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Rostoharjevi dnevi 2020:  
Psihološki pogledi na pandemijo COVID-19 
Navodila za avtorje prispevkov 
 
Avtorje raziskav, ki bodo predstavljene na Rostoharjevih dnevih 
2020, vabimo tudi k oddaji pisnih prispevkov, ki bodo v 
zborniku v elektronski obliki objavljeni na spletni strani 
Oddelka za psihologijo Univerze v Ljubljani. Zaradi aktualnosti 
predstavljenih raziskav zbornik prispevkov ne bo namenjen le 
znanstveni, temveč tudi širši javnosti (npr. psihologom, ki 
delujejo v praksi, novinarjem, staršem …), kar naj avtorji 
upoštevajo tudi pri pisanju – ugotovitve naj bodo v prispevkih 
predstavljene jasno in razumljivo, s poudarkom na njihovi 
uporabnosti.  
 
Prispevki bodo pred objavo recenzirani. Recenzenti se bodo 
posvetili predvsem jasnosti predstavitve ugotovitev in 
zaključkov, pri tem pa upoštevali tudi naravo raziskovanja, 
povezanega z izbruhom COVID-19 (npr. uporaba priložnostnih 
vzorcev, eksploratorno raziskovanje). Vsekakor pa to ne 

pomeni, da lahko prispevki odstopajo od ključnih (etičnih) standardov v psihološkem 
raziskovanju. 
 
Rok za oddajo prispevkov je 10. 9. 2020. Avtorje ob tem prosimo tudi za odzivnost na 
pripombe recenzentov, ki jih bodo prejeli v nekaj dneh od oddaje prispevkov. Prispevki 
bodo ustrezno razvrščeni ter vpisani v sistem COBISS. 
 
Prispevke lahko oddate na e-naslov: psihologija@ff.uni-lj.si. 
 
Spološna navodila:  
 
1. Prispevki naj obsegajo med 1500 in 2500 besed (v obseg se ne vštevajo naslov, 

imena avtorjev in institucij, povzetek, ključne besede, glavni poudarki, reference 
ter morebitne zahvale). 

2. Prispevki naj bodo pripravljeni v datoteki s končnico .doc ali .docx ter oddani na 
elektronski naslov psihologija@ff.uni-lj.si. 

3. Pri pisanju uporabite eno od standardnih pisav (Times New Roman, Calibri ali 
Arial) velikosti 12 točk, besedilo pa naj bo napisano v enem stolpcu. 

4. Uporabite največ dva nivoja naslovov brez številčenja (prvi nivo naj bo zapisan 
krepko, drugi ležeče). 
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5. Uporabite levo poravnavo ter standardno nastavitev robov dokumenta. 
6. Tabele naj bodo v besedilo vstavljene v obliki, ki omogoča urejanje (ne npr. kot 

slike). 
7. Grafični prikazi naj bodo shranjeni v ustrezni resoluciji ter formatu .jpg ali .png 

(grafični prikazi so lahko vstavljeni v besedilo, vendar datoteke tudi ločeno 
priložite sporočilu). 

 
Podrobnejša navodila za pisanje prispevkov:  
 
Naslov: naslov naj bo čim bolj informativen in privlačen. 
 
Povzetek: povzetek naj obsega približno 120 besed; ni treba, da je povsem enak kot 
povzetek ob prijavi na konferenco. V povzetku ni treba navajati statističnih vrednosti ali 
rezultatov, prav tako ni potrebno navajanje statističnih metod (razen če so te glavni cilj 
raziskovanja). Avtorji naj dodajo tudi do 5 ključnih besed. 
 
Ključni poudarki: poleg povzetka navedite med 3 in 5 ključnih poudarkov raziskave 
(lahko v obliki alinej). Pri tem lahko izpostavite ključne ugotovitve, izpostavite še 
posebej pomembne vidike raziskave, praktično uporabnost ugotovitev ipd. V mislih 
imejte strokovno in širšo javnost. 
 
Uvod: uvod naj bo kratek (največ 20 % celotnega prispevka), sklicujte pa se le na 
najpomembnejša dela, iz katerih ste pri raziskovanju izhajali. Iz uvoda naj bodo jasno 
razvidni problem in cilj raziskovanja ter raziskovalna vprašanja in/ali hipoteze. 
 
Metoda: opis metode (udeleženci, pripomočki, postopek) naj bo kratek, jasen in 
razumljiv širši javnosti. Podrobnosti, če jih je nujno predstaviti, dodajte v priloge.  
 
Rezultati in diskusija: opisu metode naj sledi predstavitev rezultatov z interpretacijo in 
diskusijo (smiselno sta lahko oba dela združena tudi v eno poglavje); ta sklop naj 
obsega relativno največji del prispevka. Pri poročanju o rezultatih imejte v mislih, da so 
prispevki namenjeni širši javnosti – rezultate poskusite predstaviti na preprost in 
razumljiv (opisen) način (to ne pomeni, da ne vključujete npr. številskih vrednosti, a naj 
bodo te razložene; različni statistični indeksi naj ne bodo le navedeni v oklepajih). V 
prispevek lahko dodate tudi tabelarične in/ali grafične prikaze, ki naj bodo kar se da 
informativni (pri pripravi grafični prikazov je dovoljena tudi uporaba barv). 
 
Zaključek: tudi zaključek naj bo relativno kratek; v njem lahko predstavite npr. ključne 
ugotovitve, njihovo uporabnost v praksi, navedete odprta raziskovalna vprašanja ipd. 
 
Reference: navedene naj bodo na koncu prispevka v skladu z veljavnimi APA 
standardi. 


