
NAVODILA AVTORJEM 
 
Revija za ekonomske in poslovne vede objavlja znanstvene, strokovne in druge prispevke. 
Kategorijo prispevka predlaga avtor, končno presojo pa na osnovi strokovnih recenzij opravi 
uredništvo oziroma odgovorni urednik. Članki, ki so objavljeni, so recenzirani. 
Avtorje prosimo, da pri pripravi znanstvenih in strokovnih člankov upoštevajo naslednja 
navodila: 
1. Prispevke z vašimi podatki pošljite na naslov: Revija za ekonomske in poslovne vede, Na 

Loko 2, Sl-8000 Novo mesto, Slovenija. Prispevke sprejemamo tudi na elektronski naslov 
uredništva. Prispevek naj bo napisan z urejevalnikom besedil Microsoft Word. V primeru, 
da ga posredujete izključno v elektronski obliki, mora biti tudi v PDF obliki. 

2. Prispevki lahko obsegajo do 40.000 znakov. 
3. Vsak prispevek naj ima na posebnem listu naslovno stran, ki vsebuje ime in priimek 

avtorja, leto rojstva, domači naslov, številko telefona, naslov članka, akademski in 
strokovni naslov, naslov ustanove, kjer je zaposlen in elektronski naslov. Če je avtorjev 
več, se navede zahtevane podatke za vsakega avtorja posebej. Vodilni avtor mora biti med 
avtorji napisan na prvem mestu. 

4. Znanstveni in strokovni prispevki morajo imeti povzetek v slovenskem (do 1.200 znakov  
s presledki) in v angleškem jeziku. Povzetek in ključne besede naj bodo napisani na 
začetku prispevka. Priložiti je treba tudi razširjeni povzetek (10.000 znakov s presledki) v 
angleškem jeziku. 

5. Tabele in slike naj bodo vključene v besedilu tja, kamor sodijo. Slike naj bodo tudi 
priložene kot samostojne datoteke v ustreznem slikovnem (jpg, bmp) oziroma vektorskem 
(eps) zapisu. 

6. Seznam literature uredite po abecednem redu avtorjev, in sicer: 
− za knjige: priimek in ime avtorja, leto izdaje, naslov, kraj, založba. Primer: Samuelson, 

P. A. and Nordhaus, W. D. (2010). Economics. Boston: McGraw Hill. 
− za članke v revijah: priimek in ime avtorja, leto objave, naslov članka, naslov revije, 

letnik, številka, strani. Primer: Mauer, P. (2013). V posel s treznim premislekom. 
Podjetnik, 22, št. 7/8, str. 52–55. 

− za članke v zbornikih: priimek in ime avtorja, leto objave, naslov članka, podatki o 
knjigi ali zborniku, strani. Primer: Senjur, M. (2009). Strategija razvoja Slovenije in 
gospodarska recesija. V: Nared, J. and Perko, D. (ur.). Razvojni izzivi Slovenije. 
Ljubljana: Založba ZRC, str. 21–28. 

− za spletne reference je obvezno navajanje spletne strani z imenom dokumenta ter 
datumom povzema informacije. Primer: Gostiša, M. (2001). Vloga kadrovskih služb 
pri razvoju delavskega samoupravljanja. Referat na Dnevih kadrovskih delavcev v 
Portorožu. Pridobljeno dne 20. 8. 2013 s svetovnega spleta: http://www.delavska- 
participacija.com/clanki/vlogakadrovsluzb.doc. 

7. Vključevanje reference v tekst: Če gre za točno navedbo, napišemo v oklepaju priimek 
avtorja, leto izdaje in stran (Starc, 2013, str. 15). Če pa gre za splošno navedbo, stran 
izpustimo (Starc, 2013). 

Vsa dodatna pojasnila glede priprave in objave prispevkov, za katere menite, da niso zajeta v 
navodilih, dobite pri glavnem in odgovornem uredniku. Za splošnejše informacije in tehnično 
pomoč pri pripravi prispevka se lahko obrnete na uredništvo oziroma na naš elektronski 
naslov: urednistvo@eb-nm.si. 
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