
 

 

AKADEMIJA MM: NAVODILA AVTORJEM 

Akademija MM je edina strokovno-znanstvena revija s področja trženja v Sloveniji, prva številka je izšla že leta 

1997. Njen namen je umeščanje znanstvenih pa tudi strokovnih dognanj v najširšo trženjsko javnost, z namenom 

odpiranja in raziskovanja aktualnih tem in prenosa novih znanj in spoznanj v poslovno prakso. Akademija MM 

nastaja pod okriljem Društva za marketing Slovenije in Akademske sekcije, ustvarjamo jo z ambicijo tesnejšega 

povezovanja teorije in prakse. 

Obseg prispevkov: od 4.000 do 8.000 besed (vključno s povzetkom, ključnimi besedami, literaturo, tabelami in 

grafi). 

 

Jezik: Prispevki so lahko napisani v slovenskem ali angleškem jeziku. Za članke, napisane v slovenskem jeziku, je 

treba poleg slovenskega povzetka in ključnih besed v slovenščini pripraviti tudi naslov, povzetek in ključne besede 

v angleškem jeziku. Angleški članki morajo vsebovati razširjeni povzetek, ki bo v primeru objave preveden v 

slovenski jezik. V obeh primerih se od avtorjev zahteva ustrezna jezikovna raven. V slovenskih člankih je zaželena 

raba ustreznega slovenskega strokovnega izrazja. 

 

Oblika članka: Poslani prispevki morajo biti ustrezno oblikovno urejeni. Besedilo naj bo oblikovano na papirju 

formata A4, pisava naj bo times new roman velikosti 12, vsi robovi naj bodo široki 2,5 cm, razmak med vrsticami 

pa 1,5. Tabele in grafi naj se nahajajo med tekstom. 

 

Prva stran naj vključuje naslov članka ter ime in priimek, naziv, institucijo in elektronski naslov avtorja oz. 

avtorjev. Druga stran naj vključuje naslov, povzetek (od 150 do 200 besed) in ključne besede (4–6) v slovenskem 

jeziku. V nadaljevanju naj bodo naslov, povzetek in ključne besede predstavljene tudi v angleškem jeziku. 

 

Tretja stran vključuje naslov in besedilo članka. Naslovi poglavij in podpoglavij naj bodo ustrezno oštevilčeni (1., 

2., 2.1 itn.). Seznam literature naj bo na koncu članka. 

 

Navajanje literature med tekstom in na koncu prispevka: Med tekstom se navede priimek avtorja oz. avtorjev, 

letnica izida dela in po potrebi številka strani, npr. (Gartner, 1993) oz. (Gartner, 1993: 15-17). Vsaki bibliografski 

navedbi med tekstom naj ustreza navedba dela v seznamu literature na koncu prispevka. V seznamu literature 

naj ne bodo navedena dela, na katere se avtor v besedilu ne sklicuje. 

 

Bibliografske enote na koncu prispevka naj bodo navedene v skladu s standardi APA. V seznamu literature se 

bibliografski opisi navajajo po abecednem redu (prvih) avtorjev, literatura istega avtorja pa po kronološkem 

zaporedju. V nadaljevanju so podani osnovni primeri navajanja v skladu s standardi APA: 

 

Članki v revijah: Gartner, W.C., & Bachri, T. (1994). Tour operators' role in the tourism distribution system: An 

Indonesian case study. Journal of International Consumer Marketing, 6, 161–179. 

 

Knjiga: Aaker, D., & Joachimsthaler, E. (2000). Brand leadeship. New York: The Free Press. 

 

Poglavje v knjigi: Gartner, W.C. (1993). Image formation process. In M. Uysal, & D.R. Fesenmaier (Eds.), 

Communication and Channel Systems in Tourism Marketing (pp. 191–215). New York: The Haworth Press. 

  

Recenzijski postopek: Poslani prispevki bodo najprej pregledani s strani uredništva ter v nadaljevanju s strani 

domačega oz. tujega neodvisnega recenzenta. Recenzija bo narejena po načelu slepe recenzije. Avtorji bodo o 

povratnih informacijah recenzijskega postopka obveščeni ter po potrebi pozvani k ustreznim prilagoditvam oz. 

nadgradnjam prispevkov. 


