
 

Navodila avtorjem za objavo prispevkov v reviji Proteus 
 

POSLANSTVO REVIJE PROTEUS 
Proteus je revija za poljudno naravoslovje. Objavlja poljudnoznanstvene, strokovne in znanstvene prispevke 
ter druga besedila, ki dvigujejo izobraženost na področju širšega naravoslovja, zavest o pomenu 
naravoslovja in odnos do narave. Proteus je naša najstarejša naravoslovna revija (izhaja od leta 1933 s 
prekinitvijo 4 let med drugo svetovno vojno zaradi kulturnega molka). Uredniški odbor s širokim krogom 
recenzentov posebno skrb namenja slovenskemu znanstvenemu in strokovnemu jeziku.  
 
VRSTE PRISPEVKOV 
Članek prinaša izvirna spoznanja, preglede zanimivih in aktualnih tem ipd. Člankov v nadaljevanjih 
načeloma ne sprejemamo! Obseg članka (besedilo, slike ilustracije skupaj) je praviloma do 16.000 znakov s 
presledki. Ob naslovu članka je označena znanstvena disciplina ali strokovno področje, s katerega je 
prispevek, ki ga predlaga avtor. 
Kratek prispevek, je po vsebini podoben članku, a je krajši (besedilo, slike ilustracije skupaj od 5.000 do 
10.000 znakov s presledki). Ob naslovu članka je označena znanstvena disciplina ali strokovno področje, ki je 
tema prispevka. 
Novice in zanimivosti seznanjajo bralce z novimi odkritji, novimi načini pri reševanju določene 
problematike, znanstvenimi zanimivostmi, predstavljajo naravoslovne ustanove in njihove dosežke, med 
njimi pa je mogoče najti tudi tematske potopise (besedilo, slike in ilustracije skupaj do 3200 znakov s 
presledki) in prispevke bralcev o zanimivostih iz svoje okolice (priporočena je fotografija, dolžina besedila je 
omejena na 1500 znakov s presledki). 
Vzgojno-izobraževalni in informativni prispevki so krajši prispevki in napotki namenjeni mladim 
naravoslovcem in njihovim mentorjem (“Mladi naravoslovec”) ter poročanju o pomembnejših naravoslovnih 
dejavnostih in izvedenih projektih v šolah (“Naravoslovje v šoli”). V to skupino štejemo tudi prispevke o 
naravoslovju v medijih, naravoslovni fotografiji in poročila o pomembnejših domačih publikacijah, o varstvu 
narave in naravnega okolja.  
Odmevi prinašajo kratka vsebinska poročila o pomembnejših dogodkih, nagradah in priznanjih, jubilejne 
zapise in predstavitve znanih osebnosti s področja naravoslovja. 
 
SPLOŠNA NAVODILA 
Avtor v spremnem pismu in v izpolnjenem obrazcu Izjava za objavo posreduje svoj polni naslov, če je le 
mogoče tudi elektronski naslov. Avtor članka je vabljen, da predlaga do tri osebe (ime, priimek in naslov), ki 
so avtorju potrdili, da so pripravljeni recenzirati njegov prispevek. Dokončni izbor recenzentov opravi 
uredništvo. Avtor bo obveščen o odločitvi uredništva, ki je dokončna. Oblikovne podrobnosti si avtor lahko 
ogleda v eni izmed zadnjih številk revije Proteus. Izjeme v dolžini in obliki prispevkov so možne, a le z 
odobritvijo uredništva. Avtor lahko dobi na uredništvu deset izvodov revije Proteus, v katerem je objavljen 
njegov prispevek. 
 
Prispevke sprejemamo po pošti na naslov uredništva: Uredništvo revije Proteus, Prirodoslovno 
društvo Slovenije, Salendrova 4, p.p. 1573, SI-1001 Ljubljana). Rokopis (besedilo in slike) lahko 
pošljete tudi po elektronski pošti na naslov prirodoslovno.drustvo@guest.arnes.si.  
 
Prispevkov, ki niso pripravljeni tudi v elektronski obliki, ne sprejemamo. 
 
Dodatna pojasnila o pripravi rokopisov ali o njihovi objavi so na voljo v pisarni uredništva: 
Uredništvo revije Proteus 
Prirodoslovno društvo Slovenije  
Salendrova 4, p.p 1573, 1001 Ljubljana 
tel.: 01/252-19-14, fax: 01/421-21-21. 
prirodoslovno.drustvo@guest.arnes.si 
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NAVODILA ZA ČLANEK IN KRATEK PRISPEVEK 
 
Uvod: odstavek s 3-5 stavki, ki bralca navduši za branje. Natisnjen je poudarjeno! Uvod ni isto kot povzetek 
članka! 
Besedilo: Naj bo brez presledkov (skupaj z uvodom, a brez manj znanih besed, literature in povzetka). 
Veliko pozornost je potrebno nameniti slogu pisanja - pestrost, jasnost, jedrnatost. Vsebina prispevka naj bo 
predstavljena na poljuden način, da bo razumljiva tudi ljudem, ki tematike ne poznajo, pritegniti mora tudi 
bralce, ki jih tema sicer ne zanima! Besedilo naj bo razumljivo (po potrebi mednaslovi), brez pretiranega 
sklicevanja na literaturo, slike in/ali tabele. 
Slovar manj znanih besed: Manj znane besede razložimo na koncu prispevka v obliki: beseda → 5 do 10 
besed razlage. Največ 15, priporočljivo do 10 besed. V kolikor je potrebna daljša razlaga → okvir. 
Okvir: Opis pojavov, pojmov, dogodkov, ki potrebujejo samostojno razlago, s samim prispevkom pa 
neposredno niso povezani ali bi njihova razlaga v besedilu razbijala enotnost prispevka. V okvirju lahko 
opišemo tudi strokovno zahtevnejši del besedila, ki ga bodo brali tisti, ki temo bolje poznajo. V okvirju lahko 
objavimo tudi krajše sezname. Okvir ima lahko svoj naslov, v reviji bo natisnjen ločeno od ostalega besedila!  
Priporočljiva je tudi slika ali graf, ki dodatno osvetli problem. Največ 2 okvirja na članek, besedilo za 
posamezen okvir ne sme biti daljše od 1000 znakov! 
Tabele in grafi. Njihova zgradba mora biti preprosta in pregledna! Uredništvo priporoča, da se podatke 
namesto v tabeli prikaže s sliko (e.g. s torto ali s stolpci). Pri pripravi ilustracij je treba upoštevati, da ena 
stran pomeni približno 3600 znakov. Najmanjša velikost znakov v tabeli ali grafu je 10 točk, priporočeni 
nabor znakov je Arial CE. Legende k tabelam in grafom morajo biti zbrane na koncu rokopisa v ločenem 
poglavju. 
Fotografije in ilustracije: So pomemben del vsakega prispevka! Avtor pošlje več slik in končni izbor 
prepusti uredniku. Slike, ki po avtorjevem mnenju ne smejo manjkati, naj bodo označene posebej. Material 
naj bo tehnično na visoki ravni. Sprejemamo diapozitive, negative, fotografije, risbe, skice in slikovno gradivo 
v elektronski obliki. Za slikovno gradivo v elektronski obliki so priporočeni zapisi: *.cdr, *.ai in *.eps za 2D 
vektorske slike; *.dxf in *.dwg za 3D vektorske slike ter *.tif ali *.bmp za bitne slike. Priporočena velikost 
bitnih slik je 600x600 točk in ločljivost 300 dpi. Če avtor nima izdelane slikovne predloge, lahko nariše skico 
in uredništvo bo izdelalo dokončno slikovno podobo. Avtorja prosimo, da opozori uredništvo na konvencije ali 
standarde, ki jih zahtevajo posamezna področja pri oblikovanju slikovnega gradiva (e.g. barve, znaki in 
podobno). Podpisi k slikam so lahko dolgi 3 ali 4 stavke in morajo biti jasno označeni, kateri sliki pripadajo. 
Razumljivi naj bodo tudi za bralce, ki članka ne berejo. V rokopisu avtor označi mesto, kjer naj bo vključena 
tabela, graf ali drugo slikovno gradivo.  
 
Za vsako sliko MORA biti v legendi naveden avtor in nosilec (fizična ali pravna oseba) avtorskih 
pravic (npr. avtor Janez Kranjski,  revija Nature). Avtorji morajo sami poskrbeti za dovoljenje 
za objavo v reviji Proteus.  
Slikovno gradivo (npr. diapozitivi, fotografije, skice) mora imeti označeno: ime in priimek 
imena korespondenčnega avtorja (npr. Kranjski J.); zaporedno številko, če je v prispevku več 
enot (npr. slika 2) in orientacijo (označiti s črko kje je zgoraj (Z) in levo (L)). 
V primeru slabe tehnične kakovosti ali pomanjkanja slikovnega gradiva si uredništvo pridržuje 
pravico opremiti prispevke s slikovnim gradivom. Priporočeno razmerje med količino besedila in 
številom slik je 1 slika na vsakih 2000 znakov (s presledki) besedila.  
O velikosti objavljenih slik odloča uredništvo, avtor pa lahko poda svoje želje. Uredništvo si tudi 
pridružuje pravico do likovne obdelave slikovnega gradiva. 
 
Enačbe morajo biti napisane v svoji vrstici in ločene od ostalega besedila s prosto vrstico zgoraj in spodaj. 
Oštevilčene morajo biti z arabskimi številkami, številka enačbe je v okroglem oklepaju. Če je enačba del 
stavka, je zaželeno, da je napisana v eni vrstici (npr. (1-x)/(1+x)).  
Povzetek napišejo avtorji v slovenščini v tretji osebi.  
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Predstavitev avtorjev. Avtorji prispevkov se v posebnem odstavku (do 700 znakov s presledki) bralcem 
predstavijo. Poudarek predstavitve naj povezan s prispevkom, ki ga predstavljajo. Zaželjena je tudi avtorjeva 
fotografija, po možnosti med opravljanjem dela, o katerem piše. 
Mere. Kjer je mogoče, se uporabljajo SI enote. Med številko in enoto mora biti presledek (npr. 5 m, 1 s, 80 
kg). Izjeme so 0, 0C in % (npr. 450, 370C in 99%).  
Strani rokopisa morajo biti oštevilčene z arabskimi številkami, skupaj z naslovno stranjo.  
Literatura: Avtor na koncu doda seznam le najpomembnejše literature (največ 10 navedkov, lahko tudi 
internetske naslove, glej zglede spodaj), kjer lahko bralec dobi dodatne informacije o temi in ne celoten 
seznam literature, ki jo je uporabil pri pisanju članka. 
 
 
NAVODILA ZA NOVICE IN ZANIMIVOSTI, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PRISPEVKE IN ODMEVE 
 
Novice opisujejo nova odkritja, nove načine pri reševanju določene problematike, zanimivosti, potopise... 
Prispevki so lahko izvirni ali priredbe tujih prispevkov. Pri izvirnih prispevkih je zaželjena fotografija. Dolžina 
izvirnih prispevkov je omejena na 3200 znakov s presledki. V izjemnih primerih je besedilo lahko tudi daljše. 
Priredbe tujih prispevkov (navede se obvezno vir, glej Literatura) lahko le povzemajo informacijo o odkritju. 
Dolžina prispevkov naj bo približno 1500 znakov s presledki. 
 
Pri kratkih prispevkih bralcev o zanimivostih v Sloveniji (Naravoslovna fotografija, Narava v tem mesecu, 
Mladi naravoslovec, Nove knjige, Naravoslovje v šoli, Bralci pišejo) je priporočena tudi fotografija. Dolžina 
besedila je omejena na 1500 znakov s presledki. Objavljamo tudi mnenja bralcev (Odmevi) o prispevkih v 
Proteusu ali v drugih javnih občilih. Dolžina teh prispevkov je omejena na 400 znakov s presledki.  
 
Navodila za pripravo slikovnega gradiva in za navajanje literature so enaka kot za članke in 
kratke prispevke. 
 
Končni izbor prispevkov opravi uredništvo, ki si tudi pridržuje pravico do uredniškega krajšanja.  
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