
Spoštovani avtorji prispevkov, 

prosimo, da prispevke in obvestila, za katere želite, da jih objavimo v Utripu 

v naslednjem mesecu, pošljete na elektronski naslov uredništva Utripa 

utrip@zbornica-zveza.si, najkasneje do 20. v tekočem mesecu. Bodite 

pozorni na mesece izida Utripa, ker Utrip ne izide marca, julija in septembra. 

Objavljamo samo prispevke članic in članov Zbornice - Zveze (o 

izjemah odloča uredniški odbor Utripa). 

Pri prispevkih, kjer je več avtorjev, objavljamo prispevke, kjer je prvi 

avtor član oziroma članica Zbornice - Zveze. 

Uredniški odbor se lahko odloči, da ne objavimo prispevka, ki ni 

ustrezen za objavo. 

Prispevki, ki bodo prispeli po 20. v mesecu, bodo objavljeni v naslednji 

številki Utripa, če bo njihova vsebina takrat še aktualna. 

Prispevek, ki ni pripravljen in oddan v skladu z navodili za objavo 

prispevkov, ne bo objavljen. 

Dovoljujemo si, da bomo predolge prispevke krajšali. 

Ne bomo objavili prispevkov, ki so bili že objavljeni v drugih medijih. 

Za vse trditve v prispevkih so odgovorni avtorji sami, zato objavljamo le 

prispevke s podpisanim polnim imenom in priimkom. Prosimo, napišite nam 

tudi e-naslov, številko vaše članske izkaznice in telefonsko številko, na 

katero vas lahko pokličemo, če bomo imeli vprašanja v zvezi z objavo 

prispevka oziroma oglasa. 

V vsaki številki Utripa lahko objavimo le dva prispevka z ene 

zdravstvene šole. 

V Utripu objavljamo tudi strokovne prispevke, kjer avtor navaja 

uporabljene vire. Za pripravo strokovnih prispevkov veljajo t. i. navodila 

avtorjem za objavo v Obzorniku zdravstvene nege (glej pod »struktura 

strokovnega članka«), dostopno na spletni strani: 

http://www.obzornikzdravstvenenege.si/datoteke/Slov_Nurs_Rev_2016_1_8

7-92_navodila.pdf 



Ali je prispevek primeren za objavo, vas bomo obvestili v treh delovnih dneh 

po prejemu prispevka. Prosimo, da ste pozorni na morebitne pripombe, ki 

vam jih bomo posredovali po e- pošti in jih morate upoštevati. Če nam ne 

boste poslali ustrezno pripravljenega oziroma popravljenega prispevka, 

bomo menili, da od objave odstopate. 

Poročilo o izvedenem strokovnem srečanju (izobraževanju) ali izvedeni 

interesni dejavnosti članov se objavi po predlogi, ki je na voljo na 

spletni strani Zbornice – Zveze, E-knjižnica, Glasilo Utrip 

https://zbornica-zveza.si/sl/publikacije.  

Zaželeno je, da prispevki niso daljši kot 4.000 znakov (oziroma 70 vrstic).  

Prosimo za čim manj kasnejših popravkov poslanih besedil in 

programov izobraževanj. 

Obvezno napišite naslov prispevka, rubriko, v kateri želite, da je 

prispevek objavljen in ime in priimek avtorja besedila ter fotografij.  

Prispevki naj bodo napisani v programu Word, pisava Ariel (12) in 

presledek med vrsticami 1,5. 

Ime datoteke naj se začne z imenom rubrike (kamor prispevek sodi) in 

nadaljuje s skrajšanim naslovom. Urednica si pridržuje pravico, da uvrsti 

prispevek v drugo rubriko, kot je želja avtorja, če meni, da je druga rubrika 

ustreznejša. 

Prosimo, da pri poimenovanju datotek ne uporabljate šumnikov. Če ste k 

prispevku priložili digitalno fotografijo ali dve, naj bo prispevek temu 

primerno krajši. 

Ne bomo objavili prispevkov, ki so bili že objavljeni v drugih medijih. 

Fotografije: 

Digitalne fotografije naj ne bodo del prispevkov v Wordu, ampak naj 

bodo oddane kot samostojne priponke – ne v Wordu temveč v jpg idr. 

Fotografije morajo biti kakovostne, ker jih sicer ne bomo mogli objaviti. 

Prosimo, da so fotografije opremljene s podnapisom (vsebuje naj kraj, čas 

dogodka in imena oseb, če jih ni več kot sedem) in avtorjem fotografije. 

https://zbornica-zveza.si/sl/publikacije


Podnapis pod fotografijo naj bo sestavni del prispevka v Wordu. 

Odmevi 

Odmevi na prispele članke oziroma prispevke za rubriko Prejeli smo so 

lahko dolgi največ 1.500 znakov. Če so daljši in jih ne krajša avtor, jih krajša 

odgovorna urednica. Ne objavljamo odmevov z žaljivimi in neresničnimi 

vsebinami. Objavljamo samo odmeve članic in članov Zbornice - Zveze. 

Izobraževanja 

Napovedi izobraževanj objavimo v obrazcu, ki je na voljo na spletni 

strani. Na spletni strani Zbornice - Zveze pa objavimo celoten program 

izobraževanja. 

Brezplačno objavimo samo izobraževanja, ki jih organizira ali soorganizira 

Zbornica - Zveza (strokovne sekcije, strokovna društva, Nacionalni center za 

strokovni, karierni in osebnostni razvoj, delovne skupine Zbornice - Zveze) 

Vsa izobraževanja objavimo samo v obliki obrazca (izjema so kongres 

Zbornice - Zveze ali mednarodni kongresi ter simpoziji regijskih strokovnih 

društev in strokovnih sekcij) in celoten program na spletni strani Zbornice - 

Zveze. Plačane oglase objavimo v obliki, kot jo zahteva plačnik. 

Izjemoma so možne kompenzacije–objava oglasa v zameno za kotizacije. 

Bodite pozorni na nov obrazec za objavo izobraževanj, ki je na voljo na 

spletni strani Zbornice - Zveze. 

Napovedi interesnih dejavnosti strokovnih društev 

objavimo v obrazcih, ki so na voljo na spletni strani Zbornice - Zveze ali pa 

na običajen način, vendar je obseg omejen na 1/3 strani v Utripu. 

Prosimo za čim manj kasnejših popravkov poslanih besedil in 

programov izobraževanj. 

Mnenja o uredniški politiki Utripa, predloge za nove rubrike idr. sprejemamo 

po elektronski pošti utrip@zbornica-zveza.si 

Zahvaljujemo se za vaše nove ideje, pohvale in predloge. Cenimo vaše 

sodelovanje.  



Uredniški odbor Utripa 


