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Javno zdravje in COVID-19 

 

Navodila avtorjem za pripravo prispevkov za zbornik prispevkov z recenzijo 

 

Znanstveni ali strokovni prispevek naj bo strukturiran na naslednji način: 

NASLOV PRISPEVKA (velike tiskane črke, pisava Calibri light, velikosti 16, krepko) 

ANGLEŠKI PREVOD NASLOVA PRISPEVKA (velike tiskane črke, pisava Calibri light, 

velikosti 16, krepko) 

 

Ime in priimek avtorja, naziv (male tiskane črke, pisava Calibri light, velikosti 14) 

Organizacija avtorja (male tiskane črke, pisava Calibri light, velikosti 12, ležeče) 

 

Povzetek: Povzetek naj obsega do 250 besed ter opisuje ključne vsebine prispevka (pisava 

Calibri light, velikosti 12) 

Ključne besede: pojem 1; pojem 2; pojem 3 (navedite 3 - 5 ključnih besed. Pisava Calibri light, 

velikosti 12, ležeče) 
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* V primeru vključitve podpoglavij v prispevku uporabite male tiskane črke, pisavo Calibri light, 

velikosti 12, krepko → 1.1 Podpoglavje 1 
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Besedilo: Obseg prispevka je največ 8 strani. Pri pisanju uporabite pisavo Calibri light, velikosti 

12 ter enovrstični razmik. Oblikovan naj bo na A4 pokončnem listu s širino robov 2.5 cm. 

Prispevek naj bo napisan v slovenskem jeziku. Slovenskemu povzetku naj sledi angleški 

prevod. Prosimo prevedite tudi naslov prispevka in ključne besede. V primeru vključitve slik in 

grafov, naj bodo le-te v črno – beli različici, velikost pa naj ne presega polovico lista formata 

A4. Zbornik bo tiskan v črno - beli tehniki ter formatu A5. V kolikor je izvedljivo, vas prosimo, 

če lahko slike in grafe grafe priložite kot samostojne datoteke v ustreznem slikovnem formatu 

(jpg, tiff, png, bmp) z ločljivostjo vsaj 300 dpi oziroma vektorskem zapisu (eps). 

Navajanje literature: Literaturo navajajte po APA sistemu.  

 

Prispevki bodo slepo recenzirani. O morebitnih dopolnitvah in popravkih s strani recenzentov, 

bomo po elektronski pošti obvestili prvega navedenega avtorja prispevka. Zbornik prispevkov 

bo vseboval tudi CIP zapis, zato se bo avtorjem in soavtorjem referat vnesel v bazo COBISS in 

točkoval za bibliografijo.  

 

 

 

 

 


