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Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, Slovenija, 
6.10.2021 

Revijo izdaja enkrat letno Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Uredništvo revije 
sprejema izvirne in pregledne znanstvene članke ter strokovne članke predvsem s področja 
hmeljarstva in pivovarstva, po možnostih pa tudi s širšega področja kmetijstva in agroživilstva. 
Če želite objaviti prispevek v tej reviji, prijavite naslov uredništvu do konca avgusta v 
tekočem letu. Slednji avtorja obvesti, če je naslov sprejet (glede na tematiko in glede na nabor 
naslovov v tekočem letu) po potrditvi uredniškega odbora.  

1 Oddaja prispevkov 

Avtorji pošljejo e-verzijo prispevka urednici do 25. oktobra na naslov: barbara.ceh@ihps.si. Po 
dveh recenzijah prejme prvi avtor prispevek nazaj na e-pošto z vstavljenimi komentarji in 
predlaganimi popravki. Prispevek čim hitreje uredi glede na predloge recenzentov in ga pošlje 
nazaj v uredništvo najkasneje do 25. novembra.  

2 Kratka navodila za oblikovanje 

Prispevki so lahko napisani v slovenskem ali angleškem jeziku. Prispevki naj imajo izvleček v 
slovenščini in angleščini, pri vsakem naj bodo navedene ključne besede. Izvleček lahko obsega 
do 200 besed. Za jezikovno pravilnost odgovarjajo avtorji. Zaželeno je, da je končna verzija 
prispevka (z upoštevanimi popravki, predlaganimi s strani dveh recenzentov) lektorirana in ne 
daljša od 11 strani formata B5 (JIS), velikost pisave Times New Roman 11, razmik med vrsticami 
1,0 (enojni).  

Robovi so zgoraj 2,5, levo 2,5, na dnu in desno 2,5. Preglednice in slike naj bodo črno-bele 
oziroma razločno obarvane, da se bo tisk pri črno-belem tisku dobro razločil. Naslovi preglednic 
in slik so napisani ležeče.  

Latinske izraze pišemo ležeče. V slovenščini uporabljamo decimalno vejico, v angleščini 
decimalno piko.  

Naslov prispevka je napisan z velikimi tiskanimi črkami, za prazno vrstico sledijo v naslednji 
vrstici imena avtorjev v polni obliki. Vsak avtor naj bo označen tudi s sklicem (Sklici, Vstavi 
sprotno opombo - npr.: Suzana MOČNIK1). Pod črto spodaj (sklic) naj bo v jeziku prispevka 
navedba naziva in polnega naslova ustanove in e-poštni naslov. 

Sledi predlog oznake tipa članka v slovenščini in angleščini po metodologiji COBISS.  

Naslovi poglavij in podpoglavij so v debelem tisku in smiselno oštevilčeni. Naslove poglavij 
pišemo z velikimi, podpoglavij pa z malimi črkami. 

3 Navedba virov 

Viri so navedeni na koncu članka po abecednem redu avtorjev. V besedilu navajamo priimek 
avtorja/jev in letnico objave prispevka (npr.: Novak, 1999; Novak in Košir, 2000; Radišek in sod., 
2001). Navajanje literature naj bo popolno: pri revijah letnik, leto, številka, uporabljene strani, 
pri knjigah kraj, založba, leto, uporabljene strani. Za naslove revij je dovoljena uradna okrajšava, 
za okrajšanimi besedami naj bo pika. Pri spletnih navedbah virov pripišemo v okroglem 
oklepaju še datum citiranja. 

4 Navodila za citiranje: 

Pravila za citiranje in navajanje literature (https://vodici.pef.uni-
lj.si/subjects/guide.php?subject=apa7) 
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