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NAVODILA AVTORJEM/RECENZENTOM 

 

Splošna načela 

 

Izvleček naj bo pisan v slovenskem ali angleškem knjižnem jeziku, razumljivo in jedrnato. Za trditve v izvlečku 

odgovarja avtor oziroma avtorji, če jih je več (v nadaljevanju avtor), zato mora le-ta biti odpisan s celotnim 

imenom in priimkom, treba je navesti strokovne naslove in akademske nazive avtorja. Uporaba sprotnih opomb 

pod črto ni dovoljena. 

Avtor mora pri oddaji izvlečka dosledno upoštevati navodila glede standardizirane znanstvene opreme, videza 

in tipologije dokumentov. Pri izvlečkih, ki ne bodo pripravljeni v skladu z navodili, bo programski odbor in/ali 

recenzent zahteval dopolnitve in popravke. 

 

Navodila za predložitev izvlečka 

 

Izvlečki naj bodo posredovani v elektronskem formatu, v katerem se tekst lahko oblikuje (npr. MS Word). Za 

oblikovanje izvlečkov velja naslednje: velikost strani A4, dvojni razmik med vrsticami, pisava Calibri, velikost črk 

12 pt in širina robov 25 mm. Izvleček naj bo pripravljen tako, da sledijo: naslov v slovenščini in angleščini, ime 

in priimek avtorja oz. avtorjev ter ključne besede v slovenščini in angleščini. Sledijo podatki o avtorjih z vsemi 

strokovnimi naslovi in morebitnimi habilitacijskimi nazivi ter ime ustanove, v okviru katere je delo nastalo.  

 

Metodološka struktura izvlečka 

 

Naslov, izvleček in ključne besede naj bodo v slovenščini in angleščini. Naslov naj bo skladen z vsebino 

prispevka in dolg največ 120 znakov. Oblikovan naj bo tako, da je iz njega razviden uporabljen raziskovalni 

dizajn. Navedenih naj bo od tri do šest ključnih besed, ločenih s podpičjem, ki natančneje opredeljujejo vsebino 

izvlečka in ne nastopajo v naslovu. Izvleček naj bo strukturiran, napisan naj bo v tretji osebi. V izvlečku se ne 

citira.  

Strukturirani izvleček naj vsebuje naslednje strukturne dele:  

Uvod (Introduction): Navesti je treba glavni problem, namen raziskave ter ključne spremenljivke raziskave.  



Metode (Methods): Navesti je treba uporabljen raziskovalni dizajn, opisati glavne značilnosti vzorca, 

instrument raziskave, zanesljivost instrumenta, kje, kako in kdaj so se zbirali podatki, s katerimi metodami so 

bili obdelani in analizirani rezultati.  

Rezultati (Results): Opisati je treba najpomembnejše rezultate raziskave, ki odgovarjajo na raziskovalni 

problem. Pri kvantitativnih raziskavah je treba navesti vrednost rezultata in raven statistične značilnosti.  

Diskusija in zaključek (Discussion and Conclusion): Razpravljati je treba o ugotovitvah raziskave, navesti se 

smejo le zaključki, ki izhajajo iz podatkov, pridobljenih pri raziskavi. Navesti je treba tudi uporabnost ugotovitev 

in izpostaviti pomen nadaljnjih raziskav za boljše razumevanje raziskovalnega problema. Enakovredno je treba 

navesti tako pozitivne kot negativne ugotovitve. 

 

Sodelovanje avtorja s Programskim odborom 

 

Izvleček mora biti napisan skladno z navodili. Če programski odbor presodi, da je izvleček napisan skladno z 

navodili, bo poslan v zunanjo strokovno (anonimno) recenzijo. Recenzenti prejmejo besedilo izvlečka brez 

avtorjevih osebnih podatkov, prispevek pregledajo glede na postavljene kazalnike in predlagajo izboljšave. 

Avtor je dolžan izboljšave pregledati in jih v največji meri upoštevati. V kolikor katere od predlaganih izboljšav 

ne upošteva, mora le-to pisno pojasniti. Po zaključenem recenzijskem postopku Programski odbor izvleček vrne 

avtorju, da popravke upošteva in pripravi čistopis.  

 

Avtorji sami odgovarjajo za ustreznost navajanja literature kot tudi za jezikovno ustreznost izvlečka. 

 

 


