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NAVODILA ZA AVTORJE
Spodnja poglavja podajajo pomembne informacije za avtorje. Prosimo, da jih pri
pripravi člankov dosledno upoštevate.
Strokovne in znanstvene članke ter druge prispevke objavljamo v slovenskem, po
dogovoru z uredništvom pa tudi v angleškem jeziku. Vsa besedila morajo biti jezikovno in
slogovno neoporečna. Uporabljena terminologija mora biti ustrezna, s posluhom za
uveljavljanje ustreznih strokovnih izrazov v slovenskem jeziku. Navajanje zaščitenih imen
zdravil in drugih izdelkov ali imen proizvajalcev je nedopustno. Dovoljeno je le v
poglavju Materiali in metode, izjemoma pa še v primeru, če je naveden popoln seznam vseh
na tržišču dostopnih izdelkov.
Strokovni in znanstveni članki so recenzirani. Uredništvo pošlje vsak strokovni in
znanstveni članek v recenzijo najmanj dvema recenzentoma. Med postopkom ugotavljanja
primernosti prispevka za objavo v Farmacevtskem vestniku zagotavljamo tajnost avtorstva.
SPREJEM PRISPEVKA V UREDNIŠTVO
Članke in druge prispevke sprejemamo v uredniški postopek, če vloga za objavo, poslana po
elektronski pošti, poleg članka ali drugega prispevka, vsebuje tudi spremni dopis z izjavo in
dovoljenjem za objavo slik.
1. Spremni dopis:
 Naslov članka ali drugega prispevka,
 Imena in priimki avtorjev z njihovimi nazivi,
 Imena in naslovi ustanov, v katerih so zaposleni,
 Telefonska številka in elektronski naslov korespondenčnega avtorja,
 Lastnoročno podpisana izjava, da članek oziroma prispevek še ni bil objavljen ali
poslan v objavo v drugo revijo ter da se z vsebino strinjajo vsi soavtorji.
2. Dovoljenje za objavo slik:
V primeru ponatisa ali minimalnih sprememb slik ali drugih elementov v prispevku mora
avtor priložiti dovoljenje lastnika avtorskih pravic za objavo v Farmacevtskem vestniku.
PRVA VERZIJA ČLANKA
V prvi verziji strokovnega ali znanstvenega članka, ki jo avtorji pošljejo uredništvu v
recenzijo, avtorji niso imenovani. Obseg članka ne sme presegati 20.000 znakov, vključno s
presledki.
1 Oblika
Naslov članka
Times New Roman 12 pt, krepko, razmik vrstice 1,0; obojestranska poravnava;
enokolonsko.
Naslov ne vsebuje številk in okrajšav ter ne presega 90 znakov, vključno s presledki.
Podnaslovi članka
Times New Roman 12 pt, krepko, razmik vrstice 1,0; obojestranska poravnava;
enokolonsko.
Vsak podnaslov je oštevilčen z zaporedno številko. Ne vsebuje številk in okrajšav ter
ne presega 90 znakov, vključno s presledki.
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Besedilo članka
Times New Roman 12 pt, navadno, razmik vrstice 1,0; obojestranska poravnava;
enokolonsko.
2 Vsebina članka
Članek je sistematično strukturno urejen in razdeljen na poglavja.
Izvirni znanstveni članek imajo najmanj naslednja poglavja:
 Povzetek v slovenskem in angleškem jeziku (vsak po največ 150 besed),
 Ključne besede v slovenskem in angleškem jeziku (največ 5),
 Uvod,
 Materiali in metode,
 Rezultati in razprava,
 Sklep,
 Literatura.
Pregledni strokovni ali znanstveni članek pa:
 Povzetek v slovenskem in angleškem jeziku (vsak po največ 150 besed),
 Ključne besede v slovenskem in angleškem jeziku (največ 5),
 Poglavja in podpoglavja, ki si smiselno sledijo,
 Sklep,
 Literatura.
Vsaka trditev je podkrepljena z literaturnim virom, zaporedna številka literaturnega vira
pa je navedena na koncu trditve, v oklepaju pred piko. Če je literaturnih virov več, so
številke ločene z vejicami in presledki, na primer (1, 3, 8). Prispevek vsebuje največ 40
literaturnih virov, ki so navedeni v vrstnem redu, kot se pojavljajo v besedilu.
3 Slike, grafi in preglednice
Slike, grafi in preglednice so označeni z zaporedno številko ter opremljeni s pripadajočim
besedilom v slovenskem in angleškem jeziku, ki je navedeno pod sliko ali grafom (primer
1) oziroma nad preglednico (primer 2). V besedilu so navedeni tudi ustrezni literaturni
viri, razen v primeru, kadar je lastnik slike avtor oziroma je preglednico pripravil sam.
3.1 Slike in grafi
Slike in grafi merijo v širino in višino največ 17 cm. Dimenzijsko se morajo čim bolj
približati dejanski velikosti v tiskani verziji. Velikost besedila na sliki ali grafu je lahko
med 8 in 10 pt. Grafi in slike iz excela so uvoženi v besedilo kot »enhanced metafile«.
Slike mora avtor shraniti in poslati tudi neodvisno od besedila prispevka v ustreznem
slikovnem zapisu:
 bitni zapis – jpg, png, tiff z ločljivostjo 300 dpi ali več,
 vektorski zapis – eps, emf, wmf.
Slike in grafi so označeni glede na vrstni red v članku (slika1, slika2 …).
Primer 1:

Slika 1: Logo Slovenskega Farmacevtskega društva (1).
Figure 1: Logo of the Slovenian Pharmaceutical Society (1).
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Primer 2:
Preglednica 1: Število objav v Farmacevtskem vestniku v letu 2009 (1).
Table 1: Number of publications in the Journal of Pharmaceutical Society in 2009 (1).
Vrsta objave
Pregledni članek
Izvirni znanstveni članek

Število objav
X
X

4 Poimenovanja in okrajšave
Poimenovanja in okrajšave so navedeni skladno po IUPAC, IUBMB in HUGO.
Terminologija je skladna z uveljavljenimi slovenskimi terminološkimi izrazi ter s
Formularium Slovenicum in terminološkim slovarjem SBD.
5 Primer navajanja literature
Če so avtorji posameznega literaturnega vira več kot trije, navedemo le prve tri, nato sledi »et
al.«.
1. Obreza A. Vanadij v živem organizmu in farmaciji. Farm Vestn 2003; 54: 713–718.
2. Danesh A, Chen X, Davies MC et al. The discrimination of drug polymorphic forms
from single crystals using atomic force microscopy. Pharm Res 2000; 17(7): 887–890.
3. Doekler E. Cellulose derivatives. In: Peppas NA, Langer RS. Advances in polymer
science 107, Biopolymers I. Springer-Verlag; 1993: 200–262.
4. Slovensko Farmacevtsko Društvo. http://www.sfd.si/. Dostop: 10-12-2008.
(Avtor spletne strani. Naslov prispevka. Spletni naslov. Dostop: datum dostopa.)
KONČNA VERZIJA ČLANKA
Avtor članka prejme po opravljenem recenzijskem postopku obvestilo o sprejemu članka
oziroma navodila glede potrebnih popravkov. Uredništvo pričakuje, da bo avtor pripombe
recenzentov in uredništva dosledno upošteval in najkasneje dva tedna po prejetju recenzij
popravljeni prispevek v elektronski obliki poslal na naslov glavne urednice.
Končna verzija
1 Naslovna stran (prva stran) vsebuje:
 Naslov prispevka (v slovenskem in angleškem jeziku)
 Imena in priimke vseh avtorjev z nazivi, skupaj z imeni in naslovi ustanov, v katerih
so zaposleni,
 Korespondenčnega avtorja in njegov elektronski naslov.
2 Besedilo
 Poglavja in podpoglavja članka si sledijo v vrstnem redu in obliki, kot je navedeno
zgoraj, s slikami, preglednicami in grafi.
3 Slike
Slike mora avtor poslati tudi neodvisno od besedila prispevka v ustreznem slikovnem
zapisu. Velikost se mora ujemati z zgoraj navedenimi zahtevami zaradi ohranjanja
kakovosti in razmerij ob pripravi na tisk.
DRUGI PRISPEVKI
Prispevki za rubrike »Zanimivosti iz stroke«, »Iz društvenega življenja«, »Predstavitev
knjige« vsebujejo praviloma največ 6.000 znakov (vključno s presledki). Prispevki za rubriko
»Osebne vesti« ne smejo presegati 3.000 znakov (vključno s presledki). Prispevke o osebnih
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vesteh objavlja uredništvo ob jubileju, smrti ali za posebne dosežke v aktualnem obdobju.
Uredništvo si pridržuje pravico, da po strokovni presoji objavi tudi daljše prispevke.
KOREKTURE
Krtačne odtise oblikovanega prispevka je avtor dolžan natančno pregledati in označiti nujne
popravke (tiskarske škrate), s katerimi ne sme posegati v vsebino prispevka. Korekture vrne v
uredništvo v elektronski obliki v treh delovnih dneh.
Prvi avtor prejme tri izvode tiskanega Farmacevtskega vestnika.
POŠILJANJE PRISPEVKOV
Avtorji pošljejo članke in druge prispevke v elektronski obliki na naslov glave urednice:
urednica-fv@sfd.si.

Farmacevtski vestnik je v pdf obliki dostopen na spletni strani: http://www.sfd.si/.
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