NAVODILA AVTORJEM
Revija za elementarno izobraževanje je recenzirana, prosto dostopna revija, ki objavlja
znanstvene članke s področja vzgoje in izobraževanja, zlasti na predšolski in osnovnošolski stopnji.
Objavljeni članki strokovnjake na vzgojno-izobraževalnem področju seznan(ja)ijo in sooč(i)ajo s
sodobnimi spoznanji in razpravami na področju izobraževanja. Osnovni namen revije je povezati širok
spekter teoretičnih izhodišč in praktičnih rešitev v izobraževanju ter tako spodbujati različne
metodološke in vsebinske razprave. Uredniški odbor združuje strokovnjake in raziskovalce iz več
evropskih držav in s tem želi ustvariti možnosti za živahen dialog med raznovrstnimi disciplinami in
različnimi evropskimi praksami, povezanimi z izobraževanjem.
Revija za elementarno izobraževanje torej objavlja prispevke, ki obravnavajo pomembna,
sodobna vprašanja na področju vzgoje in izobraževanja, uporabljajo primerno znanstveno metodologijo
ter so slogovno in jezikovno ustrezni. Odražati morajo pomemben prispevek k znanosti oziroma
spodbudo za raziskovanje na področju vzgoje in izobraževanja z vidika drugih povezanih ved, kot so
kognitivna psihologija, razvoj otroka, uporabno jezikoslovje in druge discipline. Revija sprejema še
neobjavljene članke, ki niso bili istočasno poslani v objavo drugim revijam. Prispevki so lahko v
slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku.
Sprejemanje člankov v objavo
Prejete prispevke najprej pregleda urednik/založniški odbor in ugotovi, ali vsebinsko ustrezajo
konceptu in kriterijem revije.
1. Če prispevek ustreza konceptu in kriterijem revije, ga uredniški odbor pošlje dvema
anonimnima recenzentoma. Članek, ki je vsebinsko skladen s konceptom revije, vendar ne
ustreza drugim kriterijem, lahko uredništvo vrne avtorju, da ga popravi.
2. O sprejemu ali zavrnitvi članka je avtor obveščen približno tri mesece po njegovem prejemu.
3. Avtor dobi recenzirani prispevek vključno z morebitnimi priporočili za izboljšave/popravke, v
primeru zavrnitve pa z navedenimi razlogi zanjo.
4. Končno odločitev o objavi članka sprejme urednik na temelju priporočil recenzentov. Pri tem
utemeljitve za svojo odločitev ni dolžan navesti.
5. Besedilo prispevka mora biti pripravljeno v skladu z Navodili avtorjem.
Navodila za oblikovanje besedila
Pri pripravi besedila prispevka upoštevajte naslednja navodila:
1. Tipkopis oddajte kot dokument v programu Microsoft Word. Nabor pisave je Times New
Roman, velikost črk 12 za osnovno besedilo in 10 za povzetka v slovenskem in angleškem
jeziku, literaturo in citate, če so daljši od 3 vrstic, razmik med vrsticami pa 1,5. Vodilni naslovi
naj bodo zapisani krepko, prvi podnaslovi ležeče, drugi podnaslovi pa navadno. Naslovov in
strani ne številčite in ne uporabljajte velikih tiskanih črk.
2. Besedilo prispevka naj ne presega 8.000 besed, vključno s povzetki, literaturo in ključnimi
besedami.
3. Naslov prispevka naj ne presega 15 besed in naj bo v slovenskem in angleškem jeziku.
4. Prispevek naj ima na začetku povzetek v slovenskem jeziku ter njegov prevod v angleškem
jeziku (oziroma obratno) in naj ne presega 100 besed. Za povzetkom naj bo 3−5 ključnih
besed. Poleg povzetkov naj prispevek na koncu prispevka, pred literaturo, vsebuje tudi daljši
povzetek (okrog 500 – 700 besed) v angleščini, če je članek napisan v slovenščini.
5. V prispevku ne uporabljajte ne sprotnih ne končnih opomb.
6. Vire navajajte v skladu z American Psychological Association (APA) standardom. V literaturo
vključite samo v tekočem besedilu navedene vire, ki jih uredite po abecednem redu.
7. V posebnem dokumentu pošljite naslednje podatke: ime in priimek avtorja, akademski naziv,
organizacijo, kjer je avtor zaposlen, elektronski naslov, naslov bivališča in naslov prispevka.

Prispevke lahko avtorji pošljejo po elektronski pošti na naslov rei.pef@um.si ali jih natisnjene in na
zgoščenki pošljejo na naslov:
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Primeri navajanja virov
Pri primerih navajanja virov, ki so povzeti po čikaškem slogu, sledimo načelu ekonomičnosti.
Knjiga/monografska publikacija
Duh, Matjaž. 2004. Vrednotenje kot didaktični problem pri likovni vzgoji. Maribor: Pedagoška
fakulteta.
Navajanje v tekočem besedilu: (Duh 2004, 99–100)
Knjiga z urednikom ali prevajalcem
Starc, Sonja, ur. 2012. Akademski jeziki v času globalizacije. Koper: UP ZRS Annales, PEF.
Navajanje v tekočem besedilu: (Starc 2012)
Pri navajanju ženskih avtorjev v tekočem besedilu priimka ne sklanjamo (prim. Starc (2012) je
ugotovila …).
Goethe, Johann Wolfgang von. 1998. Učna leta Wilhelma Meistra. Prevod Štefan Vevar. Ljubljana:
Mladinska knjiga.
Navajanje v tekočem besedilu: (Goethe 1998, 242–255)
Poglavje v monografski publikaciji
Fošnarič, Samo. 2002. Obremenitve šolskega delovnega okolja in otrokova uspešnost. V Šolska
higiena: zbornik prispevkov, (ur.) Mojca Juričič, 27–34. Ljubljana: Sekcija za
šolsko in visokošolsko medicino SZD.
Navajanje v tekočem besedilu: (Fošnarič 2002, 31)
Članki istega avtorja, izdani istega leta
Fošnarič, Samo. 1996a. Problemsko izvajanje pouka tehnične vzgoje v osnovni šoli. Pedagoška
obzorja. 11 (5/6):250-256.
Navajanje v tekočem besedilu: (Fošnarič 1996a)
Fošnarič, Samo. 1996b. Ergonomske obremenitve in njihov vpliv na nekatere mentalne funkcije
učencev. Sodobna pedagogika. 47 (3/4): 177-189.
Navajanje v tekočem besedilu: (Fošnarič 1996b)
Članki: en avtor
Herzog, Jerneja. 2009. Dejavniki likovne ustvarjalnosti in likovnopedagoško delo. Revija za
elementarno izobraževanje. 2 (2/3): 19–31.
Navajanje v tekočem besedilu: (Herzog 2009, 25)

Članki: dva avtorja
Cotič, Mara, Valenčič Zuljan, Milena. 2009. Problem‐based instruction in mathematics and its impact
on the cognitive results of the students and on affective‐motivational aspects. Educational studies. 35
(3): 297–310.
Navajanje v tekočem besedilu: (Cotič in Valenčič Zuljan 2009, 301)
Članki: trije ali več avtorjev
Marhl, Marko, Gosak, Marko, Perc, Matjaž, Roux, Etienne. 2010. Importance of cell variability for
calcium signaling in rat airway myocytes. Biophysical chemistry. 148 (1/3): 42–50.
V literaturi navedemo vse avtorje, v tekočem besedilu pa samo prvega in dodamo »et al.« (Marhl et
al. 2010)
Članek v spletni reviji
Bratož, Silva. 2012. Slovenian and US Elections in Metaphors: A Cross-linguistic Perspective.
Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines. 5 (2): 120–136. Pridobljeno 22. 1.
2013. http://cadaad.net/2012_volume_5_issue_2/79-72
Navajanje v tekočem besedilu: (Bratož 2012, 122)
Diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo
Tavčar Krajnc, Marina. 1998. Transformacija sociologije kot znanstvene discipline v šolski predmet.
Doktorsko delo. Univerza v Mariboru. Pedagoška fakulteta.
Navajanje v tekočem besedilu: (Tavčar Kranjc 1998, 29)
Prispevek v zborniku s konference, simpozija ali kongresa
Cotič, Mara, Felda, Darjo. 2007. Children and simple combinatorial situations. V Mathematics and
children: (how to teach and learn mathematics): proceeding of the International Scientific
Colloquium, 58–68. Osijek: Učiteljski fakultet.
Navajanje v tekočem besedilu: (Cotič in Felda 2007, 61)
Slovarji in priročniki
Slovenski pravopis. 2001. Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.
Pridobljeno 5. 2. 2014. http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html
Slovar slovenskega knjižnega jezika. Elektronska izdaja. Ljubljana: DZS, SAZU in ZRC SAZU.
Toporišič, Jože. 2000. Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.
Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Learners. 2013. Glasgow: Harper
Collins Publishers.
Forumi in drugi spletni viri
RTV Slovenija. http://www.rtvslo.si./ (Pridobljeno 17. 7. 2009)
Forum Šolski razgledi. http://www.solski-razgledi.com/forum2/read.php?1,3287. (Pridobljeno 13. 2.
2014)
Forum prevajalcev (forum Vprašanja in odgovori – področje medicine).
http://www.studiomb.si/forum/ (Pridobljeno 15. 1. 2014)

