
Kratki napotki in tehnična navodila za pisanje prispevkov za objavo v reviji Naše 
travinje 
 
 
Dolžina in način pisanja 
 
Za objavo v Našem travinju naj prispevki ne presegajo 9.000 znakov vključno s spresledki. 
Izjema so prispevki o lastnih raziskavah in pregledni prispevki, ki naj ne presegajo 14.000 
znakov. 
 
Uvod oziroma prvi odstavek prispevka mora že vsebovati vse, kar je ključnega. V kolikor gre 
za strokovno temo, je potrebno na začetku izpostaviti problematiko in kakšen pomen ima za 
stroko. V kolikor gre za informativen oziroma poljuden prispevek, je v uvodu strnjena 
informacija o vsebini prispevka. Dolžina uvoda naj ne presega 350 znakov vključno s 
presledki. Uvod bo v prispevku poudarjen. 
 
Vsebina besedila (razen uvoda) naj bo smiselno razdeljena s kratkimi mednaslovi, ki nakažejo 
vsebino pod njimi napisanih besedil. Preglednice, grafikone in pomanjšane fotografije 
oziroma ilustracije avtor vnese v besedilo na ustrezno mesto. Uredništvo se bo te razporeditve 
držalo v čim večji možni meri. 
 
Čim več podatkov skušajte spraviti v preglednice in grafikone, ki bodo pritegnili pozornost 
bralca. Preglednice in grafikoni naj imajo naslove, ki bralcu zadoščajo za njihovo 
razumevanje brez iskanja dodatnih informacij v besedilu. Fotografije in drugo slikovno 
gradivo naj bodo opremljeni s podnapisi, ki bodo že nakazali vsebino prispevka. 
 
V kolikor uporabljate tujke ali kratice, ki so sicer vam in kolegom povsem znani, ne pa nujno 
tudi bralcem, jih prosim, na začetku razložite. Na primer: kmetijsko okoljski program (KOP). 
 
 
Tehnična navodila 
 
1. Naslov, podnaslov, mednaslovi 
  naslov naj bo čim bolj kratek, ne daljši oz. zgolj izjemoma daljši od 80 znakov (s 

presledki); 
  podnaslov oz. poudarjen tekst pod naslovom naj ima med 250 in 350 znakov (s 

presledki); 
  mednaslovi naj bodo čim krajši. Posamezen mednaslov naj ima do 45 znakov (s 

presledki). Če je v besedilu veliko preglednic, grafikonov ipd., je tekst lahko tudi brez 
mednaslovov. 

 
2. Grafikoni 
Grafikone uvozite v word dokument na mesto, kjer naj bi bili objavljeni vendar obenem 
priložite excel datoteko z enakim imenom, ker je za tisk grafikone potrebno ponovno 
oblikovati. 
 
3. Slike 
Slike morajo imeti podnapis (brez podnapisa so slike zgolj izjemoma). Ko avtor slike ni tudi 
avtor prispevka, je potrebna njegova navedba. V posameznih primerih se je potrebno 
predhodno dogovoriti o dovoljenju glede objave. Slike se pošilja v ločenih datotekah, ki imajo 



enako ime kot tekstovna datoteka in številčno oznako od 1 dalje, glede na želeni vrstni red v 
prispevku. V kolikor je določena slika nujna za objavo, to prosim tudi zapišite. Sicer se 
uredništvo odloča glede na razpoložljiv prostor in seveda kakovost slik. 
 
4. Citiranje in navajanje virov 
Pri citiranju avtorjev in navajanju njihovih virov se držite navodil, ki veljajo za zbornik Acta 
agriculturae Slovenica. Navodila so na spletni strani: http://aas.bf.uni-lj.si/navodila.htm 
 
5. Poudarjanje besedila 
Besedilo poudarimo z odebelitvijo pisave (»krepko«), ne pa s podčrtanjem besedila ali z 
»barvanjem« besedila. Prav tako ne uporabljajte velikih tiskanih črk. 
 
6. Dolžina prispevka 
Pri pisanju se poskusite čim bolj približati postavljeni omejitvi. V kolikor je besedila premalo, 
se to lahko reši s slikovnim gradivom, če pa je besedila preveč, pa imamo vsi problem. Za 
občutek glede dolžine: 
  ena stran v reviji brez slik obsega okrog 5000 znakov (s presledki); 
  pri enostranskem prispevku z dvema manjšima slikama ali eno večjo sliko (čez dve 

koloni) znaša število znakov okrog 3500 (s presledki).  
 
Splošna navodila: 
  besedila prosim, ne poravnavajte na desni rob,  
  delov besedila ali naslovov ne centrirajte v sredino, 
  ne oblikujte besedila sami, 
  zamike delajte s tabulatorji in ne s posamičnimi presledki. 

 
Avtor(ji) prispevka se navedejo z imen(i)om in priimk(i)om. 
 
Opozorilo: Če so besedila daljša od dogovorjenega, si uredništvo pridržuje pravico za 
ustrezno skrajšanje besedila. V kolikor bodo prispevki oddani v roku, bo morebitno krajšanje 
narejeno v sodelovanju z avtorjem/avtorji. Ko pa bo šlo za »lovljenje zadnjih minut«, takšen 
način ne bo možen. 
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