
NAVODILA ZA PREDAVATELJE 

1. Organizatorji jubilejne 60. IFC Portorož 2020 smo zainteresirani za znanstvena in

strokovna predavanja. Možne oblike predstavitve so: 

● plenarno predavanje,

● oralno predavanje,

● poster in

● študentsko predavanje (študenti na doktorskem študiju, mladi raziskovalci in mladi

podjetniki).

O obliki predavanja odloči Programski odbor 60. IFC Portorož 2020. 

2. Prijavo udeležbe in teme s povzetkom predavanja in podatki o avtorju in koavtorjih

pričakujemo najkasneje do 26.6.2020 in dostavo celotnega predavanja do 30.6.2020. 

POVZETEK 

Povzetek predavanja mora vsebovati od 1600 do 3300 znakov s presledki, brez navedbe 

avtorjev in naslova, na A4 formatu s pisavo Times New Roman, velikost 12pt (obvezna oblika 

predloge  za povzetek je dostopna preko linka: PREDLOGA.DOCX ). 

V povzetek je potrebno vključiti tudi ključne besede. 

Povzetek je potrebno dostaviti na e-mail naslov Društva livarjev Slovenije: 

drustvo.livarjev@siol.net.  

PREDSTAVITEV PREDAVANJA VSEH SKUPIN PREDAVATELJEV 

● Predstavitev plenarnega in oralnega predavanja je omejena na največ 30 minut,

študentska predavanja pa na največ 20 minut.

● Vsaka predstavitev mora biti pripravljena v obliki PowerPoint dokumenta (16x9 format).

Širšo predstavitev predavanja je potrebno dostaviti na e-mail naslov Društva livarjev Slovenije: 

drustvo.livarjev@siol.net.  

POSTERSKA PREDSTAVITEV  

Možni sta dve obliki posterske predstavitve: 

a) v obliki plakata, formata najmanj A3 (29.7cm x 42.0cm) ali največ B1 (100cm x

70cm) ali

b) na papirju A4 formata v obliki 6-ih strani (vključno s povzetkom ) A4 formata s pisavo

Times New Roman, velikost 12pt, dokument v Wordu. V tem obsegu posterja so

vključeni povzetek in vse slike. Poster po tej varianti je potrebno dostaviti na naš e-

naslov do najpozneje 01.08.2020, v tem primeru bo društvo poskrbelo tudi za tisk

posterja na kvalitetnem papirju.

Povzetek posterske predstavitve bo predstavljen v Zborniku povzetkov referatov. 

ZBORNIK POVZETKOV REFERATOV  

Organizator bo do začetka konference izdal Zbornik povzetkov referatov, širšo predstavitev 
predavanja pa bodo vsi udeleženci 60. IFC Portorož 2020 prejeli na USB ključku.   

Organizacijski odbor 60. IFC Portorož 2020 
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