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Navodila za pisanje prispevkov 

Splošna navodila: 

Objavljamo strokovne prispevke, ki po obliki ni nujno, da sledijo obliki znanstvenega prispevka. Jezik naj 

bo nekoliko bolj poljuden kot v znanstvenih člankih, da ga bodo razumeli tudi nemikrobiologi. V 

prispevek ne dodajajte dodatnih grafičnih elementov, kot so črte, barven ali pokončen tekst in podobno. 

Ime wordove datoteke naslovite s priimkom glavnega avtorja in s področjem v reviji 

(novice/raziskave/dogodki/intervju/strokovni clanek/nostalgija…). Prosimo, da se držite pravil glede 

virov in pošiljanja slik.  

1) Naslov: do cca 20 besed, tekst Normal (prosimo vas, da ne pišete naslovov z velikimi tiskanimi 

črkami) 

2) Imena avtorjev pišite z malimi črkami (ne z velikimi tiskanimi) in jih označite s številko, ki se 

ujema z raziskovalno ustanovo.  

3) Sledi e-naslov glavnega avtorja. 

4) Sledi ustanova, npr: fakulteta, univerza, naslov; ali: inštitut, fakulteta, univerza, naslov; ali: 

podjetje, naslov. 

 
1 Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana 
2
 Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 

Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana 
3 Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Zaloška 

cesta 4, 1000 Ljubljana 
4 Pivovarna Laško Union, Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana 

 

5) Izvleček: Strnjen zelo kratek opis za uvod, ki pritegne bralca, 2-4 stavke, sledijo Ključne besede 

(3x) 

6) Sledi besedilo, ki je lahko razdeljeno na uvod, metode, rezultate, v primeru povzetnega 

strokovnega članka ta razdelitev ni potrebna. V kolikor uporabljate tako razdelitev, pred 

odstavkom napišete (z velikimi črkami) UVOD, METODE, REZULTATI, ipd. Po želji lahko vključite 

tudi zaključek ali diskusijo. 

7) Izpostavite dva do tri stavke kot ključne ugotovitve, ki bodo predstavljeni v velikem modrem 

poudarjenem besedilu (lahko jih označite z barvo), 

8) Vire pišite v oglatih oklepajih [1,2, 5-6] in naj si sledijo številke tako, kot so citirane v tekstu. Na 

koncu je spisek referenc (Viri), ki naj bo čim bolj strjen, pri pisanju referenc na koncu IZKLJUČITE 

avtomatsko številčenje. Revije napišemo v okrajšani obliki: 

 

Primer: 

Članki: citiramo največ 5 avtorjev, zapis je strjen in jedrnat:  

1. Dao H, Lakhani P, Police A, Kallakunta V, Ajjarapu SS, et al. Microbial Stability of 

Pharmaceutical and Cosmetic Products. AAPS PharmSciTech. 2018 Jan; 19 (1): 60-78 

Knjige:   
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2. The solubility of drugs. In: Florence T, Attwood D, editors. Physicochemical Principles of 

Pharmacy. 4th ed. London: Pharmaceutical Press; 2006. p. 139-176 

 

 

 

Poglavje v knjigi:   

3. Tapia MS, Alzamora SM, Chirife J. Effects of Water Activity (aw) on Microbial Stability as a 

Hurdle in Food Preservation. In: Barbosa‐Cánovas GV, Fontana Jr. AJ, Schmidt SJ, Labuza TP, 

editors. Water Activity in Foods: Fundamentals and Applications, Second Edition. John Wiley 

& Sons, Inc.; 2020. Chapter 14. 

9) Slike pošiljajte posebej, saj potrebujemo formate .jpg (ali podobne) za vstavljanje slik v končni 

dokument. Pri pretvorbi iz Microsoft word-a se izgubi kvaliteta. Poleg slike pošljite opis slike, 

pazite npr. na omembo mikroskopske povečave oziroma merilo in na avtorja slike. Če je slika 

sestavljena iz več slik, ne pošiljajte posameznih slik, temveč končno sliko. Opise slik pošljite na 

KONCU prispevka, če je slika fotografija pripišite avtorja fotografije. V tekstu označite, kam bi 

želeli vstaviti sliko (npr vpišite vstavi sliko 1). 

10) Popravljanje napak: ker se zgodi, da nam zagode tiskarski škrat vas prosimo, da morebitno 

popravljanje besedila pošiljate v “track changes” načinu. 

11) Angleške kratice zapisujemo tako, da za kratico v oklepaju najprej napišemo ang (v kurzivi), 

potem pa celotno ime, pri čemer naj se vsaka beseda začne z veliko črko.  

MALDI-TOF (ang. Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time Of Flight) 

12) Kurziva v tekstu: besede latinskega izvora (npr. in vitro, in vivo, in silico, per os,..) 

13) Navednice: uporabljajte navednice tipa »« 

14) V pomoč pri pripravi naj bo tudi naslednji predlog: 

Besedni pari, ki se pogosto pojavljajo v okviru istega prispevka, pa bi bilo dobro uporabiti le eno 

različico:  

 

preučiti → proučiti 

sekvenirati → sekvencirati 

sekvenca → zaporedje 

določiti → ugotoviti, izmeriti 

povečava 100 × (znak × dobimo z uporabo tipk: alt gr + đ)  

oziroma → oz. 

humani → človeški  

raznolik (raznolik se nanaša na barvo in obliko), raznovrsten, uporabljamo lahko izraz polimorfen 

eksperiment → poskus, test  

osamiti bakterije, izolirati DNA 

manualno → ročno 

avtomatiziran način 

odpornost proti antibiotiku / občutljivost za antibiotik (oboje je sprejemljivo) 
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rezistenčni gen → gen za rezistenco, gen rezistence  

virulentni gen  → gen za virulenco, gen virulence 

imena virusov: virus mozaika tobaka/paradižnika, virus Epstein Barr 

donor-recipient (horizontalni genski prenos - konjugacija) 

donor-akceptor (kemija) 

primer → začetni oligonukleotid 

15) Dolžina prispevkov:  

Kratki prispevki  

- na eni strani, 2800-3000 znakov s presledki in ena ilustracija 
- na dveh straneh, 5000-6000 znakov in dve ilustraciji 

kratki prispevki naj vsebujejo uvodni odstavek, kjer se predstavi skupina in referenco članka, ki 
ga opisujete. Primer: 
Raziskavo o socialnih interakcijah bakterije B. subtilis, objavljeno v reviji Nature 
Communications, sva vodili doc. dr. Polonca Štefanič in prof. dr. Ines Mandić-Mulec, vodja 
študija mikrobiologije in predstojnica Katedre za mikrobiologijo Oddelka za živilstvo Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF), v sodelovanju z domačimi (UL BF) in tujimi raziskovalci z 
Univerze v Københavnu, Univerze v Pensilvaniji in Univerze Exeter v Veliki Britaniji. 
 
Vir: Štefanič, Polonca, Belcijan, Katarina, Kraigher, Barbara, Kostanjšek, Rok, Nesme, Joseph, 
MadsenN, Jonas, Kovač, Jasna, Sørensen, Søren Johannes, Vos, Michiel, Mandić-Mulec, Ines. Kin 
discrimination promotes horizontal gene transfer between unrelated strains in Bacillus subtilis. 
Nature Communications. 2021, vol. 12, p. 1–11. 
 
Nato sledi opis prispevka (do 3000 ali do 6000 znakov)  

Predstavitev raziskovalnega projekta zaključenega v preteklem letu 

- na 2-4 straneh  
izpostavite cilje projekta + dva do tri kratke stavke, ki bodo izpostavljeni v modrem velikem 
tekstu kot glavne ugotovitve (kot pri strokovnem članku) 

Predstavitev raziskovalnih skupin in članov  

- do 4 strani 4 ilustracije (tabele, slike, grafikoni) 
- Izpostavite dva do tri stavke kot ključne ugotovitve, ki bodo predstavljeni v velikem modrem 

poudarjenem besedilu, 

Prispevki iz industrije  

- od 1 do 4 strani (2800-15000 znakov, 1-4 ilustracij) 
- Izpostavite dva do tri stavke kot ključne ugotovitve, ki bodo predstavljeni v velikem modrem 

poudarjenem besedilu, 

Strokovni članki  

- cca 15.000 znakov, 4 ilustracije (tabele, slike, grafikoni) 


