FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO
Na Loko 2, 8000 Novo mesto

NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKA ZA ZBORNIK PRISPEVKOV Z RECENZIJO
Avtorje prosimo, da pri pripravi prispevkov upoštevate naslednja navodila:
Za pisanje prispevka uporabite pisavo Times New Roman, velikost 12.
Prispevek naj bo oblikovan na A4 pokončnem listu, rob levo 3 cm, desno 2 cm, zgoraj in spodaj 2,5 cm.
Strani prispevka ne številčite, ker se bodo besedila zbrala v zbornik predavanj z recenzijo.
Obseg prispevka je največ 8 strani. Razmik v besedilu naj bo enojen.
Prosimo, da naslov prispevka, povzetek in ključne besede prevedete v angleški jezik. Slovenskemu
povzetku sledi angleški prevod povzetka in ključnih besed.
Znanstveni prispevek naj bo strukturiran tako, kot navajamo v nadaljevanju:
Ime in priimek avtorja, naziv (krepko)
Naslov prispevka v slovenskem jeziku (do 70 znakov, male tiskane črke, krepko)
Naslov prispevka v angleškem jeziku (do 70 znakov, male tiskane črke, krepko)
Povzetek: v povzetku naj bodo na kratko povzeta vsa poglavja iz prispevka. Obseg povzetka je do 1200
znakov.
Ključne besede: pojem 1, pojem 2, pojem 3 (navedite 3-5 ključnih besed) -pisava, Times New Roman
velikost 12, ležeče
Abstract:
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Literatura
Pri strokovnih in preglednih znanstvenih prispevkih avtor sam določi naslove poglavij.
Naslovi poglavij in podpoglavij naj bodo oblikovani kot sledi:

1 Naslov poglavja - pisava Times New Roman, male tiskane črke, velikost 12, krepko
besedilo-pisava Times New Roman, velikost 12, obojestranska poravnava besedila
1.1 Naslov podpoglavja-pisava, Times New Roman male tiskane črke, velikost 12
Ilustracije v pisnih izdelkih - tabele, slike:
Slike in grafi naj bodo vključeni v besedilu tja, kamor sodijo. Če je mogoče naj bodo tudi priloženi kot
samostojne datoteke v ustreznem slikovnem formatu (jpg, tiff, png, bmp) z ločljivostjo vsaj 300 dpi,
oziroma vektorskem zapisu (eps).
Vse slike in grafi naj bodo črno-beli, saj se zbornik tiska v črno-beli tehniki.
Velikost tabel naj ne presega polovico lista A4, saj se zbornik tiska v A5 formatu.
Primer tabele:
Tabela 1: Pacientovi viri pridobivanja informacij o bolezni in učinkih predpisanih zdravil
medicinska
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V kolikor sliko ali tabelo povzemate po drugem viru, vir navedete pod sliko ali tabelo.
Primer 1:
Vir: Sedej Kodela, A (2008). Vloga zdravstvene vzgoje pri uživanju medikamentozne terapije bolnikov s
psihotično motnjo. Obzornik zdravstvene nege, 42(2), 117-126.
Primer2:
Vir: Anketni vprašalnik, 2008. (če so podatki pridobljeni z anketiranjem)
Navajanje literature:
Literaturo navajajte po APA sistemu. Natančnejša navodila najdete na spletni strani šole: http://fzv.vsnm.si/uploads/FZV_pripone/ostalo/fzv_navodila_za_pisanje_pisnih_izdelkov_maj_2015.pdf.
Zbornik predavanj bo imel CIP zapis, kar pomeni, da se bo avtorjem in / ali soavtorjem referat vnesel v
bazo COBISS in točkoval za bibliografijo.
Prispevki bodo slepo recenzirani. O morebitnih dopolnitvah s strani recenzenta vas bomo seznanili po eposti. Obvestili bomo prvega avtorja prispevka.
Vse dodatne informacije v zvezi s pripravo in oddajo prispevkov posredujete po e-pošti: dekanat@vsnm.si. Za tovrstna vprašanja pa smo vam na voljo tudi po telefonu 07 39 30 030.
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