
NAVODILO ZA PISANJE PRISPEVKOV ZA ZBORNIK

Smernice teh navodil so namenjene pomoči avtorjem pri pripravi čim bolj kakovostnih prispevkov. 
Prispevek naj prikaže izkušnje in novos� pri celostni obravnavi, vseživljenjskemu učenju in socialni 
vključenos� oseb z okvaro vida.

Besedilo prispevka mora bi� v neosebni obliki in zapisano v slovenskem jeziku.

Vsak prispevek mora vsebova�:
 - naslov – izberite ga skrbno, saj z njim pri bralcu vzbudite zanimanje za vsebino. Naslov naj 
 bo kratek, jedrnat ter naj primerno opredeli vsebino, ki jo obravnavate v prispevku.
 - povzetek naj bo napisan v 5–10 povedih (do 250 besed), ki opisujejo ključne vsebine 
 prispevka. V povzetku, pisanem v tretji osebi, povzemite celotno sebino (problema�ko, 
 idejo, namen, cilje, način reševanja in bistvene ugotovitve ter sklepe). Povzetek ne sme 
 vsebova� neopredeljenih kra�c ali virov. Pri znanstvenih prispevkih naj vsebuje tudi 
 dosežene rezultate raziskave. Povzetek naj bo zapisan v slovenskem in v angleškem jeziku.
 - ključne besede,
 - obseg: minimalno 3 strani,
 - pisavo Arial 12, font 12, leva poravnava, 1,5 razmik med vrs�cami, 
 - ci�ranje virov, kot je navedeno v priponki,
 - če vsebuje fotografije, grafe ... – naj bodo le-� opremljeni z naslovom, oštevilčeni ter  
 poslani v posebnem dokumentu. Bodite pozorni na dovoljenje za objavo fotografij.

• Besedilo naj bo jezikovno skrbno pripravljeno. Pred pošiljanjem prispevka priporočamo, da 
preverite jezikovno korektnost besedila.

• Vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi na mednarodnem strokovnem posvetu in zbornik. 

• Elektronski naslov za oddajo prispevkov: tanja.rudolf@center-iris.si 

• Rok za oddajo: 15. januar 2019.

• Vsak prispevek bosta recenzirala najmanj dva recenzenta. Pri recenziji upoštevamo naslednje 
kriterije: aktualnost teme, strukturiranost in organizacijo prispevka, strokovnost in razumljivost 
besedila. V primeru tehnične neustreznos� bo prispevek vrnjen avtorju. V vsebino ne bo 
popravkov, saj gre za avtorsko delo.

• Za zbornik se bo pridobila CIP kataložna številka, s čimer bomo vsebino zbornika avtorsko zašči�li.

• Priloga: Kako navaja� literaturo in ci�ra�
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Praznujemo že 100 let uspešnega delovanja!

CITIRANJE

KNJIGE
1 avtor
Priimek, začetnice imena. (Leto). Naslov. Kraj: Založnik.
Kermauner, A. (2011). Žiga špaget gre v širni svet. Dob pri Domžalah: Miš.
Avguš�n, A. (2003). Izpovedi. Celje: Mohorjeva družba.
Priimek, začetnice imena. (Leto). Naslov: podnaslov. Kraj: Založnik.
Lewis, S. (2010). Kruh: ročna in strojna priprava in peka kruha. Tržič: Učila.
Nemanič, J. (1999). Spoznajmo vino: vinske arome v sortah in zvrsteh, degustacija in ocenjevanje, 
vino in hrana. Ljubljana: Kmečki glas.

2 avtorja
Priimek1, začetnice imena1 in Priimek2, začetnice imena2. (Leto). Naslov. Kraj: Založnik.
Lilek, N. in Kandolf, A. (2012). Čebelarji se predstavimo. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije.
Golob, U. in Novak, F. (2012). Po� za vse dni: družinski pohodniški vodnik. Ljubljana: Mladinska 
knjiga.

3 avtorji
Priimek1, začetnice imena1, Priimek2, začetnice imena2 in Priimek3, začetnice imena3. (Leto). 
Naslov. Kraj: Založnik.
Kuštor,V., Gomboc, S. in Vrezec, A. (1998). Žuželke: spremljevalna knjižica k razstavi V �šini žuželk. 
Murska Sobota: Pokrajinski muzej. 
Kozmus, P., Smodiš Škerl, M. I. in Nakrst, M. (2013). Čebelarjenje za vsakogar. Ljubljana: Kmečki 
glas.

Več kot trije avtorji
Priimek, začetnice imena. (Leto). Naslov. Kraj: Založnik.
Janez Grad idr. (2010). Pomembni in ogroženi opraševalci: čmrlji v Sloveniji. Lukovica: Čebelarska 
zveza Slovenije.

Knjiga brez avtorja ali urednika
Naslov. (Leto). Kraj: Založnik.
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. (1995). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport.

Zborniki
Tu je pomemben urednik
Priimek, začetnice imena. (ur.). (Leto). Naslov. Kraj: Založnik.
Leskovec, M. (ur.). (2011). 90 let Čebelarskega društva Dobrepolje. Videm: Čebelarsko društvo 
Videm-Dobrepolje.
Urednikov je lahko tudi več – postopamo podobno kot pri zgornjih primerih za več avtorjev

PERIODIKA
Članek v znanstveni reviji
Priimek, začetnice imena. (Leto). Naslov. Revija, letnik, številka, prva in zadnja stran članka.
Borko, M. (2013). V Sloveniji najdena prazgodovinska zobna zalivka iz čebeljega voska. Slovenski 
čebelar, letn. 115, št. 1, str. 12.

Dva ali trije avtorji
Priimek 1, začetnica imena 1., Priimek 2, začetnica imena 2 in Priimek 3, začetnica imena 3. (Leto). 
Naslov. Revija, letnik, številka, prva in zadnja stran članka.
Kandolf, A. in Auguš�n, V. (2008). Ostanki v slovenskem medu. Slovenski čebelar,  letn. 110, št. 9, 
str. 268-270.

Članek v časopisu ali tedniku
Priimek, začetnice imena. (datum). Naslov. Revija, letnik, številka, prva in zadnja stran članka.
Berložnik, J. (31. 5. 2014). Tina Maze na poštni znamki. Večer, letn. 70, št. 125, str. 21.
Lovšin, P. (1997). Primož Peterka: novi kralj skakalcev.  Stop, letn. 30, št. 2, str. 11-12.

ELEKTRONSKI VIRI
Spletna stran, kjer avtor ni znan
Naslov spletne strani. Dostopno na: h�p naslov (pridobljeno dan. mesec.leto)
Kaj je Ubuntu? Dostopno na: h�ps://www.ubuntu.si/kaj-je-ubuntu/ (pridobljeno 16. 2. 2015)
Zgodovina filma. Dostopno na: h�p://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_filma (pridobljeno 14. 2. 
2015)
Giraffe. Dostopno na: h�p://en.wikipedia.org/wiki/Giraffe (pridobljeno 1. 2. 2015)
Novo mesto. Dostopno na: h�p://sl.wikipedia.org/wiki/Novo_mesto (pridobljeno 11. 2. 2013)

Znan avtor
Priimek, začetnice imena. (Leto). Naslov. Dostopno na: h�p naslov (pridobljeno dan. mesec. leto)
Kocbek, F. in Kos, M. (1894). Vodnik za Savinske planine in najbližjo okolico. Dostopno na: 
h�p://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2Q2ZAO0Q (pridobljeno 12. 2. 2015)

Šivic, F. Cvetlična paša. Dostopno na: h�p://www.czs.si/content/C41 (pridobljeno 11. 3. 2014)

Debelak, M. (1999). Naš čebelnjak: �p B za 17 AŽ panjev. Dostopno na: h�p://www.czs.si/Imag-
es/cebelnjak%20�p%20A.pdf (pridobljeno 17. 2. 2015) 

CITIRANJE MED BESEDILOM
Eno delo, en avtor
(Priimek, Leto, str. x)
(Skaberne, 1919, str. 15)

(Priimek, Leto, str. x-y)
(Dobovšek, 1981, str. 7-12)

Če ima delo dva avtorja, vsakič navedemo oba priimka
(Priimek1 in Priimek2, Leto, str. x)
(Možina in Rozman, 2013, str. 253)

Trije avtorji
(Priimek1, Priimek2 in Priimek3, Leto, str. x)
(Knez, Uršič in Potočnik, 1974, str. 23)

Spletne strani
(Naslov spletne strani)
(h�p://www.czs.si/content/C12)

Ponovi ci�ranje iz istega dela
(Prav tam, str. x)
(Prav tam, str. 44)

VSE VIRE, KI JIH NAVAJATE V BESEDILU, MORATE NAVESTI TUDI V SEZNAM LITERATURE.
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