Napotki piscem prispevkov za revijo Hladnikia
Splošno
Revija objavlja znanstvene, strokovne in pregledne članke ter druge prispevke (komentarje,
recenzije, poročila), ki obravnavajo floro in vegetacijo, zlasti Slovenije in sosednjih držav.
Vsi objavljeni znanstveni, strokovni in pregledni članki imajo pisne recenzije. Članki
objavljeni v Hladnikiji ne smejo biti delno ali v celoti predhodno objavljeni v knjigi ali reviji.
Vse avtorske pravice ostanejo piscem.
Jezik
Prispevki morajo biti napisani v slovenskem ali angleškem jeziku in morajo vedno imeti
naslov, izvleček in ključne besede ter legende slik in tabel v slovenskem in angleškem jeziku.
Oblikovanje besedil
Prispevki naj bodo napisani brez nepotrebne uporabe velikih črk (uporabljajo naj se le tam,
kjer jih predpisuje pravopis), znanstvena imena vseh taksonov naj bodo napisana v kurzivi,
naslovi napisani odebeljeno, priimki avtorjev naj bodo napisani s pomanjšanimi velikimi
črkami (small caps). Za interpunkcijskimi znaki, razen za decimalno vejico in vezajem (tudi,
ko nadomešča besedico "do", npr 5-6 cm) naj bodo presledki. Nadmorsko višino krajšamo kot
"m n. m.". Tuje pisave prečrkujemo po pravilih, ki jih določajo Pravila Slovenskega pravopisa
(2007). Vsi odstavki in naslovi se pričenjajo brez zamikov na levem robu besedila. Pri pisanju
ne uporabljamo možnosti avtomatskega deljenja besed ("auto hyphenation") niti besed ne
delimo sami.
V besedilu citiramo avtorje po vzorcu: "PAULIN (1917)" ali "(LOSER 1863a)", za dva avtorja
"(AMARASINGHE & WATSON 1990)", za več kot dva pa "(MARTINČIČ & al. 2007)". Številko
strani dodamo letnici (npr. "1917: 12", "1917: 23-24") le ob dobesednem navajanju. Da se
izognemo nepotrebnemu navajanju avtorjev, se v prispevkih, ki navajajo večje število
znanstvenih imen rastlin ali združb, držimo nomenklature izbranega standardnega dela (za
območje Slovenije MARTINČIČ & al., 2007: Mala flora Slovenije). Nomenklaturni vir
imenujemo v uvodnem delu. Avtorski citat vedno izpisujemo le ob prvi navedbi določenega
rastlinskega imena v prispevku.
Prispevki (razen poročil, razmišljanj in komentarjev, pri katerih je dopuščeno več svobode)
se začno z naslovom in morebitnim podnaslovom (vsi naslovi in podnaslovi naj bodo
natisnjeni krepko). Sledi navedba avtorja(-ev) s polnim(-i) imenom(-i), poštnimi in
elektronskimi naslovi in izvleček/abstract. Naslovi poglavij so oštevilčeni z arabskimi

številkami, pred in za njimi je izpuščena vrstica, podnaslovi nižjega reda so oštevilčeni z
dvema številkama ločenima s piko (npr. 1.4).
Fitocenološke tabele
Enostranska tabela naj ne presega 50 vrstic z do 25 popisi (če navajamo tudi sociabilnost, z do
15 popisi). Večje tabele lahko pripravimo ležeče (do 70 vrst in 45 popisov) ali jih razdelimo v
več tabel.
Viri – Pod viri navajamo literaturo, herbarije (z mednarodno priznanimi kraticami ali opisno),
zemljevide, podatkovne zbirke, arhive ipd. Literaturo navajamo po vzorcu:
AMARASINGHE, V. & L. WATSON, 1990: Taxonomic significance of microhair morphology
in the genus Eragrostis Beauv. (Poaceae). Taxon 39 (1): 59-65.
CVELEV, N. N., 1976: Zlaki SSSR. Nauka, Leningrad. 788 pp.
HANSEN, A., 1980: Sporobolus. In: T. G. Tutin (ed.): Flora Europaea 5. CUP, Cambridge.
pp. 257-258.
WRABER, T. & P. SKOBERNE, 1989: Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk SR
Slovenije. Varst. Nar. (Ljubljana) 14-15: 9-428.
Med viri navajamo vse tiste in le tiste, ki jih citiramo v besedilu. Pri citiranju manj znanih
revij navedemo v oklepaju še kraj izhajanja.
Oblikovanje slik in preglednic
Slike so črtne, pripravljene z računalniško grafiko in kontrastno natisnjene ali narisane s
tušem. Izjemoma pridejo v poštev tudi kontrastne fotografije. Slike morajo biti opremljene z
merilom. Na sestavljeni sliki mora biti jasno, na katere dele se merilo nanaša. Na zemljevidih
naj bo poleg grafičnega merila nedvoumno označena tudi smer severa z "N". Če je slik več, so
zaporedno oštevilčene z arabskimi številkami, posamezni deli sestavljenih slik pa dodatno s
črkami. Preglednice oštevilčimo z arabskimi številkami, neodvisno od oštevilčenja slik.
Vsi naslovi, napisi in pojasnjevalno besedilo k slikam in preglednicam morajo biti v
slovenskem in angleškem jeziku. Slike označimo s Slika 1: in Figure 1:.., preglednice s
Preglednica 1:… in Table 1:…. Vsaka slika ali preglednica mora imeti sklic v besedilu kot (sl.
1 ali tab. 1). Naslove, napise in pojasnjevalno besedilo k slikam in preglednicam dodamo v
besedilu na koncu prispevka. Položaj slik in preglednic označimo na robu natisnjene kopije
besedila. Slike in preglednice priložite na koncu besedila in dodatno kot samostojne datoteke
ob oddaji digitalne oblike prispevka. Slike oddajte v katerem koli od splošno razširjenih
formatov, z minimalno ločljivostjo 300 dpi,

Floristične notice – V tej rubriki objavljamo zanimive floristične najdbe, predvsem z
območja Slovenije, izjemoma tudi nove vrste za slovensko floro. Avtorjem predlagamo, naj
nove vrste podrobneje predstavijo v samostojnem članku, s slikovnim materialom in diagnozo
obravnavane vrste. Obseg florističnih notic naj praviloma ne presega 6500 znakov s presledki
(vključno z naslovom, podnaslovi, literaturo in preglednicami). Naslov notice predstavlja
popolno znanstveno ime obravnavanega taksona brez citiranega vira in letnice. Naslovu sledi
kratka pisna oznaka pomena najdbe (npr. "Potrditev več desetletij starih navedb za Belo
Krajino." ali "Nova nahajališča redke vrste.") v slovenščini in angleščini in navedba novih
nahajališč po vzorcu:
9559/1 (UTM WM44) Slovenija: Štajerska, Pohorje, Frajhajm nad Šmartnim na Pohorju, pri kmetiji Vošnik, 900 m s. m.;
suhe košenice. Leg. D. NAGLIČ, 5. 7. 1987, det. M. RISTOW, 7. 7. 1987 (LJU XXXXXX).

Navedbi nahajališč sledi komentar z obrazložitvijo pomena najdb in morebitne pripombe
avtorja. Navajamo le bistvene literaturne vire. Avtor notice je s polnim imenom naveden na
koncu prispevka.
Recenzije – Naslov recenzije je naslov recenziranega dela po vzorcu citiranja literature z
dodatnimi podatki o vseh avtorjih, ISBN številko, letnico, recenzentom dela, prevajalcem,
številu strani in ceni. Za razliko od siceršnjega citiranja literature najprej navedemo polni
naslov obravnavanega dela. Recenzije naj ne presegajo dveh strani natisnjenega besedila.
Oddaja besedil
Ob predložitvi prispevka v objavo naj avtor glavnemu uredniku pošlje elektronsko obliko
besedila ali jasno čitljiv izpis besedila, natisnjen na belem A4 papirju, z dvojnim razmikom
vrstic in nepotiskanimi robovi, širokimi vsaj 3 cm. Vsaka stran naj ima v glavi napisano ime
avtorja in zaporedno številko strani. Po recenziji oddanega članka avtorju vrnemo tipkopis ali
elektronsko obliko z morebitnimi pripombami recenzenta, na podlagi katerih v roku 14 dni
popravi besedilo in vrne članek s pripadajočimi slikami glavnemu uredniku v digitalni obliki
(DOC ali RTF formatu) po elektronski pošti. V primeru, da je besedilo pred recenzijo
jezikovno šibko, lahko uredniški odbor od avtorja zahteva, da poskrbi za lektoriranje.

Revija prispevkov ne honorira. Avtorji člankov brezplačno prejmejo 10 posebnih odtisov in
elektronsko obliko v PDF formatu, avtorji notic pa samo elektronsko obliko.

