NAVODILA ZA AVTORJE

Vsebinska navodila
Splošno

Vsebina

Sodobni vojaški izzivi je interdisciplinarna znanstveno-strokovna publikacija,
ki objavlja prispevke o aktualnih temah, raziskavah, znanstvenih in strokovnih
razpravah, tehničnih ali družboslovnih analizah z varnostnega, obrambnega in
vojaškega področja ter recenzije znanstvenih in strokovnih monografij (prikaz
knjige).
Vojaškošolski zbornik je vojaškostrokovna in informativna publikacija,
namenjena izobraževanju in obveščanju o dosežkih ter izkušnjah na področju
vojaškega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja.
Objavljamo prispevke v slovenskem jeziku s povzetki, prevedenimi v angleški
jezik, in po odločitvi uredniškega odbora prispevke v angleškem jeziku s
povzetki, prevedenimi v slovenski jezik.
Objavljamo prispevke, ki še niso bili objavljeni ali poslani v objavo drugi reviji.
Pisec je odgovoren za vse morebitne kršitve avtorskih pravic. Če je bil
prispevek že natisnjen drugje, poslan v objavo ali predstavljen na strokovni
konferenci, naj to avtor sporoči uredniku in pridobi soglasje založnika (če je
treba) ter navede razloge za ponovno objavo.

Tehnična navodila
Dolžina
prispevka

Praviloma naj bo obseg prispevka 16 strani ali 30.000 znakov s presledki (ena
avtorska pola). Najmanjši dovoljeni obseg je 8 strani ali 15.000 znakov s
presledki, največji pa 24 strani oziroma 45.000 znakov.
Recenzija znanstvene in strokovne monografije (prikaz knjige) naj obsega
največ 3000 znakov s presledki.

Recenzije

Prispevki se recenzirajo. Recenzija je anonimna. Glede na oceno recenzentov
uredniški odbor ali urednik prispevek sprejme, nato pa, če je treba, zahteva
popravke ali ga zavrne. Pripombe recenzentov avtor vnese v prispevek.
Zaradi anonimnega recenzentskega postopka je treba prvo stran in vsebino
oblikovati tako, da identiteta avtorja ni prepoznavna.
Končno klasifikacijo določi uredniški odbor.

Lektoriranje

Lektoriranje besedil je zagotovljeno v okviru publikacije. Lektorirana besedila
se vrnejo avtorjem v avtorizacijo.

Navajanje
avtorjev
prispevka

Navajanje avtorjev je skrajno zgoraj, levo poravnano.
Primer:
Ime 1 Priimek 1,
Ime 2 Priimek 2

Naslov
prispevka

Navedbi avtorjev sledi naslov prispevka. Črke v naslovu so velike 16 pik,
natisnjene krepko, besedilo naslova pa poravnano na sredini.

Povzetek

Prispevku mora biti dodan povzetek, ki obsega največ 800 znakov (10 vrstic).
Povzetek naj na kratko opredeli temo prispevka, predvsem naj povzame
rezultate in ugotovitve. Splošne ugotovitve in misli ne spadajo v povzetek,
temveč v uvod.

Povzetek v
angleščini

Avtorji morajo oddati tudi prevod povzetka v angleščino. Tudi za prevod
povzetka velja omejitev do 800 znakov (10 vrstic). Izjemoma se prevajanje
povzetka in ključnih besed zagotovi v okviru publikacije.

Ključne
besede

Ključne besede (35, tudi v angleškem jeziku) naj bodo natisnjene krepko in z
obojestransko poravnavo besedila.

Oblikovanje
besedila

Avtorji besedilo oblikujejo s presledkom med vrsticami 1,5 in velikostjo črk 12
pik, pisava Arial. Besedilo naj bo obojestransko poravnano, brez umikov na
začetku odstavka.

Predstavitev
avtorjev

Avtorji morajo pripraviti kratko predstavitev svojega strokovnega oziroma
znanstvenega dela. Predstavitev naj ne presega 600 znakov s presledki (10
vrstic, 80 besed). Avtorji naj besedilo umestijo na konec prispevka, po
navedeni literaturi.

Strukturiranje Posamezna poglavja v besedilu naj bodo ločena s samostojnimi podnaslovi in
besedila
ustrezno oštevilčena (členitev največ na 4 ravni).
Primer:
1 Uvod
2 Naslov poglavja (1. raven)
2.1 Podnaslov (2. raven)
2.1.1 Podnaslov (3. raven)
2.1.1.1 Podnaslov (4. raven)
Oblikovanje
seznama
literature

V seznamu literature je treba po abecednem redu navesti le avtorje, na katere
se sklicujete v prispevku, celotna oznaka vira pa mora biti skladna s
harvardskim načinom navajanja. Če je avtorjev več, navedemo vse, kot so
navedeni na izvirnem delu.
Primeri:
a) knjiga:
Priimek, ime (začetnica imena), letnica. Naslov dela. Kraj: Založba.
Na primer: Urlich, W., 1983. Critical Heuristics of Social Planning. Chicago:
University of Chicago Press.
b) zbornik:
Samson, C., 1970. Problems of information studies in history. S. Stone, ur.
Humanities information research. Sheffield: CRUS, 1980, str. 44–68. Pri
posameznih člankih v zbornikih na koncu posameznega vira navedemo strani,
na katerih je članek, na primer:
c) članek v reviji
Kolega, N., 2006. Slovenian coast sea flood risk. Acta geographica Slovenica.
46-2, str. 143–167.

Navajanje
virov z
interneta

Vse reference se začenjajo enako kot pri natisnjenih virih, le da običajnemu
delu sledi še podatek o tem, kje na internetu je bil dokument dobljen in kdaj.
Podatek o tem, kdaj je bil dokument dobljen, je pomemben zaradi pogostega
spreminjanja www okolja.
Primer:
Urlich, W., 1983. Critical Heuristics of Social Planning. Chicago: University of
Chicago Press, str. 45–100. http://www.mors.si/index.php?id=213, 17. 10.
2008.
Pri navajanju zanimivih internetnih naslovov v besedilu (ne gre za navajanje
posebnega dokumenta) zadošča navedba naslova (http://www.vpvs.uni-lj.si).
Posebna referenca na koncu besedila v tem primeru ni potrebna.

Sklicevanje
na vire

Pri sklicevanju na vire med besedilom navedite priimek avtorja, letnico izdaje
in stran. Primer: ... (Smith, 1997, str. 12) ...
Če dobesedno navajate del besedila, ga ustrezno označite z narekovaji, v
oklepaju pa poleg avtorja in letnice navedite tudi stran besedila, iz katerega
ste navajali.

Primer: ... (Smith, 1997, str. 15) ...
Če je avtor omenjen v besedilu, v oklepaju navedemo le letnico izida in stran
(1997, str. 15).
Slike,
diagrami in
tabele

Slike, diagrami in tabele v prispevku naj bodo v posebej pripravljenih
datotekah, ki omogočajo lektorske popravke. V besedilu mora biti jasno
označeno mesto, kamor je treba vnesti sliko. Skupna dolžina prispevka ne
sme preseči dane omejitve.
Diagrami se štejejo kot slike.
Vse slike in tabele se številčijo. Številčenje poteka enotno in ni povezano s
številčenjem poglavij. Naslov slike je naveden pod sliko, naslov tabele pa nad
tabelo.
Navadno je v besedilu navedeno vsaj eno sklicevanje na sliko ali tabelo. Sklic
na sliko ali tabelo je: ... (slika 5) ... (tabela 2) ...
Primer slike:
Primer tabele:
Tabela 2: Naslov
tabele

Slika 5: Naslov
slike
Opombe pod
črto

Številčenje opomb pod črto je neodvisno od strukture besedila in se v vsakem
prispevku začne s številko 1. Posebej opozarjamo avtorje, da so opombe pod
črto namenjene pojasnjevanju misli, zapisanih v besedilu, in ne navajanju
literature.

Kratice

Kratice naj bodo dodane v oklepaju, ko se okrajšana beseda prvič uporabi,
zato posebnih seznamov kratic ne dodajamo. Za kratico ali izraz v angleškem
jeziku napišemo najprej slovensko ustreznico, v oklepaju pa angleški izvirnik
in morebitno angleško kratico.

Format zapisa Uredniški odbor sprejema prispevke, napisane z urejevalnikom besedil MS
prispevka
Word.
Kontaktni
podatki
avtorja

Prispevkom naj bo dodan avtorjev elektronski naslov.

Kako poslati
prispevek

Avtor pošlje prispevek na elektronski naslov odgovorne urednice.

Potrjevanje
prejetja
prispevka

Odgovorna urednica avtorju potrdi prejetje prispevka.

Korekture

Avtor opravi korekture svojega prispevka v treh dneh.

Naslov
uredniškega
odbora

Ministrstvo za obrambo
Generalštab Slovenske vojske
Sodobni vojaški izzivi
Uredniški odbor
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Slovenija

Elektronski naslov
Odgovorna urednica:
liliana.brozic@mors.si

Prispevkov, ki ne bodo urejeni skladno s tem navodilom, uredniški odbor ne bo
sprejemal.

