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Kaj urejamo 
Acta Carsologica 
Acta Carsologica publishes orginial research papers and 
reviews, letters, essays and reports covering topics related to 
specific of karst areas. These comprise, but are not limited to 
karst geology, hydrology and geomorphology, speleology, 
hydrogeology, biospeleology and history of karst science. 
 
- Izhaja od leta 1955, 
- 2- 3 številke letno, 40-50 prispevkov, > 50 avtorjev, 
- Vsebinsko in tehnično urejanje (razen končnega 

postavljanja) dela urednik oz. pomočnik urednika.  
- AC je od leta 2006 vključena v WOS. 

 
 
 



Pred OJS (do 2012) 
1. Urednik prejme rokopis po e ali navadni pošti. 
2. Urednik izbere recenzente  (praviloma 2) in jih pozove preko e-pošte. 
3. Urednik ukrepa glede na ocene recenzentov in o tem obvesti avtorja. 
4. Avtor pošlje popravljen rokopis, urednik se odloči o ponovni recenziji, 

zahteva dodatne popravke, ali sprejme rokopis. 
5. Urednik od avtorjev zahteva končni rokopis in grafične priloge. 
6. Članek gre v postavitev,  na splet in v tisk.  

 
Za vsak članek je bilo potrebno obilo korespondence preko e-pošte,  
Avtor->Urednik (5), Urednik -> Avtor (5), Urednik-Recenzent (2 x 3), 
Recenzent ->Urednik (2 x 3),…). 
 
Pomnožite to število s 50 in dobite preko 500 e-sporočil … 
 

 
 



Prehod na OJS (2012 -)  
 
2012: Poskusna namestitev na strežnik  ZRC SAZU 
2013: Prenos spletne strani na OJS. 
2014 -: Prehod na urejanje preko OJS. 
2015: Proces se nadaljuje … 
 
 



Prehod na OJS 
Postavitev in oblikovanje strani 

- predloge OJS  
- dodatno oblikovanje (programer) 



Prenos gradiva na OJS stran 



Urednikovanje 
  
Postopek urednikovanja: 
• Oddaja rokopisa (Avtor) 
• Izbira področnega urednika (Glavni urednik) 
• Recenzijski postopek (Področni urednik-Recenzenti-Avtorji) 
• Odločitev (Področni urednik oz. glavni urednik) 
• Copyediting (Področni urednik, avtor) 
• Priprava krtačnega odtisa (Zunanji izvajalec) 
• Pregled krtačnega odtisa (Področni urednik, Avtor) 
• Končno oblikovanje in objava številke (Glavni urednik) 
  



Urednikovanje – splošni pregled 



Urednikovanje – splošni pregled 



Urednikovanje – splošni pregled 



Komunikacija preko OJS 



Urednikovanje – obravnava prispevka 



Urednikovanje – objava številke 



Težave - avtorji 
Avtorji ne berejo radi navodil: 



Težave - avtorji 
Ne morejo oddati, ker niso prijavljeni kot avtorji: 



Ne vedo kam z grafičnimi prilogami  (težava OJS!) 

Težave - avtorji 



Težave - recenzenti 
Kje je članek ? 



Težave - recenzenti 
Kje je formular ? 



• Izguba gesla (zahteva-potrditev) 
• Nalaganje velikih datotek (grafične priloge) 
• „Nekaj mi ne dela“, login-as 

Ostale težave 



IZZIVI IN MOŽNOSTI 

• Dodatno gradivo (animacije, grafične priloge, 
podatki). 

• Odprto povabilo k recenziji. 
• Boljša promocija revije, tudi preko sistema 

OJS. 
•  Razvoj OJS in pritisk komercialnih založb ? 
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