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NASLOV PRISPEVKA V SLOVENSKEM JEZIKU  

Dolžina naslova: max 45 znakov s presledki 

Naslov prispevka v angleškem jeziku  

Ime in priimek avtorja, soavtorjev  

Pripišite morebitni znanstveni naziv avtorja/soavtorjev (mag., dr.).  

Število avtorjev je omejeno na maksimalno tri.  

Elektronski naslov avtorja, soavtorjev  

Ime organizacije avtorja, soavtorjev 

 

Razširjeni povzetek 
V razširjenem povzetku jedrnato in jasno povzemite vsebino celotnega prispevka. 
Vsebovati mora vodilno idejo, namen in glavne ugotovitve prispevka. Izogibajte se 
splošnim trditvam. Razširjen povzetek naj sestavlja največ 600 besed. Podnaslovi ne 
smejo biti oštevilčeni.  
V besedilu naj bodo viri (reference) označeni s priimkom avtorja/avtorjev in letom izdaje v 
obliki: (Kolar, 2010); ob navajanju strani pa: (Kolar, 2010: 13). Dobesedno navajanje 
(citiranje) delov tujega besedila mora biti v navednicah ali kako drugače jasno označeno 
in z ustrezno referenco vira s stranjo (Kolar, 2010: 13). Citat (dobesedno navajanje) mora 
biti smiselni del avtorjeve razprave (podkrepitev, dopolnitev, navajanje podobnih raziskav 
ali praks …).  
Povzetek naj ne vsebuje slik ali drugih grafičnih elementov, saj oddaja povzetka poteka 
preko elektronske prijave, ki tega ne omogoča.  
 
Ključne besede 
Zapišite največ tri ključne besede, ki najbolje opisujejo vsebino vašega prispevka. 
 
Abstract 
Abstract je povzetek v angleškem jeziku. V povzetku jedrnato in jasno povzemite vsebino 
celotnega prispevka. Vsebovati mora vodilno idejo, namen in glavne ugotovitve 
prispevka. Izogibajte se splošnim trditvam. Sestavlja naj ga največ 100 besed. Poskrbite 
za kvaliteten prevod. 
 
Keywords 
Zapišite največ tri ključne besede v angleškem jeziku. 
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Viri 
Uporabljeni viri (vsaj trije) naj bodo navedeni po abecednem redu priimkov prvih avtorjev 
oziroma po naslovih del neznanih avtorjev. Npr.: 

1. Kolar, A. (2007): Naslov članka, Ime revije, letn. 31, št. 3, str. 231–239.  

2. Kolar, A. (2010): Naslov knjige, Založnik, Kraj. 

3. Kolar, A., Novak, M. (2009): Naslov prispevka. V Naslov zbornika. Kraj: Založnik. 

www.zrss.si/.../konkretno. html (17.10. 2010). 

 
 
 
 
 

Dodatna navodila 
● Avtor z oddajo potrjuje, da je razširjen povzetek napisan v slovenskem knjižnem 

jeziku, da upošteva pravopisno in slovnično normo, da je izvirnik, da ni protipraven v 

Republiki Sloveniji in da ne krši nobenega avtorskega dela ali druge lastninske pravice.  

● Avtor dovoljuje objavo razširjenega povzetka v tiskani in/ali digitalni izdaji v zborniku 

povzetkov.  

● Vsak avtor lahko na konferenci sodeluje največ z dvema prispevkoma (enkrat kot avtor 

in drugič kot soavtor). 

http://www.zrss.si/

