
Monitor ISH – Kratka navodila avtorjem 

 

Revija Monitor ISH objavlja prispevke in recenzije s področja humanističnih in družboslovnih 

ved: antropologije, arheologije, zgodovine, jezikoslovja, psihologije, umetnostne zgodovine in 

filozofije, teologije in religiologije, prava, politologije, literarnih ved, sociologije, estetike, 

politologije, kulturologije, komunikologije.  

Za objavo v znanstveni reviji pridejo v poštev le prispevki, ki še niso bili objavljeni drugje in ki 

niso v recenzijskem postopku pri drugi reviji. Pred objavo bodo članki poslani v anonimni 

recenzentski postopek. 

V poštev za objavo pridejo rokopisi v slovenskem ali angleškem jeziku, ki naj jih avtorji 

naslovijo neposredno na uredništvo oz. na katerega od odgovornih urednikov 

(barbara.gornik@zrs-kp.si in luka.trebeznik@almamater.si). Članki ne smejo presegati 30.000 

znakov (brez presledkov). Vsebovati morajo povzetek (do 200 besed) in 5-7 ključnih besed, 

oboje mora biti tako v slovenskem kot v angleškem jeziku. Recenzije znanstvenih del naj ne 

presegajo 10.000 znakov (brez presledkov). 

Predlagano besedilo mora biti poslano v MS Word dokumentu (torej .doc ali .docx) in 

oblikovano v skladu z metodologijo znanstvenega dela na AMEU-ISH, spoštovati mora sledeče 

zahteve:  

Povsod v besedilu naj bo uporabljena pisava Times New Roman. Naslov (in podnaslov) naj bo 

v velikosti 14pt; besedilo in vsi mednaslovi oz. naslovi odsekov besedila v velikosti 12pt; 

opombe pod črto (ki naj bodo zgolj vsebinske) pa v velikosti 10pt. Razmik v besedilu naj bo 1,5 

vrstice. Strani naj bodo oštevilčene spodaj s središčno poravnavo. Uporabljen naj bo zamik 

prve vrstice v odstavku, tabulatorjev naj se ne uporablja. Besedilo ne sme imeti nobenega 

dodatnega oblikovanja (slogov za naslove, citate ipd.). 

 

PRAVILA NAVAJANJA 

Navodila za urejanje znanstvenih in strokovnih besedil na AMEU-ISH določajo, da morajo biti 

priimek avtorja, leto izida citiranega dela in stran zapisani za citatom v obliki (priimek leto, 

stran), npr. (Pollan 2006, 54). Če je avtorjev citiranega dela več, to označimo v obliki (priimek 
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in priimek leto, stran), npr. (Ward in Burns 2007, 58). Pri več kot treh avtorjih uporabimo obliko 

(priimek idr. leto, stran), npr. (Barnes idr. 2010, 44). Pri navedkih naj stoji ločilo za referenco 

(tj. za oklepajem), če citat predstavlja del povedi, in pred referenco (tj. pred oklepajem), če 

citat predstavlja celo poved ali več povedi. 

Na koncu besedila pod naslovom »Bibliografija« mora biti seznam vseh uporabljenih 

bibliografskih enot po abecednem redu. To naj  bo urejeno v skladu s spodnjim zgledom: 

Knjige: 

Priimek, Ime. Leto. Naslov. Kraj: Založba. 

Npr.: Železnik, Danica. 1990. Degenerativno obolenje kolčnega sklepa. Ljubljana: Zdravstvena 

fakulteta Ljubljana.  

Zbornik: 

Priimek, Ime in Ime Priimek, ur. Leto. Naslov. Kraj: Založba. 

Npr.: Grmec, Štefek in Dejan Kupnik, ur. 2006. Oskrba poškodovancev v predbolnišničnem okolju. 

Maribor: Visoka zdravstvena šola. 

Članek: 

Priimek, Ime. Leto. Naslov članka. Naziv znanstvene revije letnik(št.): št. strani–št. Strani. 

Npr.: Hlebec, Valentina. 2012. Kontekstualni dejavniki uporabe oskrbe na domu v Sloveniji. Varstvo 

javnega zdravja 51(2): 120-127. 

Spletna stran: 

Priimek, Ime. Leto. Naslov posamezne spletne strani. Dostopno na: http://www.xxxxxxx (dan. 

mesec leto). 

Npr.: Prodi, Romano. 2001. An Enlarged and More United Europe, A Global Player: Challenges and 

Opportunities in the New Century. Dostopno na: http://www.europa.eu.int/comm/laeken_council/ 

bruges_en.htm (9. september 2002). 

 


