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Navodila sodelavcem 
 

Besedilo, ki ga avtor1 pošlje na naslov revije Edinost in dialog, je besedilo, ki še ni bilo objavljeno 

drugod niti ni drugod v recenzijskem postopku. Besedilo je treba poslati v elektronski obliki na 

naslov glavnega in odgovornega urednika (samo.skralovnik@teof.uni-lj.si) oz. na naslov revije 

(edinost-dialog@teof.uni-lj.si). Objave v reviji se ne honorirajo. 

Zaradi anonimnega recenzijskega postopka mora biti prispevek anonimen (tj. brez navedbe 

avtorja). Avtor poleg anonimnega prispevka pošlje prijavo oziroma spremni list, na katerem navede 

ime in priimek, naslov članka, svoje ključne biografske podatke in izjavo, da besedilo še ni bilo 

objavljeno in da še ni v recenzijskem postopku.  

Če je članek nastal kot rezultat določenega raziskovalnega programa ali projekta, ki ga financira 

določena organizacija ali ustanova, je to treba izrecno navesti v posebni opombi pod črto na 

naslovni strani. Primer navedbe: »Članek je nastal kot rezultat dejavnosti raziskovalnega programa 

P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti, ki ga je sofinancirala Javna agencija za 

raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.« 

  

1. Vrsta in velikost pisave  

Besedilo naj bo urejeno z urejevalnikom besedila Microsoft Word (za okolje Windows) v pisavi 

Times New Roman brez dodatnih slogovnih določil. Velikost pisave naj bo 12 pt, razmik med 

vrsticami 1,5 (opombe 10 pt, razmik 1). 

Za besede, zapisane v grščini ali hebrejščini, je treba uporabiti pisavo SBL Greek/SBL Hebrew 

(dostopna s podrobnejšimi navodili na spletni strani Society of Biblical Literature TUKAJ) ali 

Bwtransh (dostopna s podrobnejšimi navodili na spletni strani Bible Works TUKAJ). Črke hebrejske 

abecede se v transkripciji zapišejo, kot sledi: ´, b, g, d, h, w, z, H, †, y, k, l, m, n, s, `, p, c, q, r, S, š, 

t. Črke Begadkephat (bgdkpt) se pišejo: b, g, d, k, p, t. 

 

2. Povzetek, ključne besede, obseg 

Besedilo znanstvenega članka ima povzetek in ključne besede. Povzetek naj obsega do 160 besed 

oziroma do 800 znakov. Povzetek obsega natančno opredelitev teme članka, metodologijo in sklepe. 

Naslov članka mora biti jasen, zgovoren in ne daljši od 100 znakov.  

Obseg izvirnega in preglednega znanstvenega članka naj praviloma ne presega dolžine 20.000 
znakov (vključno s presledki), poročila ne več kot 10.000 znakov, ocene knjig ne več kot 8000 
znakov. Slikovno gradivo (in/ali tabele) mora biti poslano ločeno (v formatih JPG ali TIF), v 
besedilu članka mora biti označeno mesto, kamor spada.  
Slog besedila mora ustrezati znanstveni ravni, besedilo mora biti pred oddajo jezikovno 
pregledano (lektorirano). Opombe morajo biti pisane enotno kot sprotne opombe pod črto. 
 
3. Navajanje 
Način navajanja mora biti v skladu z metodologijo znanstvenega dela na Teološki fakulteti Univerze 

v Ljubljani (dostop TUKAJ). Priimek avtorja, leto izida citiranega dela in stran zapišemo za citatom 

v obliki (priimek leto, stran), npr. (Žust 2007, 109). Na isti način navajamo citate iz periodičnih 

publikacij. Če sta avtorja dva, navedek zapišemo v obliki (priimek in priimek leto, stran), npr. (Škafar 

 
1 Izraz avtor je napisan v moški slovnični obliki in je uporabljen kot nevtralen za ženske in moške. 

http://www.sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_SBLHebrew.aspx
http://www.bibleworks.com/fonts.html
http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/citiranje.doc
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in Nežič 1998, 33). Pri več kot treh avtorjih uporabimo obliko (priimek idr. leto, stran), npr. (Sorč 

idr. 2003, 21). Če avtor dela ni naveden, namesto priimka uporabimo naslov, lahko po potrebi tudi 

skrajšanega, npr. (Devetdnevnica k časti milostne Matere Božje 1916, 5). Če priimek navedemo že v citatu, 

ga v navedku izpustimo in navedemo samo leto in stran. Npr.: »Kakor je zapisal Avguštin Lah (2000, 

57) [...]«. Če v istem oklepaju navajamo več del, ločujemo eno od drugega s podpičji, npr. (Škafar 

1998, 16; Lah 2003, 73). Če v istem odstavku ali poglavju neprekinjeno navajamo isto delo, 

navedemo referenco v celoti samo prvič, v nadaljevanju pa v oklepajih navajamo le še številko strani. 

Izpuščene dele znotraj navedka označujemo z [...]. Okrajšave »prim.« ne uporabljamo. 

 
3.1 Postavljanje referenc/sklicev 
 
Pri citatih stoji ločilo  
 

• za referenco, če referenca označuje del povedi:  
 
Nastopi brez vsake utemeljitve, nenadoma in brez obrazložitve, ko Ezra izve, da se »izraelsko 
ljudstvo še ni ločilo od ljudstev dežel, kajti izmed njihovih hčerá so jemali žene zase in za svoje 
sinove ter oskrunili sveti zarod z ljudstvi dežel« (Ezr 9,1-2). 
 

• pred referenco (referenca sama je brez ločila), če referenca označuje eno poved ali več 
povedi: 

 

Tobit začne moliti z besedami: »Pravičen si (δίκαιος), Gospod, in pravična so vsa tvoja dela in vse 

tvoje poti so usmiljenje (ἐλεημοσύναι) in resnica (ἀλήθεια).« (Tob 3,2) 
 
 
Pri parafrazah stoji ločilo  
 

• pred referenco, če referenca označuje celoten odstavek oz. več povedi: 
 
Z razmahom ideje individualnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, izrazito v času po drugi 
svetovni vojni, avtonomija verskih organizacij ponovno pridobiva pomen v političnem, 
ekonomskem in pravnem ustroju družbe. Izključne pristojnosti na področju članstva, upravljanja 
premoženja in vodenja organizacije, izvzem od splošno veljavnih predpisov države in možnost 
uporabe religiozno zaznamovanih norm vedenja in ravnanja so v današnjem času univerzalno 
priznani elementi kolektivnega vidika individualno zagotovljene pravice do svobode vesti oziroma 
veroizpovedi. (Šturm 2010, 444–457; 122–139) 
 

• za referenco, če referenca označuje eno samo poved: 
 
V večini so razlike, drugačnosti predvsem med Pravoslavno in Katoliško cerkvijo v manjšini in v 
temelju premagljivega (Janežič 2006, 94). 
 
Marija, Jezusova mati, in Elizabeta, mati Janeza Krstnika, sta se, denimo, povezali v nosečnosti in v 
medsebojni pomoči v zanju novem, veselem in presenetljivem ter zato ranljivem položaju (Lk 1,31-
56). 
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Za citiranje cerkvenih dokumentov, Zakonika cerkvenega prava (ZCP), Katekizma Katoliške cerkve (KKC) 
in drugih standardnih besedil, ki jih obravnavamo kot vire, uporabljamo ustaljene okrajšave 
(Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete 1992). Kratice domačih del, zbirk in 
leksikonov se uporabljajo, če so splošno znane in priznane. Kratice revij/časopisov so v ležeči pisavi 
(kurzivi), kratice zbornikov, leksikonov ali monografij so v pokončni pisavi. 
 
3.2 Citiranje Svetega pisma 
Za navajanje Svetega pisma se uporabljajo standardne krajšave svetopisemskih knjig (glej: Sveto pismo 
Nova zaveza in Psalmi: jeruzalemska izdaja. 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta.).2 Pri krajšavah 
(okrajšavah in kraticah) v tujem jeziku se avtor ravna po priročniku The SBL Handbook of Style. 
Pri navajanju svetopisemskih besedil se med vrsticami uporablja vezaj (-), med poglavji pa pomišljaj 
(–): 
 
 
2 Mz 20,17 
Mr 4,35 

ena vrstica  
 

Ezk 11,22-25 
Jn 1,2-3 

več neprekinjenih vrstic v istem poglavju 
 

2 Mz 24,3.7 
Mt 5,1.5.7 

več prekinjenih vrstic v istem poglavju 
 

Jer 7,1-5; 12,5-6 
Jn 1,2-3; 4,2-6 

več neprekinjenih vrstic v različnih poglavjih  
 

Mih 2 
Apd 12 

eno poglavje  
 

5 Mz 32–34 
Mr 3–6 

več neprekinjenih poglavij  

5 Mz 4,44–28,68 
Mr 3,1–4,45 

več neprekinjenih poglavij z vrsticami  

  

 
4. Seznam referenc oz. literature 
Prispevek ima na koncu seznam referenc oz. literature. Knjižna dela se navajajo v obliki: Priimek, 
ime. Leto. Naslov. Kraj: založba. 
 
 
En avtor: 

Lah, Avguštin. 2001. Skrivnost troedinega Boga. Maribor: Teološka fakulteta. 

‒ ‒ ‒. 2008. V znamenju osebe: poskus trinitarične antropologije. Ljubljana: Družina. 
Dva avtorja: 

Rode, Franc, in Anton Stres. 1977. Kriterij krščanstva v pluralistični družbi. Tinje: Dom 
prosvete. 

Trije avtorji: 
Sajama, Seppo, Matti Kamppinen in Simo Vihjanen. 1994. Misel in smisel: uvod v 
fenomenologijo. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. 

 

 
2 Kratice (nekaterih) svetopisemskih izdaj: SSP = Slovenski standardni prevod; SPJ = Jeruzalemska izdaja; EKU = 

Ekumenski prevod (iz leta 1974); CHR = Chraskov prevod (iz leta 1914); MAR = Mariborska izdaja (1959–1961); 

DAL = Dalmatinov prevod (1584). 
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Članki iz revij se navajajo v obliki: Priimek, ime. Leto. Naslov članka. Ime publikacije letnik: prva–
zadnja stran.  

Krašovec, Jože. 1991. Filozofsko-teološki razlogi za odpuščanje. Bogoslovni vestnik 51: 270–
285. 
Sorč, Ciril. 2004. Trinitarično pojmovanje osebe. Tretji dan 33 (julij–september): 25–33. 

 
 
Natančnejša navodila za citiranje so na spletnem naslovu TUKAJ. 

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/citiranje.doc

