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Uvod 

V Republiki Sloveniji je opaziti ne le velik manko znanstvenih revij v slovenskem jeziku s 

področja upravljanja, pač pa tudi kritično odsotnost študentskih strokovnih revij s tega 

področja. Fakulteta za upravo bo ponudila tovrstne upravne vsebine prek spletne 

študentske revije z odprtim dostopom. Revija, ki bo v upravljanju študentov Fakultete za 

upravo, bo objavljala strokovne članke in prispevke ter razvijala načine, oblike 

medsebojne pomoči pri študiju in delu študentov vseh stopenj v okviru znanja, ki ga nudi 

fakulteta. Objava študentskih strokovnih prispevkov, sodelovanja pri raziskovalnih 

projektih, objava drugih oblik kritičnega, inovativnega in konstruktivnega razmišljanja ter 

dobrih praks, bo ponujala  nove načine dela in razmišljanja študentske populacije.  

 

Prispevki, ki bodo »razgaljali« delo in življenje študentov na fakulteti, bodo namenjeni že 

vpisanim študentom, kot tudi dijakom, ki se za (pravi) študij šele odločajo. Nabor tem, o 

katerih bodo pisali študentje, bo nudil edinstven pogled v delo in življenje študentov ter 

učiteljev. Občasno bodo objavljeni tudi prispevki zaposlenih na fakulteti oziroma 

alumnov v t.i. rubriki »gostujoča peresa«. Študenti, ki delajo na sorodnih temah, bodo na 

ta način bolje motivirani za kolektivne oblike dela in pomoči s pripravo in objavo 

prispevkov, ki bodo obravnavali splošne ali posebne tematske zadeve, odločevalci na 

najvišji ravni pa bodo imeli neposreden vpogled v vsebine, ki jih študentje razumejo kot 

problematične ali vsaj vredne (ponovnega) razmisleka. Pregled dela študentov bo 

edinstven forum za vse študente, učitelje in druge izobraževalne institucije, ki jih 

zanimajo teoretični in praktični vidiki upravljanja in s tem povezanih strok, pa tudi 

potencialnih delodajalcev, ki bodo preko objav (v smislu referenc) določenega študenta 

lahko dobili hiter vpogled v aktivnost, marljivost, natančnost in podobne druge vrline 

nekega posameznika, pa tudi prizadevanja same izobraževalne institucije v zvezi z 

delom študentov (ter s tem povezanih možnih oblik sodelovanja). S takšno usmeritvijo 

bo revija FU-TURA približana vsebinam nekaterih tujih revij, ki upoštevajo širino 

delovanja javne uprave. Objavljanje prispevkov, pogledov, dobrih praks, bi odkrivalo 

znanje, poglede in misli študentske populacije, ki še vedno prevečkrat ostaja skrit, 

neizkoriščen potencial (za same študente, raziskovalce, pedagoge ali delodajalce). 

Povratno bi predstavljala lahko tudi zavezo visokošolskih zavodov (in drugih institucij) po 

prilagajanju na zaznane potrebe študentov. 



 

Opredelitev področij revije 

 

Strokovna študentska revija FU-TURA bo namenjena predvsem slovenski študentski 

populaciji kot tudi strokovni javnosti, ki deluje na področju javne uprave oziroma 

upravljanja. 

 

 Njene naloge bodo: 

1. obveščanje študentske in strokovne javnosti o teoretičnih in praktičnih vprašanjih in 

rešitvah s področja upravljanja kar vključuje obravnavanje tematik, povezanih z 

upravnimi, pravnimi, ekonomskimi, organizacijskimi in informacijskimi vidiki delovanja 

in razvoja javne uprave,   

2. kroženje informacij, promocija primerov dobrih praks in oris rešitev glede na trenutne 

izzive v javnem ter zasebnem sektorju, posledično tudi prispevek k popularizaciji 

znanosti oz. vloge znanja v okolju (npr. izkušnje z mednarodnimi mobilnostmi, 

študijskimi praksami, vključevanjem študentov v raziskovalno-razvojne aktivnosti), 

3. tematska obravnava posameznih sklopov npr. s področja slovenske javne uprave, 

sistema delovanja javnih uslužbencev, plačnega sistema, delovanja EU,  

4. obveščanje o pomembnejših dosežkih, dogodkih, posvetovanjih, srečanjih in 

publikacijah povezanih s Fakulteto za upravo Univerze v Ljubljani.  
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