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NAVODILA ZA PISANJE ČLANKOV V 
REVIJI FIZIOTERAPIJA 
 
Fizioterapija je glasilo  Združenja fizioterapevtov 
Slovenije – strokovnega združenja. Naslov 
uredništva je: Fizioterapija, Zdravstvena pot 5, 1000 
Ljubljana, telefon: (01) 300 1144, e-pošta:   
 
revija.fizioterapija@physio.si 
 
Avtorji naj pošljejo prispevke shranjene v MS Word 
po elektronski pošti. 
 
Splošna načela 
 
Fizioterapija objavlja le izvirna, še neobjavljena 
dela. Podlaga za to so mednarodni zakoni o 
avtorskih pravicah in etična načela. Avtor je 
odgovoren za vse trditve, ki jih navaja v prispevku. 
Če je članek pisalo več avtorjev, je treba navesti 
natančen naslov s telefonsko številko in e-pošto 
tistega, s katerim bo uredništvo sodelovalo pri 
urejanju besedila za objavo. Avtor mora urednika 
opozoriti, če so v prispevku vsebine, o katerih je 
bilo že objavljeno poročilo. Vsak tak prispevek naj 
bo omenjen in naveden kot vir, kopije takih 
predhodnih objav pa priložene oddanemu članku. V 
takem primeru je objava mogoča, vendar pod 
določenimi pogoji. 
 
Če prispevek obravnava raziskave na ljudeh, mora 
biti iz besedila razvidno, da so bile opravljene 
skladno z etičnimi načeli (Deklaracija iz Helsinkov 
in Tokija). Pisec mora pridobiti informirani 
pristanek preiskovancev in navesti, ali je raziskavo 
odobrila Etična komisija. 
 
Prispevki bodo recenzirani (zunanja recenzija) in 
uvrščeni v eno izmed rubrik: raziskovalni prispevki, 
klinični primer, pregledni prispevki ali komentarji 
in strokovne razprave (izobraževanje, zgodovina, 
etika, kakovost in varnost ipd.). 
 
Spremni dopis mora vsebovati izjave: 1. Da 
poslano besedilo ali del besedila (razen izvlečka) še 
ni bil objavljen nikjer drugje. 2. Če je avtorjev več, 
je treba navesti, da so vsi soavtorji besedilo prebrali 
in se strinjajo z njegovo vsebino ter navedbami. 3. 
Če je raziskavo odobrila Etična komisija, se v 
spremnem dopisu navede datum odobritve. 4. 
Omeniti je treba, da so preiskovanci dali pisno 

soglasje k sodelovanju pri raziskavi. 5. Navedejo 
naj se pisna dovoljenja imetnikov avtorskih pravic 
za objavo delov članka. 
 
Tipkopis 
 
Prispevki naj bodo napisani v slovenskem jeziku 
(izjema abstract) in so lahko dolgi največ 12 
tipkanih strani (z razmikom 1,5 mm oz. 32 vrstic 
na stran) s slikovnim gradivom, razpredelnicami in 
seznamom literature vred. Strani morajo biti 
oštevilčene, na vseh straneh pa mora biti rob širok 
najmanj 30 mm. Uporabite črke velikosti 11 Times 
New Roman. Preglednice in grafe umestite v 
besedilo na ustrezno mesto. Med odstavki naj bo 
ena vrstica prazna. V besedilu se uporabljajo le 
enote SI in tiste, ki jih dovoljuje Zakon o merskih 
enotah in merilih. 
 
Naslovna stran članka naj vsebuje slovenski naslov 
članka, ki jedrnato zajame bistvo vsebine (če je 
naslov z avtorjevim priimkom daljši od 90 znakov, 
navedite še skrajšano različico naslova), ime in 
priimek avtorja/-jev z natančnim strokovnim in 
akademskim naslovom, popoln naslov ustanove ali 
ustanov, v katerih je bilo delo opravljeno, ime in e-
pošto avtorja, ki je odgovoren za dopisovanje v 
zvezi s člankom.  
 
Sledi naj slovenski IZVLEČEK (največ 190 
besed), ki mora biti strukturiran in naj vsebuje 
razdelke: Uvod (Background): navesti je treba 
glavni problem in namen raziskave. Metode 
(Methods): opisati je treba glavne značilnosti 
izvedbe raziskave – vzorec in način izbora 
preiskovancev, ocenjevalne postopke, metode in 
trajanje intervencije. Rezultati (Results): opisati je 
treba glavne rezultate raziskave in omeniti druge 
pomembne meritve. Zaključki (Conclusions): 
navesti je treba zaključke, ki izhajajo iz podatkov, 
dobljenih v raziskavi, in klinično uporabnost 
raziskave. Enakovredno morajo biti navedene tako 
pozitivne kot negativne ugotovitve. Ker nekateri 
prispevki (npr. pregledni prispevki) nimajo običajne 
strukture članka, naj bo pri teh strukturiranost 
izvlečka ustrezno prilagojena.  
 
Po izvlečku naj bo navedenih pet ključnih besed, ki 
natančno opredeljujejo vsebino prispevka in ne 
nastopajo v naslovu. 
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Na drugi strani naj bodo angleški naslov članka, 
angleški prevod izvlečka (Abstract) in ključne 
besede v angleščini. 
Na naslednjih straneh naj sledijo besedilo članka, ki 
naj bo smiselno razdeljeno v poglavja (Uvod, 
Metode, Rezultati, Razprava, Zaključki, Literatura) 
in podpoglavja, kar naj bo razvidno iz načina 
podčrtavanja naslova oz. podnaslova, morebitna 
zahvala in literatura. 
 
UVOD: opišite pregled področja, ki ste ga 
obravnavali v raziskavi. Vsako trditev, dognanje ali 
misel drugih je treba potrditi z referenco. Navedke 
v besedilu je treba oštevilčiti po vrstnem redu, po 
katerem se pojavljajo, z arabskimi številkami v 
oklepaju. 
Namen raziskave je predstavljen kot zadnji 
odstavek izhodišč. 
 
METODE: v tem delu so opisane metode 
raziskovalnega dela, predstavljenega v prispevku. V 
metodah naj bo vrstni red vsebin tak: preiskovanci 
(število, antropometrične in druge ključne lastnosti, 

vključitvena/izključitvena merila, soglasja 
preiskovancev in Etične komisije k raziskavi), 
merilni in testni protokoli, merilna oprema in 
inštrumenti, protokol terapevtskih postopkov ali 
drugih intervencij ter metode statistične analize.  
 
REZULTATI: so predstavljeni v obliki besedila, 
preglednic ali slik (grafi, fotografije, preglednice, 
sheme itn.). Za vsak vstavljen element mora biti v 
besedilu naveden sklic v oklepaju (slika 1 ali 
preglednica 1).  
 
Preglednice: zaporedna številka in naslov sta 
postavljena nad preglednico, in sicer ležeče. 
Počrnite samo začetne in končne obrobe vrstic, 
druge črte naj bodo pri tiskanju nevidne 
(preglednica 1). Vsa polja morajo biti izpolnjena, 
označeno naj bo, če podatki manjkajo. Če 
uporabljate podatke drugega avtorja, založnika ali 
neobjavljenega vira, pridobite pisno dovoljenje in to 
navedite v naslovu preglednice . Posamezna 
preglednica naj ne presega velikosti ene strani. 
 

 
Preglednica 1. Pearsonov koeficient korelacije, determinacijski koeficient in verjetnost napake, izračunani 
za povezanost med posameznim obsegom giba v prsno-ledveni hrbtenici in naklonom medenice v sagitalni 
ravnini 
 

 

Naklon medenice v sagitalni ravnini 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

r r2 P r r2 P 

Fleksija -0,24 0,06 0,50 -0,04 0,00 0,90 

Ekstenzija 0,77 0,60 0,01 -0,76 0,58 0,01 

Lat. fl. desno -0,32 0,10 0,37 -0,15 0,02 0,67 

Lat. fl. levo -0,22 0,05 0,54 -0,18 0,03 0,63 

Rot. desno -0,04 0,00 0,91 -0,35 0,12 0,32 

Rot. levo -0,03 0,00 0,93 -0,22 0,05 0,55 
r, Pearsonov koeficient korelacije; r2, determinacijski koeficient; P, verjetnost napake 

 
Slike naj bodo oštevilčene v zaporedju, v katerem 
so omenjene v besedilu. Pri slikah je opis slike pod 
njo (slika 1). Opis naj bo jedrnat, vendar dovolj 
podroben, da je slika razumljiva tudi brez iskanja 
dodatne razlage v glavnem besedilu. Grafe (excel) 
vstavite kot metadatoteko, ne kot sliko. Slike naj 
bodo profesionalno narisane ali fotografirane. Če 
uporabljate fotografije ljudi, morajo biti 
neprepoznavni ali pa morate priložiti pisno 
dovoljenje za objavo fotografij. Zaželena je velikost 

127 × 173 mm, a ne večja kot 203 × 245 mm. Črke, 
številke in simboli naj bodo jasni in enotni skozi vse 
besedilo ter primerne velikosti, da bodo še čitljivi 
po pomanjšavi za objavo. Naslovi in podobne 
razlage spadajo v legendo slik in ne na slike. Če je 
bila slika že objavljena, mora biti zapisan prvotni vir 
in za ponatis gradiva predloženo pisno dovoljenje 
imetnika avtorske pravice (dovoljenje se zahteva ne 
glede na avtorstvo in založnika, razen za dokumente 
v javni rabi). Ker bo tisk črno-bel, uporabljajte le 
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črno-belo grafiko. Senčenje ozadja grafa ni 
primerno. Velikost grafa je odvisna od količine 
informacij na grafu in njegove preglednosti. V 
primeru uporabe več kot dveh stolpcev pri 
histogramih uporabite poleg bele in črne še svetlo 
sivo barvo ali črtaste vzorce. To bo zagotovilo 
preglednost grafa. Uporabite smiselno število 
decimalk; za večino podatkov več kot ena ali dve 
decimalni mesti nista potrebni. 
 
Primer grafa z belimi in črnimi histogrami in 
besedilom, napisanim pod grafom. 

 
Slika 1. Povprečna (SD) vsota ploščin prečnih 
presekov mišice vastus medialis femoris (vsota 
CSAvm) eksperimentalnega (E-noga) in kontrolnega 
(K-noga) spodnjega uda, izmerjena z magnetno 
resonanco, pred vadbo in po njej. * predstavlja P < 
0,05; ** predstavlja P < 0,01 
 
Podatkov po nepotrebnem ne ponavljajte v 
besedilu, preglednicah in slikah. Posamezen 
podatek naj bo predstavljen zgolj v eni pojavni 
obliki, razen če je ponovitev potrebna zaradi 
razumevanja rezultatov statistične analize 
podatkov. 
 
Klinični primer (poročilo o primeru ali študija 
primera) obsega tako kot večina znanstvenih 
člankov naslednjo strukturo: naslov, izvleček, 
uvod, opis primera (vključuje predstavitev 
preiskovanca, ocenjevalne postopke, postopke 
intervencije in rezultate), razprava, zaključki in 
literatura. Klinični primeri opisujejo klinično 
prakso. Največkrat se nanašajo na enega ali več 
preiskovancev, lahko pa vključujejo tudi poročila o  
merilnih pripomočkih, uporabo opreme ali določene 
naprave za terapevtske ali raziskovalne namene. V 
kliničnih primerih ni kontrolne skupine, s katero bi 
ugotavljali odnos med vzrokom in učinkom med 

neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami. Izraz 
poročilo o primeru (case report) pripisujemo opisu 
dobre prakse in ne vključuje raziskovalne 
metodologije. Splošni namen pisanja poročila o 
primeru je torej predstaviti klinične izkušnje iz 
prakse. Študija primera (case study) nasprotno 
upošteva in vsebuje postopke in standarde 
raziskovalne metodologije.  
 
RAZPRAVA: v razpravi umestite dobljene 
rezultate v ustrezen znanstven in strokovni kontekst. 
 
ZAKLJUČKI: na kratko povzemite tiste rezultate, 
misli in sporočila, ki so po vaši presoji za bralca 
ključni. Pri tem odgovorite na namen 
raziskave/poročila o primeru. 
 
LITERATURA: vsi navedki iz besedila morajo 
biti vsebovani v seznamu literature. Ta naj bo 
oštevilčen po vrstnem redu prvega pojavljanja v 
besedilu. Naslove revij, iz katerih je navedek, je 
treba krajšati, kot določa Index Medicus. Seznam 
lahko najdete na spletni strani: 
http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus
.php?lang=eng Pri revijah, ki v letniku (volumnu) 
strani ne številčijo zvezno, praviloma v oklepaju za 
volumnom navedemo številko revije. Pri navedbah 
strani dodamo le številke strani desetiškega sistema, 
ki se spreminjajo: npr: od 1850 do 1856 napišemo 
1850–6; od 1850 do 1912 napišemo 1850–912; od 
1850 do 2017 napišemo 1850–2017. Če so med viri 
članki, ki so sprejeti za objavo, a še neobjavljeni, naj 
bodo v seznamu označeni "v tisku". Avtor mora 
pridobiti pisno dovoljenje za citiranje takih virov, 
prav tako potrditev tega, da so bili sprejeti za 
objavo.  
 
1. Članek iz revije - en avtor: Borg GA (1974). 

Perceived exertion. Exerc Sport Sci Rev 2 (1): 
131-53. 

2. Članek iz revije – dva ali več avtorjev: Prado-
Medeiros CL, Silva MP, Lessi GC, Alves MZ, 
Tannus A, Lindquist AR, Salvini TF (2012). 
Muscle atrophy and functional deficits of knee 
extensors and flexors in people with chronic 
stroke. Phys Ther 92 (3) : 429-39. 

3. Članek iz revije, v katerem je avtor 
organizacija: American College of Sports 
Medicine and American Heart Association joint 
position statement: automated external 
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defibrillators in health/fitness facilities (2002). 
Med Sci Sports Exerc 34 (2): 561-4. 

4. Članek iz suplementa revije: Golbert JH (2005). 
Interprofessional learning and higher education 
structural barriers. J Interprof Care 19 (Suppl 
1): 87−106. 

5. Prispevek iz zbornika referatov: Kacin A, 
Strazar K, Podobnik G (2009). The effect of 4-
week low-intensity ischemic training on 
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availability. In: American College of Sports 
Medicine 56th Annual Meeting, Seattle, May 
27-30, 2009. Final program, (Med Sci Sports 
Exerc 2009; 41(5), Suppl 1). Hagerstown: 
Lippincott Williams & Wilkins, 301. 

6. Citiranje knjige: Polit DF, Beck CT (2006). 
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Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 
34−51. 
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Spiering BA, Vescovi JD (2007). Adaptability 
of skeletal muscle: responses to increased and 
decreased use. In: Magee DJ, Zachazewski JE, 
Quillen WS, eds. Scientific fundations and 
principles of practice in musculoskeletal 
rehabilitation. 1st ed. St. Louis: Saunders, 79-96. 
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doktorske disertacije: Palma P (2005). Vpliv 
števila stopenj prostosti pri proprioceptivni 
vadbi na posamezni sklep. Doktorsko delo. 
Ljubljana: Fakulteta za šport. 

9. Citiranje neobjavljenega prispevka: Sočan M, 
Lužnik-Bufon T, Prosenc-Trilar K (2004). 
Ukrepi ob pojavu visoko patogenega virusa 
influence H5N1 in možnost prenosa na človeka. 
Zdrav Vestn. V tisku. 

10. Citiranje materiala iz medmrežja: Lah A (2002). 
Okoljski pojavi in pojmi. Ljubljana: Svet za 
varstvo okolja Republike Slovenije. 
http://www.gov.si/svo/. <13. 4. 2006> 

 
 


