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ČLANKI
Teorija in praksa (TIP) sprejema v presojo za objavo izvirna znanstvena 
besedila, ki še niso bila objavljena drugje ali niso v recenzentskem postopku 
v kateri drugi znanstveni reviji oziroma monografiji.

Besedila pošljite na elektronski naslov TIP: teorija.praksa@fdv.uni-lj.si.
Besedilo naj bo v formatu A4 z 1,5-vrstičnim razmikom, tip črk Times 

New Roman, velikost 12. Besedilo naj bo obojestransko poravnano, z robovi 
2,5 cm. Vse strani besedila morajo biti zaporedno oštevilčene.

Ime in priimek avtorice oziroma avtorja naj bo izpisano na posebni 
naslovni strani pod naslovom prispevka, skupaj s strokovnim nazivom in 
trenutno zaposlitvijo, s polnim naslovom, telefonsko številko in naslovom 
elektronske pošte. Priimek avtorice oziroma avtorja naj bo izpisan z velikimi 
tiskanimi črkami. Prva oziroma začetna stran besedila naj vsebuje le naslov 
besedila in povzetek besedila.

Besedilo mora spremljati izjava avtorice oziroma avtorja, da besedilo še 
ni bilo objavljeno oziroma ni v pripravi za tisk pri kateri drugi znanstveni 
reviji ali monografiji. Avtorica oziroma avtor naj v izjavi navede svoj predlog 
uvrstitve besedila v skladu s tipologijo dokumentov/del za vodenje biblio-
grafij v sistemu COBISS. O končni uvrstitvi odloča uredništvo TIP. 

Znanstveni članki, izvirni ali pregledni, naj praviloma ne presegajo 6.500 
besed; recenzije posameznih knjig naj obsegajo do 1.500 besed, prikazi v 
obliki knjižnih esejev pa največ 2.500 besed. Če želi avtorica oziroma avtor 
objaviti daljše besedilo, naj se o tem predhodno posvetuje z glavnim uredni-
kom.

Znanstveni članek mora biti opremljen s povzetkom v slovenskem in 
angleškem jeziku v obsegu do 100 besed. Povzetek naj vsebuje natančno 
opredelitev teme besedila, metodo argumentacije in zaključke. Avtorica ozi-
roma avtor naj navede tudi do sedem ključnih pojmov, tako v slovenskem 
kakor tudi v angleškem jeziku.

Naslovi morajo biti jasni in povedni. Glavni naslov, izpisan s polkrepkimi 
velikimi tiskanimi črkami, ne sme presegati dolžine 100 znakov. Besedila, 
daljša od 1.500 besed, morajo vsebovati podnaslove, ki so lahko največ dveh 
ravni. Podnaslovi druge ravni naj bodo tiskani poševno.

Tabele, grafi in slike morajo biti izdelani kot priloge (in ne vključeni 
v besedilo), z jasnimi naslovi, pri čemer naj avtorica oziroma avtor upo-
rabi velike tiskane črke v poševnem tisku; biti morajo zaporedno oštevil-
čeni (Slika 1: NASLOV SLIKE, Graf 2: NASLOV GRAFA, Tabela 3: NASLOV 
TABELE). Vsaka tabela in slika mora biti izpisana na posebnem listu papirja. 
V besedilu naj bo okvirno označeno mesto, kamor sodi. Avtorica oziroma 
avtor naj pri vsaki tabeli, grafu in sliki opredeli, koliko prostora ta v besedilu 
zavzema. Tabele, grafe in slike naj avtorica oziroma avtor šteje v obseg bese-
dila bodisi kot 250 besed (pol strani) ali 500 besed (celotna stran).

NAVODILA AVTORICAM IN AVTORJEM
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Opombe morajo biti v besedilu jasno označene z zaporednimi števil-
kami od začetka do konca, napisane na ustreznem mestu v besedilu in po 
enakem vrstnem redu razvrščene pod besedilom. Število in dolžina opomb 
naj bo omejena. Opomba o avtorici oziroma avtorju in morebitna zahvala 
naj vključujeta informacije o organizacijski pripadnosti avtorice oziroma 
avtorja, ki so relevantne za obravnavano problematiko, ter o finančnih in 
drugih pomočeh pri pripravi besedila.

Dobesedni navedki, ki so dolgi tri ali več vrstic, naj bodo postavljeni v 
poseben odstavek, robovi odstavka naj bodo obojestransko zamaknjeni, 
besedilo naj bo v poševnem tisku in brez narekovajev.

Avtorica oziroma avtor je dolžan sam zagotoviti ustrezna dovoljenja 
lastnikov avtorskih pravic za gradivo, ki ga je uporabil v članku.

RECENZIJE KNJIG
TIP sprejema v objavo recenzije domačih in tujih znanstvenih del, ki niso 
starejša od dveh let. V recenziji naj se avtorica oziroma avtor izogiba nava-
janju virov. Na začetku recenzije naj navede podatke o sebi in recenzirani 
knjigi v spodaj navedeni obliki:

Janez NOVAK
Eviatar Zerubavel 
Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past 
The University of Chicago Press, Chicago in London 2003, 184 str., 25.00 $ 
(ISBN 0-226-98152-5)

Kadar gre za poglobljeno in kritično oceno večjega števila knjig v obliki 
knjižnega eseja, naj avtorica oziroma avtor besedilo uredi v skladu s pra-
vili, ki veljajo za urejanje člankov, le da mora v tem primeru pred začetkom 
besedila navesti podatke o sebi in obravnavanih delih na enak način kakor 
pri recenziji ene same knjige. Knjižni esej naj opremi tudi z ustreznim naslo-
vom in seznamom uporabljenih referenc, v katerem pa naj ne navede recen-
ziranih knjig.

NAVAJANJE
Osnovna oblika reference v besedilu je (Novak, 1994). Za navajanje strani 
naj avtorica oziroma avtor uporablja naslednjo obliko navajanja: (Novak, 
1994: 27–28). Če sta avtorja reference dva, naj avtorica oziroma avtor navede 
oba: (Novak in Kosec, 2007). Če je avtorjev reference več, naj se v tekstu 
uporablja naslednja oblika navajanja: (Novak et al., 1994: 27), v seznamu 
literature pa naj se navedejo vsi avtorji. Če avtorica oziroma avtor besedila 
ne uporablja prve izdaje knjige, naj pri navajanju zabeleži tudi letnico prve 
izdaje: (Novak, 1953/1994: 7). Več referenc hkrati naj avtorica oziroma avtor 
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loči s podpičjem: (Novak, 1994: 7; Kosec, 1998: 3–4; 2005: 58). Pri navajanju 
večjega števila referenc enega avtorja, objavljenih v istem letu, naj avtorica 
oziroma avtor reference med seboj loči s črkami a, b, c itd.: (Novak, 1994a: 
27–29; Novak 1994b: 1), in sicer v zaporedju, v kakršnem se prvič pojavijo 
v besedilu.

Seznam referenc sodi na konec besedila in naj ima podnaslov Literatura. 
V seznam referenc naj avtorica oziroma avtor vključi vso uporabljeno litera-
turo. Morebitne vire naj navede za seznamom referenc, in sicer s podnaslo-
vom Viri. Seznam referenc mora biti urejen po abecednem redu priimkov 
avtorjev referenc ter v primeru istega avtorja po časovnem zaporedju izdaj.

Knjige
Priimek, Ime (letnica izdaje knjige): Naslov knjige: Morebitni podnaslov. 
Kraj: Založba.
Geertz, Clifford (1980): Negara: The Theatre State in Nineteenth Century 
Bali. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Zborniki
Priimek, Ime (ur.) (letnica izdaje knjige): Naslov knjige: Morebitni podna-
slov. Kraj: Založba.
Featherstone, Mike (ur.) in Mike Hepworth (ur.), Bryan S. Turner (ur.) (1991): 
The Body: Social Process and Cultural Theory. London: SAGE Publications.

Samostojni sestavek ali poglavje v monografiji
Priimek, Ime (letnica izdaje monografije): Naslov prispevka v zborniku. V 
Ime Priimek urednika (ur.), Naslov zbornika, strani prispevka. Kraj: Založba.
Palan, Ronen (1999): Global Governance and Social Closure or Who is to 
Governed in an Era of Global Governance? V Martin Hewson in Thimothy 
J. Sinclar (ur.), Approaches to Global Governance Theory, 55–72. Albany: 
State University New York Press.

Članki
Priimek, Ime (letnica izida članka): Naslov članka. Ime revije Letnik (šte-
vilka): strani.
Bachrach, Peter in Morton S. Baratz (1963): Decisions and Nondecisions: An 
Analytical Framework. American Political Science Review 57 (3): 632–42.

Svetovni splet (WWW)
Priimek, Ime (letnica): Naslov. Dostopno preko Internetni naslov, datum 
dostopa.
Deluze, Gilles (1978): Spinoza. Dostopno preko http://www.imaginet.fr/
deluze/TXT/420178.html (10. 1. 2001).
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Vir
Avtorica oziroma avtor je sam odgovoren za spoštovanje materialnih in 
moralnih avtorskih pravic, povezanih z uporabo podatkov, datotek, repro-
dukcij in del (v nadaljevanju vir) drugih fizičnih in pravnih oseb v njegovem 
članku. 

Avtorstvo vira, ki ga avtorica oziroma avtor uporablja v članku in ki ni 
plod njegovega raziskovalnega dela, mora biti jasno razvidno v obliki ustre-
znega navajanja vira v seznamu literature in v navajanju vira v besedilu 
članka. 

Avtorica oziroma avtor naj smiselno navede čim več podatkov o viru, 
kot so na primer avtor vira, mesto oziroma institucija, v kateri se vir nahaja, 
naslov, ime ali opis vira, evidenčna številka vira, naslov spletne strani, kraj in 
leto nastanka vira in podobno. Pri tem je smiselnost navajanja opredeljena 
kot zmožnost sledenja viru oziroma zmožnost intersubjektivne preverljivo-
sti uporabljenega vira. Avtorica oziroma avtor naj navede tudi datum, ko je 
bil vir pridobljen, če gre za elektronski vir. 

Priimek, Ime morebitnega avtorja (letnica nastanka vira): Naslov/nosi-
lec vira. Mesto hranjenja vira. Dostopno preko Internetni naslov, datum 
dostopa. 
Koprivec, Daša (2005–2008): Avdio kasete. Kustodiat za slovenske izse-
ljence in zamejce SEM. Dostopno preko http://www.imaginet.fr/deluze/
TXT/420178.html (10. 1. 2010).

ali

Luthar, Breda, Samo Kropivnik, Tanja Oblak, Blanka Tivadar, Mirjana Ule, 
Slavko Kurdija in Samo Uhan (2006): Življenjski stili v medijski družbi 2001. 
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov.

Če gre za vir iz zasebnega arhiva avtorja članka, kakega drugega razi-
skovalca ali posameznika, naj bo to jasno navedeno. Navajanje identitete 
lastnika vira iz zasebnega arhiva je zaželeno, vendar ne nujno, kadar gre za 
zaščito njegovih materialnih pravic ali varovanje njegove osebne identitete. 

Priimek, Ime morebitnega avtorja (morebitna letnica nastanka vira): Ime 
ali opis vira/arhivska številka. Mesto hranjenja vira. Zasebni arhiv.

Zbirka navijaških šalov. Avtoštoparski muzej, Kanal ob Soči. Zasebni arhiv 
Mirana Ipavca.

ali

Poročilo o delu državnega zbora v mandatnem obdobju 1996–2000. 
Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije, 2000.
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Avtorica oziroma avtor naj v primeru znanega avtorja in leta nastanka 
vira uporabi enako določilo o navajanju v besedilu članka, kot je to v pri-
meru navajanja članka, prispevka v monografiji ali monografije. Kadar avtor 
in leto nastanka vira nista znana, naj avtorica oziroma avtor v besedilu članka 
smiselno uporabi naslov, ime ali opis vira. V primeru, da so naslov, ime ali 
opis vira daljši od petih besed, naj avtorica oziroma avtor pri navajanju vira 
smiselno uporabi začetne besede iz naslova, imena ali opisa vira tako, da bo 
nedvoumno razpoznavno, kateri v seznamu literature navedeni vir navaja.

(Luthar in drugi, 2006)

ali

(Poročilo o delu državnega zbora, 2000)

ali

(Zbirka navijaških šalov)

Glede ostalih dodatnih oblik navajanja uporabljene literature ali virov 
naj se avtorica oziroma avtor obrne na uredništvo TIP.

RECENZENTSKI POSTOPEK
Uredništvo TIP uporablja za vse vrste člankov in za knjižne eseje obojestran-
sko anonimni recenzentski postopek. Članke in knjižne eseje recenzirata 
vsaj dva recenzenta. Postopek recenziranja, od oddaje besedila do seznani-
tve avtorice oziroma avtorja z recenzentskimi mnenji, praviloma traja dva 
meseca. Uredništvo TIP lahko brez zunanjega recenziranja zavrne objavo 
besedila, če ugotovi, da avtorica oziroma avtor besedila ni pripravil v skladu 
z zgoraj navedenimi navodili, ali pa če oceni, da besedilo ne sodi na znan-
stveno področje, ki ga revija pokriva.

V primeru, ko recenzent zahteva temeljitejše popravke, se popravljeno 
besedilo ponovno vrne recenzentu v presojo. Avtorica oziroma avtor naj 
popravljenemu besedilu priloži poseben obrazec, ki ga dobi skupaj z recen-
zijama besedila, v katerem naj obrazloži, katere dele besedila je popravil in 
kako. Če avtorica oziroma avtor meni, da so pripombe recenzenta neuteme-
ljene, pomanjkljive ali kakorkoli nerazumljive, naj neupoštevanje recenzen-
tovih pripomb pojasni in utemelji v posebnem poročilu glavnemu uredniku. 
Avtorica oziroma avtor ima od trenutka, ko je seznanjen z recenzentskimi 
mnenji, tri tedne časa, da v besedilo vnese popravke in popravljeno bese-
dilo vrne v uredništvo TIP.


