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1. Splošna navodila 
 

Prispevek naj avtorji pošljejo na elektronski naslov: marjana.strmcnik1@gmail.com in 

rok.kosir@gmail.com. Lahko so v slovenskem ali angleškem jeziku. Uredništvo ima pravico, da 

prispevkov, ki ne ustrezajo merilom knjižne slovenščine, ne sprejme v recenzentski postopek! 

 

Prispevek naj bo urejen z urejevalnikom besedil MS Word ali Open Office. Strani v prispevku 

naj bodo zaporedno oštevilčene. Dolžina besedila je predmet dogovora z urednikoma, načeloma 

pa naj obsega od 4.000 do 8.000 besed, vključno z opombami, seznamom literature in grafičnimi 

prikazi. Recenzija ali prikaz knjige pa od 1.000 do 1.200 besed.  

 

Na koncu prispevka naj avtor/avtorica navede svoje ime in priimek, morebitni akademski naslov 

in/ali profesionalni naslov, naslov elektronske pošte in številko telefona, ter predlaga tipologijo 

članka (npr. izvirni znanstveni članek, pregledni znanstveni članek, kratek znanstveni prispevek 

(poročilo, recenzija, ocene razstav in filmov)).  

 

Če je prispevek že bil ali pa bo v kratkem objavljen v drugi reviji, naj avtor na to opozori.  

 

Za vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji. Vse prispevke anonimno recenzirajo uredniški odbor 

in zunanji recenzenti; z rezultatom postopka kolegialnega recenziranja članka bo avtor seznanjen 

v dveh mesecih od oddaje članka.  

 

2. Struktura 
 

Prva stran besedila naj vsebuje naslov in morebitni podnaslov članka z oznako avtorstva. 

Podnaslovi naj obsegajo največ dve ravni. Naslov in  podnaslov in naj bosta sredinsko poravnana. 

Izvleček 
 

Članku je potrebno priložiti izvleček (abstract), ki naj bo napisan v slovenščini in angleščini, in ki 

naj vsebuje naslednje elemente: namen članka, metode dela, rezultate in sklepe prispevka. 

Izvleček naj ne vsebuje komentarjev in priporočil in naj bo izpisan takoj za naslovom besedila. 

Skupna dolžina izvlečkov v obeh jezikih naj ne presega 300 besed. Izvlečku je treba dodati do pet 

ključnih besed, tako v slovenščini kot v angleščini. Pred angleškim izvlečkom napišite naslov 

članka v angleščini, če je članek pisan v angleščini pa pred slovenskim izvlečkom naslov članka 

v slovenščini. 

 

Članku, ki je napisan v slovenščini, je priporočljivo priložiti tudi povzetek v angleščini, v obsegu 

od 600 do 800 besed in obratno: za članek napisan v angleščini se priloži slovenski povzetek. 

Povzetek naj vsebuje opis namena in metodo/e dela ter povzame analizo oziroma interpretacijo 

rezultatov. Za jezikovno korektnost povzetka v angleščini poskrbi avtor sam. 

Opombe 
 

Opombe naj bodo sprotne, izpisane pod črto ('footnotes') in zaporedno oštevilčene.  
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Grafično in ilustrativno gradivo 
 

Grafični prikazi in ilustrativno gradivo se navajajo na sledeči način: avtor naj v besedilu označi 

najprimernejša mesta za grafične izdelke (tabele, fotografije, itd.) po zgledu: [Fotografija 1 

približno tukaj] in jih opremi z čimveč podatki (opis, lokacija, morebitni avtor ilustracije, ©, kraj 

in datum nastanka fotografije, podatki o njenem lastništvu itd.). V dokončni obliki naj bodo ti 

izdelki priloženi na koncu besedila. Naslov (in opis) tabele je nad tabelo, naslov fotografije pa 

pod njo. Prostor, ki ga grafični izdelek v prispevku zasede, šteje v obseg besedila bodisi kot 250 

besed (pol strani) ali 500 besed (cela stran). Fotografije naj imajo najmanj ločljivost 300 dpi, 

oziroma naj bodo skenirane v razmerju 1:1. Uredništvo ima pravico, da grafične izdelke umesti v 

besedilo glede na najustreznejši prelom strani. Vseh prikazov naj ne bo več kot deset in naj bodo 

pripeti na koncu besedila. 

 

Avtorice in avtorje prosimo, da z objavo v reviji Kula ne kršijo avtorskih pravic. Za objavo 

kakršnegakoli gradiva iz drugih publikacij in arhivov je avtor prispevka dolžen sam zagotoviti 

dovoljenje za objavo v reviji Kula.  

 

Oblikovanje besedila 
 Besedilo naj ima velikost črk 12 v pisavi Times New Roman, obojestransko poravnavo, 

velikost razmika naj bo ena in pol (1,5), brez odmikov prve vrstice odstavka, rob 2,5 cm.  

 Naslov in podnaslov prispevka naj imata velikost črk 14, normalno, male črke, sredinska 

poravnava. 

 Naslov poglavja naj ne vsebuje več kot dve vrstici in naj ima velikost črk 14, normalno, 

male črke, leva poravnava. 

 (Morebiten ) naslov podpoglavja naj ne vsebuje več kot dve vrstici in naj ima velikost črk 

12, poudarjeno, male črke, leva poravnava. 

 Citati, krajši od 50 besed, naj bodo postavljeni tekoče v besedilu med »dvojnima 

narekovajema«; ko gre za navedbo znotraj citata, uporabite 'enojni narekovaj'. 

 Citati, ki so daljši, naj bodo oblikovani v novem odstavku, z izpuščeno vrstico pred in po 

navedku, brez narekovajev in z dodatnim obojestranskim zamikom 1 cm. 

 Če gre za izjavo sogovornika, besedilo postavite ležeče; kadar je del izjave ali citata 

izpuščen, to označite z […]. Če pa citat dopolnjujete s svojimi komentarji, te postavite v 

oglati oklepaj: [poudaril avtor]. Citati naj ohranjajo morebitne izvirne poudarke (krepko, 

ležeče ali podčrtano, tudi napake v citiranih besedilih). 

 Podnapisi k slikam naj imajo črke v velikosti 11, normalno, velikost razmika naj bo ena in 

pol (1,5), leva poravnava. 

 Citirane reference (Seznami literature oziroma virov) naj imajo črke v velikosti 12, 

normalno, velikost razmika naj bo ena in pol (1,5), leva poravnava. 

 Opombe naj imajo črke v velikosti 10, normalno, enojni razmik (1), obojestranska 

poravnava. 

Drugi napotki 
 Besed praviloma ne krajšamo: npr. glej v gl. 

 Stoletja naj bodo zapisana s številko: primer 20. stoletje. Števila do deset izpisujemo z 

besedo, večja s številko. 



 
 V besedilu naslove publikacij, filmov, predstav in drugih avtorskih oziroma ljudskih del 

ter tujke pišemo ležeče. Imena političnih strank, umetniških skupin, inštitutov in drugih 

organizacij pišemo normalno. 

 

3. Navajanje virov in literature 
 

Način navedbe enot v poglavjih 
 

 Pri pisanju uporabljamo oklepajski način navajanja virov in literature (priimek avtorja, 

leto publikacije in stran znotraj okroglih oklepajev: (Jezernik 2013: 13), pri navajanju več 

zaporednih strani, uporabimo stični pomišljaj (Jezernik 2013: 13-31). Če je avtorjev 

navedenega dela več kot trije, navedemo le prvega: (Shamir idr. 1993). Če je avtorjev 

manj kot trije, navedemo vse: (Adorno in Horkheimer 1990). Dela enega avtorja, ki so 

izšla istega leta, med seboj ločimo z zaporednim dodajanjem malih črk (a, b, c itn.) stično 

ob letnici izida: (Muršič 2013a). Dela različnih avtorjev, ki se vsa nanašajo na isto 

vsebino, naštejemo po abecednem redu, med njimi je podpičje: (Agamben 2004; Foucault 

2009). Dela enega avtorja naštejemo po letu objave: (Šmitek 1998, 2013). Delo brez 

navedbe avtorja: (b. n. a. 2015: 10). Delo brez navedbe letnice: (Žižek b. n. l.). Delo brez 

navedbe strani: (Šmitek 1998: b. n. s.). Oklepajske reference lahko dopolnimo z 

dodatnimi navodili: glej, več glej, glej tudi, primerjaj; pri tem uporabimo oznaki glej ali 

prim.: (glej Čolović 2014; prim. Mauss 2010). Pri neposrednem citiranju vira v besedilu, 

oklepajski navedek vedno vstavimo pred piko. Le pri daljših, izdvojenih citatih oklepajski 

navedek postavimo za piko. Kadar navajamo delo enega avtorja po drugem (Fink po 

Simettinger 2014) v seznamu literatureje navedemo le vir, ki smo ga dejansko uporabili, 

torej v zgornjem primeru Simetingerjevo delo.  

Način navedbe enot na koncu prispevka 
 

 Dela, navedena v članku, morajo biti v abecednem seznamu navedena na koncu v 

poglavju z naslovom Citirane reference. Če je članek napisan na osnovi raziskave ali 

arhivskih podatkov naj avtor to eksplicitno napiše. Raziskava, raziskovalno poročilo ali 

baza podatkov se navede kot vir. Če je naslovov spletnih strani več, se lahko navedejo 

tudi v posebnem seznamu z naslovom Spletne strani. Pri navedbi spletne strani se v 

oklepaju dopiše datum dostopa. Vsako enoto v teh seznamih zaključuje pika. Spletne vire 

v besedilu navajamo po avtorjih, če ti niso znani, zapišemo da je avtor neznan (b. n. a. 

2009a).  

 

Primeri navajanja literature (glede na zvrst) 

Monografija: 

 Priimek, Ime: Naslov: Podnaslov. Kraj izida: Založba, leto izida. 

 Primer: Jezernik, Božidar: Goli otok – Titov gulag. Ljubljana: Modrijan založba, d. o. o., 

 2013. 



 
 Priimek, Ime, Ime Priimek in Ime Priimek: Naslov: Podnaslov. Kraj izida: Založba, leto 

izida. 

 Primer: Wodak, Ruth, Rudolf de Cillia, Martin Reisigl in Karin Liebhart: The discursive 

 construction of national identity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. 

Zbornik kot celota: 

 Priimek, Ime (ur.): Naslov: Podnaslov. Kraj izida: Založba, leto izida. 

 Primer: Repič, Jaka in Jože Hudales (ur.): Antropološki vidiki načinov življenja v  mestih. 

 Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 

Poglavje iz zbornika: 
 Priimek, Ime in Ime Priimek: Naslov poglavja: Podnaslov poglavja. V: Ime Priimek  (ur.), 

Naslov zbornika: Podnaslov zbornika. Kraj izida: Založba, leto izida, strani. 

 Primer: Bartulović, Alenka in Dan Podjed: Človeško telo kot razstavni eksponat:  Etične 

 dileme v dveh slovenskih muzejih. V: Božidar Jezernik (ur.), Med prezentacijo  in 

 manipulacijo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. Str. 125- 158. 

Periodične publikacije:  

 Priimek, Ime: Naslov članka: Podnaslov članka. Ime publikacije letnik (številka), leto 

izida, strani. 

 Primer: Tavčar, Anže: Substance kulture: teoretsko–zgodovinski pregled  antropologije 

 drog. Kula 3(1), 2015, 6-54. 

Tematska številka periodične publikacije: 

 Priimek, Ime (ur.): Naslov tematske številke: Podnaslov tematske številke. Ime publikacije 

letnik (številka), leto izida. 

 Primer: Simonič, Peter (ur.): Solidarnost in vzajemnost v času recesije: Razumevanje 

 starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu. Ars & Humanitas 8 (1), 

 2014. 

Članek iz tematske številke periodične publikacije: 

 Priimek, Ime: Naslov članka: Podnaslov članka. V: Ime Priimek (ur.), Naslov tematske 

številke: Podnaslov tematske številke. Ime publikacije letnik (številka), leto izida, strani. 

 Primer: VODOPIVEC, Nina: Družbene solidarnosti v času socialističnih tovarn in 

 individualizacije družbe. V: Peter Simonič (ur.), Solidarnost in vzajemnost v času 

 recesije: Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu. Ars & 

 Humanitas 8 (1), 2014, 136–150. 

Doktorske disertacije, diplomska dela in druge neobjavljene študije: 
 Priimek, Ime: Naslov disertacije: Podnaslov disertacije. Doktorska disertacija. Kraj izida: 

Naziv študijske ustanove, leto izida. 

 Primer: Batista, Eva: Načini pripovedovanja o izkušnji druge svetovne vojne med 

 Slovenci in argentinskimi Slovenci. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v 

 Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2015. 

Časopisni viri: 

 Priimek, Ime: Naslov članka: Podnaslov članka. Ime časopisa, datum, stran(i). 

 Primer: Košak, Klemen: Akademski absurdi. Mladina, 6. november 2015, 30-33. 



 
Knjiga, ki izide v seriji:  

 Priimek, Ime, ur.: Naslov članka. Podnaslov članka. Ime serijske publikacije. Založba: 

Kraj izida, leto izida. 

 Primer: Muršič, Rajko in Borut Brumen, ur.: Cultural Processes and Transformations 

 in Transition of the Central and Eastern European Post-Communist Countries. 

 Etnološka stičišča 9. Županičeva knjižnica 3. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 

Ocena ali poročilo:  

 Priimek, Ime: 'Naslov članka. Podnaslov članka.' /Ocena knjige./Ime publikacije, letnik 

(številka), leto izida, stran. 

 Primer: Muršič, Rajko: 'Robert Gary Minnich, Homesteaders and Citizens.' /Ocena 

 knjige./ Glasnik SED 40(3-4), 2000, 76-77. 

 Primer: Podjed, Dan: 'Osem svečk muzejske poletne delavnice.' Glasnik SED 40(3-4), 

 2000, 82-83. Poročilo Filozofske fakultete 

Referat: 
 Priimek, Ime: 'Naslov članka. Podnaslov članka.' Naziv javnega nastopa. Kraj nastopa, 

datum nastopa. 

 Primer: Muršič, Rajko: 'Local Popular Musics between Nationalism and 

 Cosmopolitanism.' Referat, predstavljen na mednarodni konferenci IASPM Slovenija 

 Popular Music and National Culture. Ljubljana, 24. 11. 2000.  

Prevod ali naslednja izdaja: 

 Priimek, Ime: Naslov. [Leto izvirnika]. Prevajalec. Urednik. Kraj izida: Založba, leto 

izida. 

 Primer: Kuljić, Todor: Kultura spominjanja. Teoretske razlage preteklosti [2006]. 

 Prevod: Urban Tarman in Ksenja Zubkovič. Ksenja Vidmar Horvat (ur.). Ljubljana: 

 Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v ljubljani, 2012. 

Ustni viri:  
 Priimek, Ime, naslov, intervju, datum. 

 Primer: Novak, Janez, intervju, Ljubljana, 25. 5. 2015. 

Arhivski viri: 

 Ime in signatura arhivskega fonda – Ime arhiva, arhivska enota, ime in/ali signatura ali 

paginacija dokumenta. 

 Primer: AS 730 – Arhiv Republike Slovenije, Fond Gospostvo Dol, fasc. 43, pg. 1332. 

 GNI DAT 32 – Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Zbirka terenskih posnetkov, 

 DAT 32, Orešje, 20. 3. 1997. 

Spletni viri: 
 Priimek, ime: 'Ime podstrani ali prispevka.' Če je relevanten, datum objave; naslov spletne 

strani, datum pregleda spletne strani.  

 Primer: Krašovec, Primož: 'Resistance.' Dostopno prek: 

 http://monumenttotransformation.org/atlas-of-transformation/html/r/ resistance/resistance-

 primoz-krasovec.html (14. 9.  2015). 

  Laurenti, Jeffery: The New U. N. Assessment Scale and Analysis of the Rate Revisions  



 
  Adopted by the 52nd United Nations General Assembly. Dostopno prek:    

         http://www.unausa.org/newindex.asp?place=http://www.unausa.org/programs/scale.asp  

  (9. 12. 2014). 

 

 


