
Navodila za avtorje
 

1  Fizioterapija  

Navodila za pisanje povzetka za 19. Kongres fizioterapevtov Slovenije 
 
 
V organizaciji ZFS, Rogla, 21. in 22. oktober, 2022. 
 
 
Zbornik povzetkov bo izdan kot suplement revije Fizioterapija. Avtorji oddajo prispevke preko spletnega 
obrazca na spletni strani ZFS. 
 
Rok za oddajo: 4. april 2022 
 
V spletni obrazec napišite slovenski naslov prispevka, ki jedrnato zajame bistvo vsebine, ime in priimek 
avtorja/ev s strokovnimi in akademskimi nazivi, ime ustanove ali ustanov, v katerih je bilo delo opravljeno, 
ime in priimek ter e-pošto avtorja, ki je odgovoren za dopisovanje v zvezi s povzetkom (korespondenčni 
avtor). 
 
POVZETEK naj bo napisan v slovenskem jeziku. Dolžina je največ 500 besed, vključno s ključnimi 
besedami in seznamom ključne literature (3 – 5 virov). V besedilu uporabljajte le enote SI in tiste, ki jih 
dovoljuje Zakon o merskih enotah in merilih. 

A. Struktura povzetka raziskave ali pregleda literature naj vsebuje naslednje razdelke:  

UVOD: navesti je treba glavni problem in namen raziskave.  

METODE: opisati je treba glavne značilnosti izvedbe raziskave – vzorec in način izbora preiskovancev, 
ocenjevalne in terapevtske postopke ter trajanje terapevtskega ukrepa. Če je bila raziskava opravljena 
na ljudeh, je treba navesti soglasje etične komisije k raziskavi (šifra dokumenta).  

REZULTATI: povzeti je treba vse ključne mere izida navedene v metodah.  

ZAKLJUČKI: navesti je treba zaključke, ki izhajajo iz podatkov, dobljenih v raziskavi, in njihovo 
klinično uporabnost. Enakovredno morajo biti navedene tako pozitivne kot negativne ugotovitve. (sledi 
razmak ene vrstice) 

 

B. Struktura povzetka poročila o primeru (ang. case report) mora dosegati zahtevan standard 
metodološke in vsebinske kakovosti, in sicer morajo poročati o: 1) fizioterapiji pri pacientu z 
neobičajnim potekom ali diagnozo ali 2) uporabi netipičnih oz. novih postopkov fizioterapije ali 
ocenjevanja pacienta. Struktura takšnega povzetka je nekoliko prilagojena in obsega sledeče 
razdelke, ki so v ločenih odstavkih:  

UVOD: navesti je treba glavni problem in namen raziskave.  

OPIS PRIMERA: vključuje predstavitev preiskovanca, ocenjevalne postopke, terapevtske 
postopke/ukrepe in rezultate.  

RAZPRAVA: obsega interpretacijo ključnih rezultatov in primerjavo z ugotovitvami drugih raziskav 
oz. podobnih kliničnih primerov.  

ZAKLJUČKI: zaključki morajo izhajati iz podatkov dobljenih v raziskavi in morajo podati njihovo 
klinično uporabnost. Enakovredno morajo biti navedene tako pozitivne kot negativne ugotovitve. 
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Ugotovitev poročila o primeru ne posplošujemo na celotno populacijo pacientov. (sledi razmak ene 
vrstice) 

 

KLJUČNE BESEDE: navedenih naj bo pet ključnih besed, ki natančno opredeljujejo vsebino prispevka 
in, če je mogoče, niso enake besedam v naslovu. (sledi razmak ene vrstice) 

 
LITERATURA: ključno literaturo, ki naj obsega od 3 – 5 enot, se v besedilo navede s številko v oklepaju 
in pod isto številko v seznamu literature. Vire v seznamu navajajte po sledečem skrajšanem sistemu: 

1. Appell HJ et al. (1993). Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 67, 342-7.  (za tri ali več avtorjev) 

2. Kacin A in Stražar K. (2011). Scand J Med Sci Sports, 21, 231-41. (za dva avtorja) 

kjer je predzadnje število posameznega vira številka revije, zadnje število pa obseg strani članka v 
reviji. 

 
Če je delo nastalo v okviru raziskovalnega projekta se to navede na koncu, pod literaturo. 
 
Znanstveni in uredniški odbor: Hlebš S., Ipavec M., Kacin A., Kovačič T., Puh U., Šćepanović D., Špoljar 
J., Uršej E., Zadnikar M. 
 
Urednika zbornika: Kovačič T. in Uršej E. 
 
Z morebitnimi vprašanji glede priprave povzetka se obrnite na kongres.zfs@physio.si  
 


