
Zdravstveno varstvo

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Trubarjeva 2
1000 Ljubljana
Slovenija

zdrav.var@nijz.si
http://www.nijz.si/

NAVODILA ZA DELO RECENZENTOV

Uredništvo prosi recenzente, da ugotovijo, če so članki napisani v skladu z navodili za 
avtorje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje in  v 
vsaki številki Zdravstvenega varstva. Recenzent naj oceni verodostojnost trditev v članku, 
metodologijo in objavljene rezultate. Recenzent naj tudi poda mnenje, ali je članek 
zanimiv za bralce Zdravstvenega varstva.

Prošnjo za recenzijo prejme recenzent s sporočilom po e-pošti, ki ga usmeri k prijavi v 
spletno aplikacijo Editorial Manager na naslovu http://www.editorialmanager.com/sjph/
. Po prijavi v vlogi recenzenta dobi možnost vpogleda v naslov in izvleček prispevka, po 
potrditvi, da želi delo recenzirati, pa še do celotnega prispevka. Recenzijo pripravi v jeziku 
prispevka. Rok za oddajo recenzije je mesec dni, sistem pa samodejno pošlje recenzentu do 
tri opomnike. Če recenzent želi pregled revizije prispevka, prejme popravljen prispevek še 
v drugi pregled.

Če zaprošeni recenzent prispevka ne more sprejeti v oceno, naj prošnjo zavrne. Hvaležni bomo, če 
v tem primeru predlaga drugega primernega recenzenta. Če meni, da naj bi uredništvo poleg njega 
prosilo za oceno prispevka še enega recenzenta (multidisciplinarna ali mejna tema), naj to navede v 
svoji oceni in predlaga ustreznega strokovnjaka.

Recenzentovo delo je zelo odgovorno in zahtevno, ker njegovo mnenje največkrat vodi odločitev 
uredništva o usodi prispevka. S svojimi ocenami in sugestijami recenzenti prispevajo k izboljšanju 
kakovosti našega časopisa. Po ustaljeni praksi ostane recenzent avtorju neznan in obratno. 
Recenzent ne sme članka razpošiljati, niti o članku razpravljati s komerkoli, razen z uredništvom. 
Če recenzent zaradi lažje ocene članka želi stopiti v stik z avtorjem, lahko zaprosi uredništvo, ki mu 
to omogoči.

Če recenzent meni, da delo ni vredno objave v Zdravstvenem varstvu, prosimo, da navede vse 
razloge, zaradi katerih delo zasluži negativno oceno. 

Prispevke pošiljajo tudi mladi avtorji, ki žele svoja zapažanja in izdelke prvič objaviti v 
Zdravstvenem varstvu; tem je treba pomagati z nasveti, če prispevek le formalno ne ustreza, 
vsebuje pa pomembna zapažanja in sporočila.

Ni potrebno, da se recenzent ukvarja z lektoriranjem in korigiranjem, čeprav ni napak, če opozori 
na take pomanjkljivosti. Posebej Vas prosimo, da ste pozorni na to, ali je naslov dela jasen in 
koncizen ter ali ustreza vsebini; ali izvleček povzema bistvene podatke članka; ali avtor citira 
najnovejšo literaturo in ali omenja domače avtorje, ki so pisali o isti temi v domačih časopisih 
ali v Zdravstvenem varstvu; ali se avtor izogiba avtorjem, ki zagovarjajo drugačna mnenja, kot 
so njegova; ali navaja tuje misli brez citiranja; ali so citati točni. Preveriti je treba dostopne 
reference. Prav tako je treba oceniti, če so slike, tabele in grafi točni in da se v tabelah ne ponavlja 
tisto, kar je že navedeno v besedilu; da ne vsebujejo nepojasnjenih kratic, da so številčni podatki v 
tabelah ustrezni onim v besedilu ter da ni napak.



Če recenzent meni, da delo potrebuje dopolnilo (komentar) ali da bi ga sam lahko dopolnil (s 
podatki iz literature ali lastnimi izkušnjami), se lahko dogovori z urednikom, da se tak komentar 
objavi v isti številki kot ocenjevano delo.

Recenzij ne plačujemo.

 


