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Povzetki sodelujočih na znanstveni in strokovni konferenci z mednarodno udeležbo »Zdravje 

starostnikov« bodo recenzirani in objavljeni v elektronski obliki zbornika. Zbornik povzetkov bo 

objavljen na dan konference, na konferenčni spletni strani 

https://www.healthconference.fvz.upr.si/program.html  

 

Povzetki naj sledijo krovnim temam letošnje konference:  

 

(i)    PREHRANA IN ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH, 

(ii)   GIBANJE IN ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH,  

(iii)  TEHNOLOŠKE IN OSTALE IKT REŠITVE ZA ZDRAVJE STAREJŠIH 

ODRASLIH, 

(iv)   FIZIOTERAPIJA IN ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH,  

 v)    PSIHOLOGIJA/ SOCIALA IN ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH. 

 

Konferenca bo organizirana v plenarni del in sekcije. Plenarnemu delu bodo sledile sekcije, v katerih 

bodo predstavljene raziskave in dela z vsebinskih področij konference. Poleg običajnih sekcij bo 

potekala še t.i. poster sekcija, kjer bodo predavatelji v največ 3 minutah občinstvu strnjeno predstavili 

svoj prispevek. V popoldanskem delu programa bo potekala aktivna delavnica na temo vrednotenja 

zmogljivosti in ustrezne implementacije vadbenih vsebin pri starejših odraslih. 

 

SPLOŠNA NAVODILA ZA ODDAJO POVZETKA 

 

Rok za oddajo povzetka PODALJŠAN: 15. 5. 2021. 

Za aktivno udeležbo na konferenci je nujna oddaja povzetka do predpisanega roka.  Povzetek naj 

bo pripravljen v slovenskem in angleškem jeziku, ob upoštevanju naslednjih značilnosti: 

- naslov naj bo dolg največ 100 znakov (vključno s presledki); 

- vsebina povzetka (brez upoštevanja teksta naslova, afiliacij, imen avtorjev, ključnih besed) naj 

obsega od 2000 do 3000 znakov (vključno s presledki); 

- navedenih naj bo od 3 do 5 ključnih besed; 

- poleg besedila povzetka naj bodo navedeni vsi (so)avtorji in afiliacije (s točnimi nazivi v ang. 

in slo. jeziku). 

 

Povzetek je lahko znanstveni ali pa strokovni.  
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Znanstveni povzetek naj vsebuje naslednje štiri odseke:  

 Uvod (angl. »Introduction«),  

 Metode (angl. »Methods«),  

 Rezultati (angl. »Results«),  

 Razprava in zaključek (angl. »Discussion and conclusions«).  
 

Strokovni povzetek je priporočljivo pripraviti po naslednjih točkah:  

 Izhodišča in namen (angl. »Introduction and purpose«),  

 Predstavitev vsebine (angl. »Content presentation«),  

 Sklepne ugotovitve (angl. »Conclusions«). 

 

Tuji udeleženci pripravijo povzetek samo v angleškem jeziku. Avtorji sami poskrbijo za jezikovno 

ustreznost besedila povzetka. Povzetki, ki ne bodo jezikovno ustrezni, ne bodo vključeni v zbornik 

povzetkov. 

Povzetek se odda preko spletnega obrazca, dostopnega na strani konference 

http://www.healthconference.fvz.upr.si/, s klikom na gumb »PRIJAVA«. Besedilo povzetka se vnaša 

neposredno v spletni obrazec, preko gumba »SUBMIT NEW ABSTRACT«. Ob vnosu povzetka 

izberete krovno temo/ sekcijo (TRACK), v okviru katere prijavljate povzetek, ter eno od horizontalnih 

podkategorij. Pri navedbi avtorjev pazite na vrstni red in točne nazive matičnih institucij v angleškem 

in slovenskem jeziku (Slika 1 in 2). Pri posameznem avtorju navedite tudi kontaktni e-naslov.  

 

Slika 1: 

 

Slika 2: 
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Po recenziji vašega povzetka boste na vaš e-naslov prejeli sporočilo o statusu povzetka, s povezavo na 

recenzentsko mnenje. 

POMEMBNO! V kolikor ima vaš povzetek status "REJECTED" – zavrnjen, to ne pomeni 

nujno dokončne zavrnitve, zato si pozorno preberite recenzentsko mnenje na povezavi, ki jo 

boste prejeli. Status "REJECTED" lahko pomeni:  

1) v primeru predlaganih večjih/manjših popravkov boste pozvani k oddaji popravljene različice 

povzetka (»SUBMIT NEW ABSTRACT«). Prosimo, da pri ponovni oddaji navedete ID 

obstoječega povzetka; ali 

2) dokončno zavrnitev povzetka brez možnosti popravkov.  

 

V primeru zahtevanih popravkov se popravljeno besedilo povzetka ponovno vnese neposredno v 

spletni obrazec. 

 

Opredelitev tipologije povzetkov 

Povzetki bodo skladno s tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS 

objavljeni pod tip 1.12 (Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci) oziroma 1.13 

(Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci) . 

 


