
VABILO AVTORJEM 

Po sklepu Senata FNM pričenjamo z aktivnostmi za vzpostavitev revije naše fakultete 

z imenom Diaonija, s katero želimo ustvariti dodaten prostor za publicistično 

dejavnost naših študentov, zaposlenih in druge zainteresirane javnosti. 

V reviji bomo objavljali kakovostne poljudne in strokovne članke s področja 

naravoslovja, matematike ali znanosti, ki uporabljajo znanja teh področij. Ciljna 

publika bralcev so v prvi vrsti delodajalci, ki potrebujejo znanja s tega področja in 

želijo izvedeti, kdo in kaj je zanimivega razmislil na njihovem področju. V drugi vrsti 

so ciljna publika študentje, ki iščejo zamisli za svojo kariero, in lahko v reviji najdejo 

navdih za lastna raziskovanja in iskanje stikov s trgom dela. 

Za kakovost izdelkov bo skrbel uredniški odbor in uredniški svet v katerih so vrhunski 

strokovnjaki povezani s področji, ki jih revija pokriva. Članki bodo anonimno 

recenzirani, o objavi pa na podlagi recenzije odloča uredniški odbor. Recenzenti 

lahko od avtorjev zahtevajo, da besedilo spremenijo v skladu s priporočili in da 

popravljeni članek ponovno pošljejo v pregled. Uredništvo lahko objavo članka 

zavrne, če vsebinsko ali po merilih kakovosti ne ustreza standardom revije. 

S prispevkom v reviji bodo avtorji vzpodbujali širjenje znanja s področja naravoslovja 

in matematike ter tehnike oziroma izobraževanja teh področij in svoje poglede 

prenašali na trg dela in na prihajajoče generacije. 

 

NAVODILA AVTORJEM 

Avtorje prosimo, da pri pripravi članka upoštevajo naslednja navodila. 

Članek naj bo napisan v slovenščini z angleškim prevodom naslova, povzetka in 
ključnih besed ali angleščini z naslovom, ključnimi besedami in razširjenim 
povzetkom v slovenščini. Prispevki naj bodo zanimivi in razumljivi širšemu krogu 
bralcev. Ključna je intuitivna predstavitev zamisli in rezultatov, tehnične podrobnosti 
pa lahko ostanejo prihranjene za morebitni znanstveni članek, ki bi bil nadgradnja 
članka objavljenega v reviji Diaonija. 

Članek naj vsebuje naslov, ime avtorja (avtorjev) in sedež institucije, kjer avtor(ji) 
dela(jo). Sledi naj povzetek, z največ 1.000 znaki, seznam ključnih besed in besedilo, 
ki ne presega 20.000 znakov. Članek naj bo predvidoma predložen v urejevalniku 
besedil MS Word 2010 oz. kasnejši ali LATEX. Slike in tabele morajo imeti dovolj 
natančen opis, da jih lahko razumemo brez preostalega besedila. Biti morajo 
oštevilčene. Slike v elektronski obliki morajo biti visoke kakovosti v formatu jpg. 
Velikost črk naj bo 12 pt, razmak med vrsticami pa 1,5 vrstice. 

Prispevek v PDF obliki pošljite na naslov dianoia@um.si z zapisom zadeve: »za 
revijo FNM«. Če bo sprejet v objavo, vas bomo prosili za izvorno obliko prispevka. 
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