
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vabimo vas, da se z vašim znanstvenim ali strokovnim prispevkom udeležite 9.kongresa 
Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije v Ljubljani, ki se bo odvijal na  temo »(PRE)ŽIVETI 
V ODNOSIH«, katerega namen je predstavitev znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih 
dosežkov, ter primerov dobre prakse pri delu z ljudmi.  

 
OSNOVNE INFORMACIJE 
Pozivamo vas k oddaji in prijavi prispevka do 31. januarja 2018. Prispevek lahko prijavite preko 
pripravljenega obrazca na sledeči povezavi: Prijava prispevka. Oddaja in prijava po tem datumu 
ne bosta več mogoči.Če želite po oddaji kaj spremeniti, oddajte ponovno; upoštevali bomo 
zadnji vnos do 31.januarja 2018.  
Prispevki ali delavnice naj se nanašajo na naslov kongresa »(PRE)ŽIVETI V ODNOSIH«. 
 
Člani znanstvenega odbora kongresa bodo do 16. februarja 2018 podali končno odločitev o 
sprejemu prispevka. V tem času bodo avtorji obveščeni o morebitnih popravkih. 
Za dodatne informacije glede prijav prispevkov vam je na voljo predsednica znanstvenega 
odbora dr. Lucija Hrovat, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu lucija.hrovat@zdt.si.  
Zbornik prispevkov bo narejen v elektronski obliki. 
 
Na kongres se prijavite tudi kot udeleženec na sledeči povezavi: Prijava udeležencev 
Ob prijavi vnesite vaše ime tako, kakor želite, da bo napisano na vašem potrdilu.  
Spletne prijave in plačila so možna do 6. aprila do 24.ure. Po tem datumu je kotizacija enotna v 
vrednosti 250 €. Narejen bo zbornik prispevkov v elektronski obliki. 

 
NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV 
 
SPLOŠNA NAVODILA 
Prispevki naj bodo znanstveni ali strokovni. Pri pripravi prispevka določite vsebinsko področje 
(klinično delo, teorija, raziskava, opis delavnice...), katero naj se nanaša na temo kongresa. 
Povzetek naj bo napisan v dolžini od 250 do največ 350 besed. Posamezen prispevek lahko 
predstavljata največ dva avtorja. Posamezen avtor lahko kot avtor ali soavtor skupno 
predstavlja največ dva prispevka. Predstavitev naj bo dolga 20 minut, 10 minut pa bo 
namenjenih razpravi (skupaj 30 minut). Delavnice naj trajajo do 60 minut. Na voljo bo LCD 
projektor. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1msC6HY-IJF_4lGwuXirVWnFcEfrvj2mMf_XCesc4eVE/edit
mailto:lucija.hrovat@zdt.si
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrmREikXlOaZblBxy8Hp5DW3HOSj1lDwCYjoBRWwyyaRN-XA/viewform


 
 

 
 

ZNANSTVENI PRISPEVEK 
Povzetek naj vsebuje izhodišča, metode, rezultate, zaključke in omejitve. Napisan naj bo v  
3. osebi in naj vsebuje do 5 ključnih besed. 
 
STROKOVNI PRISPEVEK 
Iz povzetka morajo biti razvidni področje, tema obravnave, vsebina in ugotovitve. Prispevek naj 
bo napisan v 3. osebi in naj vsebuje do 5 ključnih besed. Povzetek prispevka ali delavnice naj 
vključuje namen, cilje, strukturiranost, povezanost s temo kongresa, koristi udeležencev oz. 
evalvacijo. Pri strokovnem prispevku je zaželen tudi praktični prikaz obravnavanega področja v 
obliki študije primera. 
 
MERILA ZA PRESOJO USTREZNOSTI 
Vse vloge bo pregledala ekipa znanstvenega odbora, ki bo upoštevala naslednje kriterije: tema 
je pomembna za udeležence in se nanaša na kongres, ustrezna teoretična izhodišča, ustreznost 
načina, in kvaliteta priprave. Če povzetek ne bo v skladu z navodili, se bo avtorja zaprosilo za 
popravke. Pravočasno dopolnjeni prispevki bodo sprejeti. 
 
Tudi na letošnjem kongresu bo možnost prijave in predstavitve prispevka v angleškem jeziku. 
Naprošamo, da v svoji prijavi navedete, če boste predstavljali v angleškem jeziku. Prav tako naj 
bo povzetek napisan v angleškem jeziku 
 

ZNANSTVENI IN ORGANIZACIJSKI ODBOR 
 
ZNANSTVENI ODBOR 
Predsednica znanstvenega odbora dr. Lucija Hrovat, dr. Sabina Jurič Šenk, dr. Sara Jerebic,  
dr. Barbara Simonič, dr. Mojca Ciglarič, dr. Tjaša Stepišnik Perdih. 
 
ORGANIZACIJSKI ODBOR 
Vodja organizacijskega odbora Romana Čolić mag.zdš., vodja PR Maja Maraž, Katarina Bašič, 
Sara Lipovec, Kristina Šumak, dr. Sabina Jurič Šenk, dr. Sara Jerebic, Romana Seljak, dr. Tjaša 
Stepišnik Perdih, dr. Mateja Katona. 
 
Za vse dodatne informacije se obrnite na predsednico organizacijskega odbora  
Romano Čolić, mag.zdš.: romana.colic@gmail.com. 
 
V ceno kotizacije so všteti kosilo (sobota) in osvežila (petek in sobota).  
 
Veselimo se srečanja z vami! 
 

 
V imenu znanstvenega odbora: dr. Lucija Hrovat 

V imenu organizacijskega odbora: Romana Čolić, mag.zdš 
 

Predsednica ZDT.SI: dr. Lucija Hrovat 
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