
   

NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKA ZA  
ZBORNIK PREDAVANJ Z RECENZIJO 

 
NASLOV PRISPEVKA – pisava Times New Roman, velikost 12, krepko 

 
Ime in priimek avtorja oz. avtorjev, strokovni naslov in morebitni habilitacijski naziv 

vsakega avtorja, velikost 12, krepko, Times New Roman 
ime oddelka velikost 12, navadno, Times New Roman 

e-naslov 
Splošna načela 
Prispevki naj bodo pisani v jedrnatem in razumljivem slovenskem knjižnem jeziku, dolgi od 4 
do 6 strani (oziroma od 8.000 do 12.000 znakov s presledki in ločili).  
Programski odbor si pridržuje pravico do spremembe oblike prispevkov. Večje spremembe 
bodo sprejete v soglasju z avtorji.  
 

Metodološka struktura prispevkov 

Naslov naj bo skladen z vsebino prispevka in dolg največ do 120 znakov. Navedenih naj bo od 
3 do 6 ključnih besed ali besednih zvez, to so besede, ki natančneje opredeljujejo vsebino 
prispevka in ne nastopajo v naslovu.  
 
Izvleček je sestavni del prispevka, v nobenem primeru ni uvod. Naj vsebuje približno 1000 
znakov (150–250 besed). Napisan naj bo v 3.osebi. V izvlečku naj bo razvidna tema, ki jo 
prispevek obravnava. 
 
Izvleček strokovnega oz. preglednega prispevka je lahko nestrukturiran, kar pomeni, da 
vsebuje teoretična izhodišča. 
 
Izvleček raziskovalnega prispevka naj bo strukturiran, kar pomeni, da vsebuje naslednje 
točke:  
Teoretična izhodišča (Introduction): navesti je treba glavni problem, namen raziskave in 
hipotezo, ki se preverja; raziskovalne hipoteze in spremenljivke morajo biti jasno definirane.  
Metode (Methods): opisati je treba glavne značilnosti vzorca in način izvedbe raziskave; 
postopki zbiranja podatkov in merjenja morajo biti natančno opisani; jasno mora biti 
navedeno, kje in kdaj (katerega leta) so se zbirali podatki; inštrument raziskave naj bo 
opredeljen z vidikov občutljivosti, veljavnosti, zanesljivosti in objektivnosti; v vzorcu ali 
populaciji morajo biti predstavljeni udeleženci raziskave.  
Rezultati (Results): opisati je treba glavne rezultate študije; pri navedbi rezultatov je 
potrebno navesti raven statistične značilnosti.  
Diskusija in zaključki (Discussion and conclusions): navesti se sme le zaključke, ki izhajajo iz 
podatkov, dobljenih pri raziskavi; navesti je potrebno tudi uporabnost ugotovitev in 
izpostaviti, kakšne dodatne študije so še potrebne, preden bi se zaključki raziskave lahko 
uporabili; enakovredno je treba navesti tako pozitivne kot negativne ugotovitve.  
 

Prosimo, da naslov prispevka, izvleček in ključne besede prevedete v angleški jezik.   

 
V prispevku naj si poglavja sledijo, kot so opisana v navodilih za izdelavo izvlečka.  



Pregledni strokovni prispevek naj zajema: izvleček, ključne besede, uvod, metode, 
rezultati, razprava, zaključek, literatura.  
 
Pregledni strokovni prispevek je lahko strukturiran tudi drugače, brez METOD in 
REZULTATOV. Torej ima najmanj naslednja poglavja: izvleček, ključne besede, uvod, 
osrednji del (ki ima naslov ali pa je lahko sestavljen iz več naslovljenih poglavij), zaključek, 
kjer avtor povzame svoje misli in predlaga smernice za naprej itd. Pred zaključkom je lahko 
tudi poglavje razprava, kjer avtor spretno komentira različne avtorje ali raziskave. Prispevek 
se konča s poglavjem literatura. 
 
Raziskovalni prispevek naj zajema: izvleček, ključne besede, uvod, metode, rezultate, 
zaključek.  
 
Pišite v pisavi velikost 12, navadno, Times New Roman. Uporabite obojestransko poravnavo 
besedila, prispevek naj bo oblikovan na A4 pokončnem listu, robovi levo, desno in zgoraj naj 
bodo 2,5 cm, spodaj pa 3 cm. Razmik med vrsticami naj bo enojen. Strani referata ne 
številčite, ker bodo referati zbrani v zborniku predavanj.  
 
Pri strukturiranju poglavja in podpoglavji upoštevajte pravilo, največ dva podpoglavja. 
 
Prikaz slik v prispevku: 
Vsaka slika mora biti vnesena v primernem formatu za tiskanje (čim večji format).  V besedilu 
naj se avtor sklicuje na prikazano fotografijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Naslov slike, vir (naslov in citiranje slike poravnamo na sredino lista) 
 
Prikaz tabel v prispevku: 
 

Tabela 1: Prikaz…. (sredinska poravnava) 

xy yy 

AB 0987 

ZŽ 7654 

 
Naslov tabele se navede nad tabelo, avtor naj se na tabelo sklicuje v tekstu. Posebne tabela 
naj bodo prevedene v celoti, ali naj bo pripisana razlaga. 
 
Prikaz grafov v prispevku: 
 



Grafi se prikazujejo po navodilih za prikaz tabel. Vsi grafi naj bodo prevedeni v slovenščino ali 
naj bo pripisana razlaga. 
 
 
Prispevek naj se zaključi s citiranjem literature.  
 

Navajanje literature 

Vsako trditev, teorijo, uporabljeno metodologijo, koncept je potrebno potrditi s citiranjem. 
Avtorji naj uporabljajo harvardski sistem za navajanje avtorjev v besedilu in modificirani 
harvardskovancouverski sistem za navajanje avtorjev v seznamu literature na koncu 
prispevka. Za navajanje avtorjev v besedilu uporabljamo: (Mesec, 1998) ali Mesec (1998) 
kadar priimek vključimo v poved. Če sta avtorja dva, priimka ločimo z vejico: (Grbec, Pahor, 
1993). Če navajamo več citiranih del jih ločimo s podpičji: (Skoberne, 1984; Pajntar, 1994). V 
primeru, ko citiramo več del istega avtorja v istem letu, je potrebno za letnico dodati malo 
črko po abecednem redu: (Sagadin, 1995a; 1995b). Če je avtorjev več kot tri, navedemo le 
prvega in dopišemo et al. (Chen et al., 2007).  
 
Če je le možno, navajamo primarna dela in ne navajamo literature kot npr. »citirano po« 
(Idler, 2000 cit. po Despot, 2003). Če pisec prispevka ni bil imenovan oz. je delo anonimno, 
navedemo prvo besedo naslova, letnico objave (ICNP, 2005). 
 
Pri objavi fotografij prav tako navedemo avtorja (Foto: Marn, 1994; vir: Urbančič, 1995). Za 
objavo fotografij, kjer je prepoznavna identiteta posameznika, moramo imeti dovoljenje te 
osebe ali staršev, če gre za otroka.  
 
V seznamu literature na koncu prispevka navedemo avtorje po abecednem redu in vsa v 
besedilu citirana dela (in samo ta!). Citiranje v besedilu in navajanje v seznamu na koncu 
članka morata biti skladni! Sklicujemo se le na objavljena dela. Kadar je avtorjev več in smo v 
besedilu navedli le prvega ter et al., v seznamu navedemo do prvih šest avtorjev in dodamo 
et. al. Če citiramo več sklopov strani iz istega dela, strani navajamo ločeno z vejico (15-23, 29, 
33, 84-6). Imena časopisov krajšamo tako, kot določa sekundarna revija Index Medicus. 
Skrajšave poiščite3 na PubMedu (dostopno na: http://www.nlm.nih.gov). 
 
Primeri navajanja literature v seznamu: 

– primer za citiranje knjige: 
 Nightingale F. Notes on nursing. Philadelphia: JB Lippincott; 1946. 
 Kališnik M, Zabavnik Piano J, Rožič Hristovski A. Uvod v znanstvenoraziskovalno 

metodologijo na področju biomedicine. Ljubljana: Medicinska fakulteta UL, Inštitut za 
varovanje zdravja RS; 2000. 

– primer za citiranje poglavja iz knjige, ki jo je uredilo več avtorjev: 
 Babnik J. Prilagajanje novorojenčka na zunajmaternično življenje. In: Pajntar M, Novak - 

Antolič Ž, eds. Nosečnost in vodenje poroda. Ljubljana: Cankarjeva založba; 1994: 250–4. 
– primer za citiranje knjige, ki jo je uredilo več avtorjev: 
 Pahor M, Grbec V, eds. Zdravstvena vzgoja. Študijski program. Ljubljana: Visoka šola za 

zdravstvo in Pedagoška fakulteta; 1993. 

– primer za citiranje članka iz časopisa: 
 Peric HK. Dokumentiranje zdravstvene nege. Obzor Zdr N. 1997;31(3–4):115–26. 

http://www.nlm.nih.gov/


 Snow T. Is nursing research catching up with other disciplines? Nurs Stand. 
2008;22(19):12–3. 

 Chen WT, Starks H, Shiu CS, Fredriksen-Goldsen K, Simoni J, Zhang F, et al. Chinese HIV-
positive patients and their healthcare providers: contrasting Confucian versus Western 
notions of secrecy and support. ANS Adv Nurs Sci. 2007;30(4):329-42. 

– primer za citiranje anonimnega članka: 
INR will publish more nursing research in 2008. Int Nurs Rev. 2008;55(1):9–11. 
The past is the past: wasting competent, experienced nurses based on fear. J Emerg Nurs. 
2008;34(1):6–7. 

– primer za citiranje, kadar je avtor organizacija: 
 Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Ljubljana: Zbornica 

zdravstvene nege Slovenije; 1994: 4. 

– primer za citiranje članka iz suplementa letnika časopisa: 
 Rott T. Patološke spremembe pri uremičnem sindromu. Med Razgl. 1984;23 Suppl 7: 358–

410. 

– primer za citiranje članka iz suplementa številke časopisa: 
 Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women's psychological reactions to breast cancer. 

Semin Oncol. 1996;23(1 Suppl 2):89-97. 

– primer za citiranje članka iz zbornika referatov: 
 Pahor M. Univerzitetno izobraževanje medicinskih sester. In: Kersnič P, Filej B, Pretnar 

Kunstek V, eds. Zbornik predavanj in posterjev 2. Kongresa zdravstvene nege, Portorož, 
16.–17. November 1999. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije; 1999: 19. 

– primer za diplomska in magistrska dela, Prešernove naloge ter doktorske disertacije: 
 Šušteršič O. Večparametrski hierarhični model evalvacije organizacijsko-informacijskega 

sistema patronažne zdravstvene nege [doktorsko delo]. Kranj: Univerza v Mariboru; 1999.  

– primer za citiranje zakonov: 
 Zakon o varstvu osebnih podatkov. Uradni list Republike Slovenije št. 8/1990 in 19/1991. 

– primer za citiranje domačega dela ali avtorja v mednarodni publikaciji; naslov dela 
navedemo v oglatem oklepaju v enem od svetovnih jezikov:  

Zakon o avtorskih pravicah. [Copyright Law]. Uradni list Republike Slovenije št. 21/1995.  

Čačinovič Vogrinčič G. Psihologija družine [Family Psychology]. Ljubljana: Znanstveno in 
publicistično središče; 1998. 

– primer za citiranje s spletnih strani: 
 Russell CK, Gregory DM. Evaluation of qualitative research studies. Evid Based Nurs. 

2003;6(2):36–40. Dostopno na: http://ebn.bmj.com/cgi/content/full/6/2/36 (datum 
dostopa). 

– primer za citiranje zgoščenk (CD-ROM) (v tem primeru tudi anonimno delo) 
ICNP version 1.0: International classification for nursing practice [CD-ROM]. Geneva: 
International Council of Nurses; 2005.  
 
 
 

 



NAVODILA ZA PREDLOŽITEV PRISPEVKOV 

 

Prispevki bodo zbrani v zborniku, ki bo imel CIP zapis in bo zaveden v bazi COBISS. 

 

Priponka prispevka naj vsebuje VAŠ PRIIMEK IN KLJUČNO BESEDO ČLANKA (v poimenovanju 
priponke ne uporabljajte šumnikov) 

 

 

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV     

ROK ZA ODDAJO POWER POINT PREDSTAVITEV na dan predavanja 

 

Priponko za predstavitev poimenujte: VAS PRIIMEK-KLJUCNA BESEDA.ppt (brez sumnikov) 

 
Predsednik Sekcije MS in ZT v psihiatriji 

Branko Bregar 
 
 
 


