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Uvodnik 
Ivan ERŽEN1  

1 Nacionalni inštitut za javno zdravje 

 

 

Spoštovane bralke, spoštovani bralci,  

drage kolegice in kolegi, 

 

z veseljem z vami delim novo strokovno in 

znanstveno revijo s področja javnega zdravja, ki svojo 

vsebinsko naravnanost kaže že s svojim imenom - 

Javno zdravje. Njeno poslanstvo je  pomembno 

prispevati k razširjanju in izmenjavi znanja ter 

védenja na tem tako širokem in za družbo izjemno 

pomembnem področju. 

Publiciranje na področju javnega zdravja ima v 

Sloveniji izjemno dolgo tradicijo. Kot uradni sega 65 

let nazaj, v leto 1962, ko je začela izhajati revija 

Zdravstveno varstvo. Njen osnovni namen je bil, da bi 

prek širši strokovni javnosti predstavili področje 

preventivne dejavnosti, dosežke na tem področju ter 

strokovne usmeritve, ki so bile v pomoč širjenju 

znanja in uveljavitvi strokovne doktrine. Ko je revija 

Zdravstveno varstvo šla na pot prve znanstvene 

revije s področja javnega zdravja v Sloveniji, se je 

hitro pokazalo, da v slovenskem prostoru manjka 

revija, ki bi omogočala objave strokovnih prispevkov, 

objavo strokovnih smernic in drugih sporočil o 

strokovnem in znanstvenem delu na področju 

javnega zdravja v Sloveniji. To še posebej velja za 

obdobje po letu 2009, ko se je revija Zdravstveno 

varstvo vključila v Social Science Citation Indeks 

(SSCI) in s tem tudi bolj odprla v mednarodni prostor, 

kar je pomemben doprinos k slovenski znanstveni 

stroki na področju javnega zdravja.  

Kot nosilci razvoja področja javnega zdravja smo se 

na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) 

odločili, da moramo zapolniti praznino in številnim 

domačim strokovnjakom s področja javnega zdravja 

ter tudi širše ponuditi dodatne možnosti za objave 

svojih raziskovanj, zato smo ustanovili novo revijo. 

Prva številka nove publikacije je tako pred vami. 

Iskrene čestitke in zahvala za opravljeno delo veljajo 

uredniku in vsem sodelavcem v uredniškem odboru 

ter drugim, ki so sodelovali pri  tem izjemno 

pomembnem projektu. 

Uredniški odbor se je skupaj z glavnim urednikom 

odločil za edicijo, ki je v številnih pogledih inovativna 

in je odraz razmišljanja, pogledov in ravnanja mladih 

kolegov. Priložnost, ki so jo dobili, so odlično izkoristili 

in postavili dobre temelje novi strokovno-znanstveni 

reviji na področju javnega zdravja v Sloveniji. 

Nobenega dvoma ni, da bodo smelo pot še razvijali in 

se prilagajali sodobnim trendom ter potrebam na 

področju objavljanja strokovnih in znanstvenih 

prispevkov na način, da so kar se da široko dostopni. 

Ob tem pa je kakovost prispevkov in strokovna 

odličnost prva zapoved. Taka usmeritev je izjemno 

pomembna in omogoča, da revija predstavlja 

dragoceno  komunikacijsko orodje, ki je namenjeno 

strokovnjakom s področja javnega zdravja, ne glede 

na  njihovo osnovno poklicno področje. Prav 

intenzivno in stalno izmenjavanje  znanja, izkušenj, 

pogledov in stališč je ključnega pomena za nadaljnji 

razvoj te stroke, katere velika prednost, pa tudi izziv, 

je v povezovanju strokovnjakov različnih področij v 

skupine, ki uspešno in komplementarno delujejo na 

področju javnega zdravja skladno s potrebami 

našega prebivalstva.  

Čas bo pokazal, kakšen bo obseg in doseg revije. K 

sreči je, zaradi novih možnosti publiciranja prek 

svetovnega spleta, edina omejitev pri publiciranju le 

ustrezna kakovost prispevkov. Glede na široko mrežo 

odličnih strokovnjakov, ki bodo sodelovali v procesu 

recenzije prispevkov, bo brez dvoma  strokovna 

ustreznost in kakovost prispevkov na visokem nivoju. 

To bo seveda privabilo nove in nove avtorje. Zato sem 

pri sebi povsem prepričan, da bo postala Revija 

Javno zdravje odlična opora razvoju stroke javnega 

zdravja v Sloveniji.  

 

Vljudno vas vabim k branju prve številke revije.         

In tudi vseh naslednjih številk. 

prof. dr. Ivan Eržen 

direktor NIJZ
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