
 

NAVODILA IN USMERITEV ZA IZDELAVO POSTERJA 

Smiselno strukturiran poster deluje večstransko, in sicer avtorju omogoči inovativen način promocije 

njegovega dela ter občinstvu na preprost način predstavi aktualno tematiko raziskovanja. Raziskave kažejo, 

da so v povprečju potrebne le tri sekunde časa, da se bralca prepriča, da ostane ob posterju in si ga 

natančno ogleda. 

1. Kratka navodila za izvleček 

Avtor/ji, ki bodo na konferenci sodelovali s posterjem, pripravijo samo izvleček (in ne celotnega 
prispevka) po predloženih navodilih. V e-zborniku bo objavljen samo izvleček. 

Izvleček (150-350 besed) 

Uvod: V nekaj povedih povzemite razlog za izbiro, aktualnost izvedene študije/raziskave ali pregleda 
literature ter njihovo aktualnost/pomembnost. 
Metode: Opišite raziskovalno okolje in vzorec, uporabljene raziskovalne metode ter izvedeno 
obdelave podatkov (odvisno od tipa prispevka). 
Rezultati: Navedite ključne rezultate raziskave oziroma pregleda literature. 
Razprava: Navedite uporabnost ugotovitev in izpostavite sklepe, ki se nanašajo na vaš raziskovalni 
problem. 

Ključne besede [3-5 ključnih besed]: ključna beseda 1, ključna beseda 2, ključna beseda 3 
 

2. Postavitev posterja 

Vaš poster bo tekom celotne konference razstavljen v prostorih UM FZV, zato vas prosimo, da pripravite 
kratke A4 predstavitve vašega posterja, ki bodo bralcem dosegljive ob razstavljenem posterju. Material 
za pritrjevanje posterjev bo priskrbljen s strani UM FZV. Avtorji, ki predstavljajo svoje delo, sami 
namestijo in snamejo posterje. Vsak poster bo dobil svojo številko, s katero vam bo dodeljen vrstni red 
predstavitve posterja.   

3. Predstavitev posterjev 

Vsaj eden od avtorjev naj bo navzoč ob posterju v času, ki je namenjen njihovi predstavitvi. Prosimo vas, 
da pripravite predstavitev dolgo maksimalno pet minut, kjer boste predstavili bistvo vašega prispevka. 
Po vaši predstavitvi bodo sledila vprašanja s strani občinstva.  

4. Dimenzija posterja  

DIN AO (841 mm x 1189 mm ), pokončna usmerjenost (bralcu omogočite, da bere od zgoraj navzdol) 
(Slika 1). 

5. Usmeritve 

Jezik: Slovenščina in/ali angleščina. 
Naslov posterja: Naslov posterja naj bo enak kot pri izvlečku v zborniku; naslov naj bo kratek in naj 
predstavlja bistvo posterja. 



 

 

Slika 1: Vrstni red vsebine 

Napisi: Velikost vsebine (črke, številke, fotografije, tabele itd.) naj bodo takšne velikosti, da bodo berljive 
vsaj z oddaljenosti dveh metrov (glavni naslov iz treh metrov). 
Priporočila: 

 Primerna velikost pisave za glavni naslov je med 90 in 150 pik, za ostale naslove med 48 in 60 pik; za 
besedilo med 24 in 32 pik; 

 Minimalna primerna velikost pisave je 18 pik; 

 Priporoča se kombinacija VELIKIH TISKANIH in malih tiskanih črk za splošno vsebino. Ne priporoča se 
uporaba izključno VELIKIH TISKANIH črk, saj je slednje težje berljivo; 

 Izogibati se je potrebno uporabi različnih slogov pisave (priporočljiva je skupina pisav Sans serif); 

 Priporoča se smiselno uravnotežiti vsebinski (besedilo) in grafični (fotografije, tabele, grafi itd.) del 
posterja; 

 Priporočajo se krajši odstavki besedila. Slednje lahko dosežete tudi z uporabo oznak in številčenja; 

 Priporočljivo je, da ne zapolnite celotnega prostora na posterju in da se pustijo določeni deli prazni; 

 Priporočljivo je uporabiti smiselne barvne kombinacije. V pomoč vam je lahko »barvni krog«  
(Slika 2); 

   

Slika 2: Barvni krog 

Fotografije: Priporočljiva je uporaba fotografij velikosti 12 cm x 18 cm v visoki kvaliteti (300 dpi); 

5. Nagrada za najboljši poster 

Komisija UM FZV bo avtorju najboljšega posterja podelila simbolično nagrado.  

 


