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NAVODILA ZA UREJANJE BESEDIL ZA OBJAVO
V SPLETNEM ČASOPISU REŠEVALEC
‐ Na vašo željo vam lahko iz uredništva po elektronski pošti pošljemo belo stran
(predlogo oz. template) na kateri so robovi že pripravljeni po spodnjih navodilih
‐ Pisava: Verdana (krepko in ležečo pisavo uporabljajte le kjer je to zahtevano!).
‐ Velikost pisave teksta 10, razen naslova prispevka in podnaslovov.
‐ Velikost strani naj bo A4.
‐ Robovi strani: 2,5cm (zgoraj), 2 cm (spodaj) in 2 cm (levo in desno).
‐ Naslov naj bo napisan z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI (KREPKO sredinska
poravnava), velikost pisave 12.
‐ Pod naslovom dve vrstici prazni, sledi polno ime avtorja-ev (sredinska poravnava).
‐ Sledi ena prazna vrstica in naslov avtorja oz. naslov ustanove (levostranska
poravnava). V primeru, da je avtorjev več in so zaposleni v različnih ustanovah:
avtorje s številkami in enako označene naslove delovnega mesta napisati enega pod
drugim v vrsticah.
‐ Pod naslovom avtorja dve vrstici prazni in izvleček v slovenskem ter angleškem
jeziku. Med dvema izvlečkoma naj bo ena vrstica prazna, po angleškem izvlečku
pustiti dve vrstici prazni in nadaljevati s prvim poglavjem oz. uvodom.
‐ Med poglavji pustiti eno vrstico prazno, na koncu prispevka pred navedbo literature
pa dve vrstici prazni.
‐ Tekst poglavij prispevka naj bo obojestransko poravnan.
‐ Naslovi poglavij naj bodo napisani krepko z VELIKIMI TIKSANIMI ČRKAMI,
velikost črk 10.
‐ Podnaslovi v poglavju z navadnimi črkami, krepko, velikost črk 10.
‐ Slike in grafe vključite v dokument in jih ustrezno označite (oštevilčite) v tekstu na
mestu kjer jih omenjate oz. opisujete kaj prikazujejo – v oklepajih za besedilom.
‐ Oznake slik navedite pod sliko, dodajte morebitni komentar (Slika 1, komentar
ležeče). Oznaka in komentar pod sliko velikost pisave 7.
‐ Obvezno navedite vire slik ob koncu prispevka.
‐ Literaturo navedite v skladu z navodili Zbornice - Zveze, ki jih najdete v vsaki
številki Obzornika zdravstvene nege. Literatura naj bo v ležečem tisku velikost
pisave 8
‐ Na koncu prispevka lahko dodate osebni naslov, elektronski naslov ali telefonsko
številko, če želite, da se kontakt objavi znotraj prispevka.
‐ Prispevke pošljite v word dokumentu. Velikost celotnega dokumenta z vključenimi
slikami in grafi naj ne presega 1,5 MB.
Za morebitna vprašanja smo vam na razpolago na e-naslovu: resevalci.org(at)gmail.com
Uredništvo

SPLETNI ČASOPIS SEKCIJE REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU - ZZBNS

