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Navodila za pripravo in oddajo prispevkov  
 

3. KONFERENCA JAVNEGA ZDRAVJA Z MEDNARODNO UDELEŽBO 
»SODOBNI KONCEPTI CEPLJENJ IN PREVENTIVE V OSNOVNEM  

ZDRAVSTVENEM VARSTVU« 
 

IZOLA, SLOVENIJA 
19. JUNIJ 2015 

 

Prispevki sodelujočih na 3. znanstveni in strokovni konferenci »Sodobni koncepti cepljenj in preventive v 
osnovnem zdravstvenem varstvu« bodo recenzirani in objavljeni na zgoščenki. Prispevki naj sledijo ključnim 
temam letošnje konference: i) zdravstvena nega in dietetika kot temelj preventive na področju osnovnega 
zdravstvenega varstva ter ii) prenos sodobnih spoznanj s področja cepljenj v prakso.  

Konferenca bo organizirana v plenarni del in sekcije. Na plenarnem delu bodo nastopili vabljeni predavatelji oz. 
vabljene predavateljice. Plenarnemu delu bodo sledile sekcije, v katerih bodo predstavljene raziskave in dela z 
navedenih vsebinskih področij konference.  

♦♦♦ 

Splošna navodila 

Članki naj bodo dolgi največ 3000 besed (približno 6 tipkanih strani, vključno z literaturo), A4 format, velikost 
pisave 12 pt, pisava Times New Roman, vsi robovi 25 mm, enojni razmik, obojestranska poravnava, odstavki 
brez zamikov, vendar ločeni s prazno vrstico.  

Naslovi poglavij naj bodo zapisani v velikosti pisave 12 pt, Times New Roman. Prvi nivo poglavij naj bo 
oblikovan z malimi tiskanimi črkami in krepko, drugi nivo poglavij (podpoglavje) pa z malimi tiskanimi črkami 
in kurzivno. Prispevki naj ne vključujejo več kot dva nivoja poglavij.  

Naslov, izvleček in ključne besede naj bodo v slovenskem in angleškem jeziku. Izvleček naj ne bo daljši od 150 
besed. Navedenih naj bo od 3 do 6 ključnih besed. 

♦♦♦ 

Opredelitev tipologije prispevkov 

Prispevki so lahko empirični ali teoretični. Tip prispevka determinira strukturo prispevka in strukturo povzetka 
prispevka.  Empirični prispevek predstavi rezultate empirične raziskave in je praviloma organiziran po shemi 
IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion) ali na deskriptivni način za teoretične prispevke.  

♦♦♦ 

Struktura prispevkov 

Prispevek mora vsebovati naslednja poglavja:  

• naslov (v slovenskem in angleškem jeziku),  
• podatki o avtorjih: ime in priimek avtorja/ev, organizacija zaposlitve, naslov in elektronski naslov 

vsakega avtorja in soavtorjev,  
• povzetek in ključne besede (v slovenskem in angleškem jeziku),  
• uvod,  
• metode (empirični prispevek),  
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• rezultati (empirični prispevek),  
• strukturirana vsebina (teoretični prispevek) ali diskusija (empirični prispevek),  
• zaključki,  
• literatura. 

♦♦♦ 

Primer strukture prispevka  

 
Naslov prispevka (Times New Roman, 12, krepko, male tiskane črke) 

Title (naslov v angleškem jeziku, Times New Roman, 12, male tiskane črke) 
 
Ime in priimek  
Naziv fakultete/šole/organizacije 
Naslov 
Elektronski naslov 
 

 

Povzetek (Times New Roman, 12 pt, krepko, male tiskane črke) 

Besedilo povzetka je zapisano v pisavi Times New Roman, 12 pt, poravnava obojestranska. Dolžina povzetka: 
150 besed. Povzetek naj bo napisan v 3. osebi in naj ne vključuje citatov. Povzetek empiričnega prispevka naj bo 
strukturiran, povzetki teoretičnih prispevkov pa so lahko nestrukturirani. Strukturirani povzetek naj vsebuje 
naslednje: Izhodišča (Introduction), Metode (Methods), Rezultati (Results), Diskusija in zaključki (Discussion 
and Conclusions).  

 
Ključne besede (Times New Roman, 12 pt, kurzivno): med zaključkom povzetka in navedbo ključnih 
besed, naj bo izpuščena ena vrstica. Ključne besede naj bodo navedene z majhno začetnico, pisava Times New 
Roman, 12 pt, poravnava obojestranska, ključne besede so med seboj ločene z vejico. Navedenih naj bo 3 do 6 
ključnih besed, ki natančneje opredeljujejo vsebino prispevka in niso v naslovu. 

 
Abstract (Times New Roman, 12 pt, krepko, male tiskane črke) 
 
Key words: key word 1, key word 2, key word 3,..., key word 6 

 

Uvod (Times New Roman, 12 pt, krepko, male tiskane črke) / Metoda / Rezultati / 
Diskusija / Zaključki / Literatura. 

 
Naslov poglavja (prva raven: Times New Roman, 12 pt, krepko, male tiskane črke) 
 
Naslov podpoglavja (druga raven: Times New Roman, 12 pt, kurzivno, male tiskane črke) 
 
V besedilu naj se avtorji/ avtorice, če je mogoče, izogibajo pisanju sprotnih opomb.  

 

Tabele naj bodo označene z zaporednimi arabskimi številkami. Imeti morajo vsaj dva stolpca ter opisni naslov 
nad razpredelnico, naslovno vrstico, morebitni zbirni stolpec, opombe in legendo uporabljenih znakov. Razen za 
legendo (slednja Times New Roman, 10 pt), je oblika besedila tabele: Times New Roman, 12 pt, male tiskane 
črke.  

Tabele naj bodo oblikovane v preprosti obliki, kot sledi iz spodnjega primera. Za oblikovanje tabel se uporablja 
MS Word, tabele pa se vnašajo neposredno v tekst, poravnava sredinsko.  
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Tabela št.: Naslov tabele (Times New Roman, 12 pt, male tiskane črke). 
 

Dimenzije zadovoljstva uporabnikov M SD 
   
   
   
   
   
   

 
M… aritmetična sredina 
SD… standardna deviacija 
N = 824 
 
Z izrazom Slika se opremi grafe, sheme in fotografije. Slike naj bodo oštevilčene z arabskimi zaporednimi 
številkami. Naslov oz. besedilo slike se navede pod sliko, med sliko in naslovom naj bo izpuščena ena vrstica. 
Uporablja se dvodimenzionalne grafične prikaze. Slike je treba oddati posebej, in sicer v formatu tif ali eps, v 
resoluciji najmanj 300 dpi in velikost 1000 točk in več. Poimenovane morajo biti tako, kot so oštevilčene v 
besedilu: Slika 1, Slika 2, ... Slika n. Slike pred pošiljanjem po e-pošti kompresirajte v datoteko .zip. V besedilu 
mora biti na mestu, kjer se mora v izdaji nahajati slika, umeščen njen predogled (zmanjšana velikost in resolucija 
izvirne slike), ki služi za orientacijo uredniku in stavcu.   

Zbornik bo tiskan v črno-beli tehniki, zato naj se avtorji, če je mogoče, izogibajo kompleksnim vzorcem in 
barvam v slikovnih prikazih. Primer vnosa predogleda slike je prikazan spodaj.  

 

  
 
Slika1: Naslov (Times New Roman, 12 pt, poravnava levo). 

 

 

Literatura (Times New Roman, 12 pt, krepko, male tiskane črke) 

Za citiranje literature in za pripravo seznama uporabljene literature se uporablja modificiran Vancouverski stil. 
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1. Primeri citiranja: 

»Novak (10) navaja, da je uporaba…« 
»Novak (10) in Koren (11) navajata, da je uporaba…« 
»Novak in Kuhar (10) sta ugotovila, da je uporaba…« 

V primeru, da citirate več zaporednih virov, lahko uporabite pomišljaj. Npr. (1,2,3,4,7) skrajšajte v (1-4,7). Ne 
uporabljajte pomišljaja, če med navedenimi citati (npr. 1-4) vsaj en od njih (npr. 3) ne navaja želene informacije. 
Pri takem citiranju uporabljajte vejice brez presledka. 

 
V kolikor je potrebno, lahko citirate točno določene strani iz vira. To naredimo tako, da za številko vnesemo 
presledek, dodamo str. in številko strani. 

»Rezultati so bili pozitivni tudi v Sloveniji (10 str.23).« 
»Novak (11 str.40-5) je ugotovil....« 
 

2. Priprava seznama literature: 

Seznam literature se uredi številčno, v skladu z zaporedjem citiranja avtorjev.  

Primer:  

1 Ivanko Š. Raziskovanje in pisanje del : metodologija in tehnologija raziskovanja in 
pisanja strokovnih in znanstvenih del. Kamnik: Cubus image, 2007: 91-92. 
2 Yin RK. Case study research: Design and methods. Thousand Oaks idr.: Sage, cop. 
2009: 8. 

2.1.   Navajanje literature v seznamu literature:  

- monografija 

Avtor(ji). Naslov knjige: morebiten podnaslov. Izdaja(če je navedena). Kraj: založba, 
leto: uporabljene strani. 

- poglavje iz monografije 

Avtor(ji). Naslov poglavja: morebiten podnaslov. V: Uredniki(i), ur. Naslov 
monografije. Izdaja (če je navedena). Kraj: založba, leto: strani poglavja. 

- navajanje zakonov 

Naslov zakona. Vir zakona številka: strani. 

- navajanje prispevkov iz zbornika 

Avtor(ji). Naslov prispevka: morebiten podnaslov. V: Uredniki(i), ur. Naslov zbornika (glej 
zg. besedilo). Izdaja(če je navedena). Kraj: založba, leto: strani prispevka. 
 

- navajanje diplom, magisterijev, doktorat  

Avtor(ica). Naslov naloge: morebiten podnaslov [diplomsko delo]. Kraj: natančen naziv 
ustanove, leto: uporabljene strani. 
 

- navajanje prispevka iz revije  

Avtor(ji). Naslov prispevka. Naslov revije Leto; letnik(številka): strani prispevka od – 
do. 

- navajanje spletnega vira  

Avtor(ji) ali organizacija (letnica nastanka vira). Naslov prispevka. URL naslov s 
hiperpovezavo <datum dostopa>. 
 

Za pripravo seznama literature se uporablja: Times New Roman, 12 pt, obojestranska poravnava, enojen razmik.  
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♦♦♦ 

Oddaja prispevka 

Rok za oddajo prispevkov je 7. april 2015. Prispevke se posreduje v elektronski obliki (.doc in .pdf; .zip za 
slike), grafe in tabele pa v Excelovi datoteki, na elektronski naslov: conference@fvz.upr.si. 

Ime datoteke naj bo sestavljeno iz priimka prvega avtorja. Primer: Babnik.doc in Babnik.pdf.  


