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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 jeziku, po dogovoru
z uredništvom tudi v angleščini. 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 tudi 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. Izjavo lahko
avtor odda tudi preko spletnega obrazca.
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;
 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. Celotni obseg članka ne sme presegati 20.000 znakov, vključno s presledki, obseg
kratkega strokovnega članka pa ne sme presegati 10.000 znakov, vključno s presledki. Uredništvo si
pridržuje pravico, da po strokovni presoji objavi tudi daljše prispevke.
1. Oblika
Osnovna navodila
Pisava Times New Roman; obojestranska poravnava. Avtorji naj se izogibajo urejanju in
oblikovanju besedila (razen enostavnih ukazov, kot so krepko (bold), ležeče (italics),
podčrtano (underline) itd.).
Naslov: ne vsebuje številk in okrajšav ter ne presega 90 znakov, vključno s presledki.
Naslov poglavja/podpoglavja: oštevilčen je z zaporedno številko, ne vsebuje okrajšav in ne presega
90 znakov, vključno s presledki.
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2 Vsebina članka
Članek je ustrezno strukturiran na poglavja/podpoglavja.
2.1 Izvirni znanstveni članek:
 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;
 razprava*;
 sklep;
 literatura.
* Rezultati in razprava so lahko združeni.
2.2 Pregledni strokovni ali znanstveni članek:
 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.
2.3 Kratki strokovni članek – primer iz klinične prakse:
 povzetek v slovenskem in angleškem jeziku (vsak po največ 150 besed);
 ključne besede v slovenskem in angleškem jeziku (največ 5);
 uvod v primer (splošno o bolezni, epidemiologija, farmakoekonomika);
 prikaz primera (opis pacienta, dosedanje zdravljenje in pacientov odziv, anonimizacija
vseh osebnih podatkov);
 razprava (povzeto po literaturi – opredelitev dokazov, ki vplivajo na obravnavo pacienta,
npr. smernice, raziskave, obstoječe klinične prakse itd.);
 ukrepanje s svetovanjem (predstavitev ukrepov in svetovanja oz. vodenja pacienta na
podlagi zbranih podatkov);
 sklep (pacientov odziv na predlagane ukrepe in klinična uporabnost zbranih podatkov);
 literatura.
Vsaka trditev je podkrepljena z literaturnim virom, zaporedna številka literaturnega vira pa je
navedena na koncu trditve v oklepaju. Če je literaturnih virov več, so številke ločene z vejicami in
presledki, na primer (1, 3, 8) ali (1-3, 5). Prispevek vsebuje največ 40 literaturnih virov, ki so navedeni
v vrstnem redu, kot se pojavljajo v besedilu.
3 Slike in preglednice
Slike in preglednice so v besedilu članka oziroma prispevka. Označene so z zaporedno številko ter
opremljene s pripadajočim besedilom v slovenskem in angleškem jeziku, ki je navedeno pod sliko
(primer 1) oziroma nad preglednico (primer 2). V besedilu slike ali preglednice so navedeni tudi
ustrezni literaturni viri, razen v primeru, kadar je avtor članka oziroma prispevka tudi avtor slike ali
preglednice.
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
Število objav
Pregledni članek
X
Izvirni znanstveni članek
X

Slike merijo v širino in višino največ 17 cm. Dimenzijsko se morajo čim bolj približati dejanski
velikosti v tiskani verziji. Zaželena velikost besedila na sliki ali grafu je med 8 in 10 pt pri velikosti
1 : 1. Grafi in slike iz excela so uvoženi v besedilo kot »enhanced metafile«. Slike mora avtor poslati
skupaj s končno verzijo prispevka tudi neodvisno od besedila prispevka v ustreznem slikovnem
zapisu:
 bitni zapis – jpg, png ali tiff – z ločljivostjo najmanj 300 dpi,
 vektorski zapis – eps, emf ali wmf.
4 Poimenovanja in okrajšave
Poimenovanja in okrajšave so navedeni skladno po IUPAC, IUBMB in HUGO. Terminologija je
skladna s Farmacevtskim terminološkim slovarjem, Formulariumom Slovenicumom in terminološkim
slovarjem Slovenskega biokemijskega društva.
5 Navajanje literature
Za navajanje literaturnih virov uporabljamo »Vancouver reference style«. Spodaj podajamo
najpogostejše primere navajanja literature iz članka (1) in članka v elektronski reviji (2), knjige (3) in
elektronske knjige (4), poglavja v knjigi (5) in poglavja v elektronski knjigi (6) ter spleta (7). Če je
avtorjev posameznega članka več kot šest, navedemo le prvih šest, nato sledi »et al.«. Podrobnejša
navodila in drugi primeri navajanja referenc so dostopni v dokumentu »Quick reference guide:
Vancouver Citing & Referencing style« (http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver).
1. Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic resonance
cholangiopancreatography accurately detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J
Am Coll Surg. 2005 Jun;200(6):869-75.
2. Stockhausen L, Turale S. An explorative study of Australian nursing scholars and contemporary scholarship.
J Nurs Scholarsh [Internet]. 2011 Mar [cited 2013 Feb 19];43(1):89-96. Available from:
http://search.proquest.com.ezproxy.lib.monash.edu.au/docview/858241255?accountid=12528
3. Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2009. 541 p.
4. Shreeve DF. Reactive attachment disorder: a case-based approach [Internet]. New York: Springer; 2012
[cited
2012
Nov
2].
85
p.
Available
from:
http://ezproxy.lib.monash.edu.au/
login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-1647-0
5. Blaxter PS, Farnsworth TP. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel JR, editors. Equalities and
inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78.
6. Halpen-Felsher BL, Morrell HE. Preventing and reducing tobacco use. In: Berlan ED, Bravender T, editors.
Adolescent medicine today: a guide to caring for the adolescent patient [Internet]. Singapore: World
Scientific Publishing Co.; 2012 [cited 2012 Nov 3]. Chapter 18. Available from:
http://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789814324496_0018
7. Diabetes Australia. Diabetes globally [Internet]. Canberra ACT: Diabetes Australia; 2012 [updated 2012
June 15; cited 2012 Nov 5]. Available from: http://www.diabetesaustralia.com.au/en/UnderstandingDiabetes/Diabetes-Globally/
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KONČNA VERZIJA ČLANKA
Korespondenčni avtor članka prejme po opravljenem recenzijskem postopku obvestilo o sprejemu ali
zavrnitvi 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. Vse popravke
mora vidno označiti.
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;
 ime korespondenčnega avtorja in njegov elektronski naslov.
2 Besedilo
Poglavja in podpoglavja članka si sledijo v vrstnem redu in obliki, kot je navedeno pri navodilih za
prvo verzijo članka, vključno s slikami in preglednicami.
3 Slike
Slike mora avtor poslati tudi neodvisno od besedila članka ali prispevka v ustreznem slikovnem
zapisu. Velikost slik se mora ujemati s prej 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 vesteh objavlja uredništvo
ob jubileju, smrti ali za posebne dosežke članov Slovenskega farmacevtskega društva v aktualnem
obdobju. Uredništvo si pridržuje pravico, da po strokovni presoji objavi tudi daljše prispevke.

KOREKTURE IN TISKANA OBLIKA FARMACEVSTKEGA VESTNIKA
Krtačne odtise oblikovanega prispevka morajo avtorji natančno pregledati in označiti nujne popravke,
s katerimi ne smejo posegati v vsebino prispevka. Korekture vrne korespondenčni avtor v uredništvo v
elektronski obliki najkasneje 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 NA SPLETU
Farmacevtski vestnik je v pdf obliki prosto dostopen na spletni strani Slovenskega farmacevtskega
društva (http://www.sfd.si/?viewPage=19).
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AVTORSKE PRAVICE
©Slovensko farmacevtsko društvo
Brez pisnega dovoljenja uredništva Farmacevtskega vestnika so prepovedani reproduciranje,
distribuiranje, javna priobčitev, predelava in kakršna koli druga uporaba avtorskega dela ali njegovih
delov v kakršnem koli obsegu in postopku kot tudi tiskanje in predelava elektronske oblike.
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