Smernice za pisanje prispevka za revijo RIKOSS
Povzetek: na začetku članka mora obvezno biti 4 – 8 vrstični povzetek članka, iz katerega lahko
bralec razbere ključno vsebino članka.
Obseg prispevka: od 2 do 4,5 strani formata A4 (z upoštevanjem predpisane pisave in
presledkov). V dogovoru z urednikom je včasih lahko besedilo tudi daljše.
Pisava (font): obvezno uporabite Arial 12 in enojne presledke med vrsticami.
Odstavki: naredite z prazno vrstico s pritiskom na tipko enter (ne le navidezne prazne vrstice).
Ne delajte zamika prve vrstice v odstavku.
Naslov in podnaslovi: uporabljajte male črke, razen kadar slovnična pravila zahtevajo drugače
Oblikovanje besedila: ne oblikujte besedila, še zlasti ne uporabljajte samodejnega oblikovanja
v Wordu (zamiki, alineje, samodejnega oštevilčevanja in tudi ne poudarjenega besedila (bold)).
Slike in tabele: če v članek sodijo slike ali tabele, jih pošljite ločeno, v drugem dokumentu, v
besedilu članka pa navedite mesto, kjer naj se slika ali tabela vstavi.
Povezave (linki): naj bodo vedno izpisane v celoti in ne skrite v besedilu kot hipertekst oziroma
povezava.
Ne uporabljajte: funkcije kopiraj in prilepi (copy-paste), ker si Word zapomni poleg besedila tudi
vse vrste oblikovanj, ki lahko potem besedilo pri pretvorbi v druge formate drugače oblikujejo.
Seznam virov: če na koncu prispevka zapišete seznam uporabljenih virov, naj bodo razvrščenih
po abecednem vrstnem redu. V seznam vnesite samo tiste vire, ki ste jih v besedilu uporabili.
Enot ne številčite in med njimi ne izpuščate praznih vrstic. Primera:
Kačič M., Pavšič M. (2015). Ob 95-letnici samoorganiziranosti slepih in slabovidnih: hendikep
takrat in danes. Rikoss, 14, 3: 3-7.
Seligman, M., Darling B., R. (1997). Ordinary families, special children. New York: Guilford
Press.
Uredniški popravki: uredništvo pričakuje, da bo oddani prispevek oblikovno in jezikovno
korekten. Uredništvo poskrbi za pravopisne in manjše slogovne popravke (lektoriranje) in
izboljšave preglednosti. Priporočamo uporabo črkovalnika, ki je del urejevalnika besedila. Tako
se izognemo večini tipkarskih in črkovalnih napak. Uredništvo si pridržuje pravico do popravkov
brez privolitve avtorja v primerih, ko gre za prekoračitev meje etičnosti ali zakonitosti.
Odgovornost avtorjev: Avtor odgovarja (moralno in zakonsko) za resničnost in verodostojnost
podatkov, ki jih zapiše v prispevek. Prav tako odgovarja za pristnost vsebine. Ko prispevek odda,
se predpostavlja, da ni plagiat. Plagiat je besedilo, ki je pobrano iz poljubnega vira tudi v primeru,
ko je delno spremenjeno. Ne šteje se pa za plagiat, če je naveden avtor izvornega besedila.
Avtorske pravice: šteje se, da avtor z oddajo prispevka v objavo odstopi materialne avtorske
pravice izdajatelju. Če želi avtor članek (delno ali v celoti) še kje objaviti, mora za to pridobiti
soglasje uredništva Rikoss in mora pri drugi objavi navesti vse podatke o publikaciji, v kateri je
bil prispevek prvič objavljen.
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