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Oddaja prispevka   

Prispevke oddajte po elektronski pošti na naslov jzdravje@nijz.si. Hkrati pošljite po običajni 

pošti tudi izjave o avtorstvu in avtorskih pravicah, ki zahtevajo lastnoročni podpis, na naslov: 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, za revijo Javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 

Ljubljana.  

Prispevek 

Jezik prispevka je slovenščina ali angleščina. Objavljamo: 

 izvirne znanstvene članke,  

 pregledne znanstvene članke,  

 strokovne članke,  

 polemike in diskusije ter  

 pisma uredništvu.  

Naslov, izvleček ter ključne besede prispevkov morajo biti napisane tako slovenščini kot v 

angleščini. Besedila naj bodo shranjena v formatu .doc, docx. ali .odt. Znanstveni članki naj 

imajo naslednja poglavja: uvod, metode, rezultati, razpravljanje in zaključek. Ostali članki so 

lahko zasnovani drugače, vendar naj bo razdelitev na poglavja in podpoglavja jasno razvidna 

iz velikosti črk naslovov. Poglavja in podpoglavja naj bodo oštevilčena dekadno po standardu 

SIST ISO 2145 in SIST ISO 690 (npr. 1, 1.1, 1.1.1 itd.). 

Dolžina prispevkov 

Zahtevana dolžina prispevka je za vabljen uvodnik ter pisma uredništvu do 750 besed, za 

polemike ter diskusijske prispevke do 2500 besed, za znanstvene članke do 7000 besed ter 

za strokovne članke do 4500 besed s slikovnim gradivom in literaturo vred.  
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Naslovna stran 

Naslovna stran je prva stran rokopisa, ki lahko po potrebi obsega več kot eno stran. Na 

naslovni strani morajo biti navedeni: 

Naslov  

Naslov v angleškem in slovenskem jeziku naj bo kratek in jedrnat. V kolikor naslov presega 

100 znakov, dodajte še kratek naslov, ki je omejen na 100 znakov vključno s presledki.  

Avtorstvo 

Navedena naj bodo imena avtorjev z natančnimi akademskimi in strokovnimi nazivi ter 

popoln naslov ustanove, inštituta ali klinike, kjer je delo nastalo. Podane naj bodo kontaktne 

informacije za korespondenčnega avtorja (telefonska številka, e-poštni naslov, naslov). 

Avtorji morajo izpolnjevati vse navedene pogoje za avtorstvo:  

 prispevati morajo k zasnovi in oblikovanju oz. analizi in interpretaciji podatkov,  

 rokopis morajo intelektualno zasnovati oz. ga kritično pregledati,  

 strinjati se morajo s končno različico rokopisa, 

 avtorji sprejmejo odgovornost za verodostojnost prispevka. 

Dva kratka povzetka:  

1. »Kaj je na obravnavanem področju znanega?« (do 45 besed) ter 

2. »Kaj novega razkriva pričujoči članek?« (do 45 besed) 

Prosimo, uporabljajte jedrnate in strnjene stavke. Povzetka bosta predstavljena na prvi strani 

članka. 

Izvleček in ključne besede 

Izvleček v angleškem in slovenskem jeziku naj bo pri znanstvenem članku strukturiran in naj 

ne bo daljši od 250 besed, izvlečki ostalih člankov so lahko nestrukturirani. Izvleček naj 

vsebinsko povzema in ne le našteva bistvene vsebine dela. Izogibajte se kraticam in 

okrajšavam. Napisan naj bo v 3. osebi. 

Izvleček znanstvenega članka naj povzema namen dela, osnovne metode, glavne izsledke in 

njihovo statistično pomembnost ter poglavitne sklepe (struktura IMRC - Introduction, 

Methods, Results, Conclusions).  

Navedenih naj bo 3-10 ključnih besed, ki nam bodo v pomoč pri indeksiranju. 

Kategorija prispevka 

Kategorijo prispevka predlaga avtor sam, končno odločitev pa sprejme uredništvo na osnovi 

predlogov recenzentov. Objavljamo izvirne znanstvene članke, pregledne znanstvene 

članke, strokovne članke, polemike in diskusije ter pisma uredništvu.  

Literatura 

Vsako navajanje trditev ali dognanj drugih morate podpreti z referenco. Reference naj bodo v 

besedilu navedene po vrstnem redu, tako kot se pojavljajo. Referenca naj bo navedena na 



koncu citirane trditve. Reference v besedilu, slikah in tabelah navedite v oklepaju z arabskimi 

številkami ((1), (2, 3), (4-7)). Reference, ki se pojavljajo samo v tabelah ali slikah, naj bodo 

oštevilčene tako, kot se bodo pojavile v besedilu. Kot referenc ne navajajte izvlečkov in 

osebnih dogovorov (slednje je lahko navedeno v besedilu). Seznam citirane literature dodajte 

na koncu prispevka. Uporabljajte Vancouverski način citiranja. 

Navedite imena vseh avtorjev, v primeru, da je avtorjev več kot šest, navedite prvih šest 

avtorjev in dodajte et al. 

Primeri za citiranje literature 

primer za knjigo: 

1.   Premik M. Uvod v epidemiologijo. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1998. 

2.   Mahy BWJ.A dictionary of virology. 2nd ed. San Diego: Academic Press, 1997. 

primer za knjigo, pri kateri je avtor organizacija: 

3. World Health Organization, Regional Office for Europe. Air quality guidelines for Europe, 

3rd. Ed. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe, 2005. 

primer za poglavje iz knjige: 

4.   Goldberg BW. Population-based health care. V: Taylor RB, urednik. Family medicine. 5th 

ed. New York: Springer, 1999: 32-6. 

primer za članek iz revije: 

5.   Barry HC, Hickner J, Ebell MH, Ettenhofer T. A randomized controlled trial of telephone 

management of suspected urinary tract infections in women. J Fam Pract 2001; 50: 589-94. 

primer za članek iz revije, kjer avtor ni znan: 

6.   Anon. Early drinking said to increase alcoholism risk. Globe 1998; 2: 8-10.  

primer za članek iz revije, kjer je avtor organizacija: 

7.   Women’s  Concerns  Study  Group.  Raising  concerns  about  family  history  of  breast  

cancer  in  primary  care consultations: prospective, population based study. Br Med J 2001; 

322: 27-8. 

primer za članek iz suplementa revije z volumnom in s številko: 

8.   Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung 

cancer. Environ Health Perspect 1994; 102(Suppl 2): 275-82. 

9.   Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women’s psychological reactions to breast cancer. 

Semin Oncol 1996; 23 (Suppl2): 89-97. 

primer za članek iz zbornika referatov: 



10. Sugden K, Kirk R, Barry HC, Hickner J, Ebell MH, Ettenhofer T. et al. Suicides and non-

suicidal deaths in Slovenia: molecular genetic investigation. V: 9th European Symposium on 

Suicide and Suicidal Behaviour. Warwick: University of Oxford, 2002: 76. 

primer za magistrske naloge, doktorske disertacije in Prešernove nagrade: 

11. Bartol T. Vrednotenje biotehniških informacij o rastlinskih drogah v dostopnih virih v 

Sloveniji: doktorska disertacija. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1998.  

primer za elektronske vire: 

12. EQUATOR Network. Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research 

[spletna stran na Internetu]. Pridobljeno 13.8.2016 s spletne strani: 

http://www.equatornetwork.org/.  

13. Mayring. Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and 

software solution [e-knjiga]. Landsberg: Beltz, 2014. Pridobljeno 15.7.2016 s spletne strani: 

http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/39517/ssoar-2014-

mayringQualitative_content_analysis_theoretical_foundation.pdf?sequence=1. 

Tabele 

Tabele naj bodo v besedilu prispevka na mestu, kamor sodijo. Tabele naj sestavljajo vrstice 

in stolpci, ki se sekajo v poljih. Tabele oštevilčite po vrstnem redu, vsaka tabela mora biti 

citirana v besedilu. Tabela naj bo opremljena s kratkim naslovom. V legendi naj bodo 

pojasnjene vse kratice, okrajšave in nestandardne enote, ki se pojavljajo v tabeli. 

Slike 

Slike morajo biti profesionalno izdelane.  

Črke, številke ali simboli na sliki morajo biti jasni, enotni in dovolj veliki, da so berljivi tudi na 

pomanjšani sliki. Ročno izpisano besedilo v sliki je nedopustno. 

Vsaka slika mora biti navedena v besedilu. Besedilo k sliki naj vsebuje naslov slike in 

potrebno razlago vsebine. Slika naj bo razumljiva tudi brez branja ostalega besedila. 

Pojasniti morate vse okrajšave v sliki. Uporaba okrajšav v besedilu k sliki je nedopustna. 

Besedila k slikam naj bodo napisana na mestu pojavljanja v besedilu. 

Fotografijam, na katerih se lahko prepozna identiteta bolnika, priložite pisno dovoljenje 

bolnika. 

Merske enote 

Naj bodo v skladu z mednarodnim sistemom enot (SI). 
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Kratice in okrajšave 

Kraticam in okrajšavam se izogibajte, izjema so mednarodno veljavne oznake merskih enot. 

V naslovu in izvlečku naj ne bo kratic. Na mestu, kjer se kratica prvič pojavi v besedilu, naj 

bo izraz, ki ga nadomešča, polno izpisan, v nadaljnjem besedilu uporabljano kratico navajajte 

v oklepaju. 

Etični standardi 

Uredništvo sprejema v obdelavo le članke s širšo javnozdravstveno tematiko. V kolikor želi 

avtor objaviti prispevek, ki je bil v drugem jeziku in z enako vsebino že objavljen v drugi reviji, 

mora to posebej izpostaviti ob oddaji rokopisa. O primernosti objave tovrstnega prispevka 

presoja uredniški odbor revije. Dele članka, ki so povzeti po drugi literaturi (predvsem slike in 

tabele), mora spremljati dovoljenje avtorja in založnika prispevka, da dovoli reprodukcijo v 

naši reviji. 

Oddan rokopis morajo prebrati vsi avtorji in se z njegovo vsebino strinjati. Avtor je oseba, ki 

je pomembno prispevala k  članku in prevzema odgovornost za verodostojnost vsebine.  

Raziskave na ljudeh (vključno s človeškimi materiali in osebnimi podatki) morajo biti izpeljane 

v skladu s  Helsinško deklaracijo. V izjavi na koncu rokopisa morajo avtorji podati izjavo o 

etiki raziskav na ljudeh. Poročanje o raziskavah na ljudeh brez potrdila etične komisije 

zahteva dodatno razlago v poglavju o metodah dela. Na zahtevo Uredništva je avtor dolžan 

predložiti vso dokumentacijo o obravnavi raziskovalne etike njegovega rokopisa.  

Prav tako morajo avtorji, ki poročajo o ljudeh ali posredujejo javnosti njihovo slikovno 

gradivo, pridobiti dovoljenja vseh sodelujočih, da se z vključitvijo v raziskavo strinjajo (v 

primeru otrok so to starši ali skrbniki). Izjavo o pridobitvi teh dovoljenj morajo avtorji podati v 

poglavju o metodah dela. Uredništvo si pridržuje pravico vpogleda v to dokumentacijo. 

Raziskave na živalih morajo biti izpeljane v skladu z navodili “Animal Research: Reporting In 

Vivo Experiments” (ARRIVE) in potrjene s strani nacionalne etične komisije. V poglavju o 

metodah dela in v izjavi na koncu rokopisa morajo avtorji podati izjavo o etiki raziskav na 

živalih z veljavno številko dovoljenja. 

Če avtor ugotovi, da je v prispevku, ki je objavljen v reviji Javno zdravje, pomembna napaka 

ali netočnost, je njegova dolžnost o tem obvestiti urednika revije. Tak prispevek se umakne 

ali ustrezno popravi.   

Avtorji morajo na koncu rokopisa zapisati sledeče izjave: 

Nasprotje interesov (avtorji izjavljajo, da ne obstajajo nasprotja interesov...) 

Financiranje (raziskavo je delno finančno podprla…) 

Etika raziskovanja (članek je pripravljen v skladu s Helsinško deklaracijo o biomedicinskih 

raziskavah) in/ali opis etičnega vidika raziskave (izjava, da so bile za raziskave, v katere 

so vključeni ljudje, pridobljena vsa potrebna dovoljenja in privoljenja...) 

Kadar uredništvo ugotovi, da je rokopis plagiat, se rokopis takoj izloči iz uredniškega 

postopka. 



Oddan rokopis morajo prebrati vsi avtorji in se z njegovo vsebino strinjati. Avtor je oseba, ki 

je pomembno prispevala k članku in prevzema odgovornost za verodostojnost vsebine. 

Kriterije za avtorstvo je mogoče najti na spletni strani International Committee of Medical 

Journal Editors (http://www.icmje.org/recommendations/). Spremembe v avtorstvu rokopisa 

po oddaji rokopisa uredništvu morajo s podpisom potrditi vsi avtorji prvotno oddanega 

rokopisa.   

V prispevkih, ki se objavljajo v reviji Javno zdravje, je dovoljeno navajati zaščitena imena 

zdravil in drugih izdelkov ali imena proizvajalcev zgolj v poglavju metode. V kolikor zasnova 

prispevka ne vključuje poglavja metode, se izjemoma dopušča enkratna omemba 

zaščitenega imena ali imena proizvajalca na začetku prispevka. V nadaljevanju prispevka se 

namesto zaščitenega imena ali imena proizvajalca uporablja vsebinsko ustrezen nadomestni 

izraz 

Uredniško delo 

Prispelo tehnično brezhibno gradivo uredništvo posreduje v zunanjo recenzijo priznanim 

strokovnjakom. Po končanem uredniškem delu vrnemo prispevek korespondenčnemu 

avtorju, da morebitne popravke odobri in upošteva. Sledi jezikovna lektura, katere stroške 

krije založnik. Med redakcijskim postopkom je zagotovljena tajnost vsebine prispevka. 

Korespondenčni avtor dobi v pogled tudi prve, t. i. krtačne odtise, vendar na tej stopnji 

upoštevamo samo še popravke tiskarskih napak. Krtačne odtise je treba vrniti v treh delovnih 

dneh, sicer menimo, da avtor nima pripomb. 

V uredništvu se trudimo za čim hitrejši uredniški postopek. Avtorji se morajo držati rokov, ki 

jih dobijo v dopisih, sicer se lahko zgodi, da bo rokopis izločen iz postopka. 

Morebitne pritožbe avtorjev obravnava uredniški odbor revije. 

Prispevkov ne honoriramo in tudi ne zaračunavamo stroškov uredniškega postopka.  

Avtorji obdržijo materialne avtorske pravice  ter založniku priznajo pravico do prve izdaje 

članka pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License (priznanje 

avtorstva). To za avtorje in druge uporabnike pomeni, da se sestavine članka lahko prosto 

distribuirajo, reproducirajo, uporabljajo, priobčujejo javnosti in predelujejo, pod pogojem, da 

se jasno in vidno navede avtorja in naslov tega članka (ter revijo/založnika, v kateri je bil 

prispevek prvič objavljen). 
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