenskem in angleškem jeziku. Uredništvo zagotovi lektoriranje slovenskega in 

angleškega teksta. Prispevek je napisan v tretji osebi množine. 

 

Naslov prispevka: v slovenskem in angleškem jeziku, naj ne vsebuje več kot 10 besed. 

 

Avtor: Ime PRIIMEK
1
, Ime PRIIMEK

2
 (

1
Naslov institucije, 

2
Naslov institucije) 

 

Izvleček (Abstract): napisan je v slovenskem in angleškem jeziku. Vsebuje od 200 do 250 

besed (brez presledkov). Napisan naj bo v pisavi Times New Roman, velikost črk 11 pt. 

 

Ključne besede (Key words): navedite do 8 ključnih besed (Times New Roman, 11 pt, 

poševno). 

 

Prispevek: Članek naj bo napisan v formatu DOC, z razmikom 1, v formatu A4 in v pisavi 

Times New Roman, 12 pt. Prispevek naj obsega največ 8 strani. Robovi strani naj znašajo 2,5 

cm. Prispevek naj vsebuje uvod, eksperimentalni del, rezultati z razpravo, zaključek in 

literaturo. 

 

Besedilo, preglednice, diagrami, slike: Slike in preglednice naj bodo uvrščene v tekst takoj 

po citatu. Številčite jih z zaporednimi arabskimi številkami. Naslov slike se nahaja pod sliko, 

naslov preglednice pa nad preglednico. Slike ali fotografije naj bodo v JPEG ali TIF formatu z 

ločljivostjo vsaj 300 dpi, preglednice in grafikoni pa v Excel dokumentu. 

Pri pošiljanju prispevka preglednice, diagrame in slike dodajte ločeno od teksta in ustrezno 

označite. 

 

Literatura in viri: Literatura naj bo navedena na koncu prispevka po vrstnem redu navajanja 

v tekstu. V tekstu navedite številko literature na koncu stavka oziroma besede v oglatem 

oklepaju [1]. 

[1] PRIIMEK, I. Naslov monografije. 1. izdaja. kraj : založba, leto, xx str. 

[2] PRIIMEK, I. Naslov članka. Ime strokovne revije, leto, vol. xx, št. xx, str. xx–yy. 

[3] PRIIMEK, I. Naslov diplomskega dela : diplomsko delo. kraj, leto, xx str. 

[4] PRIIMEK, I. in PRIIMEK, I. Poglavje 1: naslov poglavja. V naslov knjige, urednik, 

založba, kraj, leto, str. xx–yy. 

[5] PRIIMEK, I., PRIIMEK, I. in PRIIMEK, I. Naslov prispevka na konferenci, Ime 

konference oziroma simpozija, PRIIMEK, I. (urednik), str. xx–yy, kraj, mesec in leto. 

[6] PRIIMEK, I., PRIIMEK, I. in PRIIMEK, I. Naslov članka. Dostopno na spletu: 

http://www.xxx.yyyy/xxx.html. 
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