
Splošna navodila za avtorje in postopek objave 

V reviji FU-TURA objavljamo strokovne članke s širšega področja upravljanja (več vsebinskih 

informacij najdete v programski zasnovi revije). Nadalje objavljamo tudi druge, tematsko povezane 

vsebine, kot so npr. mnenja, intervjuji, recenzije knjig, reportaže z dogodkov ipd.  

Dolžina članka naj ne presega cca. 25 000 znakov s presledki, opremljen naj bo s cca. petimi ključnimi 

besedami. Priložite lahko tudi slikovno, grafično oz. podobno gradivo, ki bo ustrezno oblikovno 

umeščeno v vašem članku. Če le to ni vaše avtorsko delo, navedite tudi avtorja in vir slike oz. grafike. 

V primeru, da slikovnega gradiva ne boste priložili, si v uredništvu pridržujemo pravico do dodajanja 

tovrstnih sestavin. Prav tako si pridržujemo pravico do morebitne zamenjave slikovnega gradiva v 

vašem članku, iz razloga tehnično grafičnih ali oblikovnih vidikov. Slikovno oz. grafično gradivo mora 

obvezno vsebovati tudi kratek pripis oz. opis. 

Uvod članka mora vsebovati povzetek v obsegu cca. 1.500 znakov s presledki.  Povzetek naj bo 

jedrnat sestavek, ki vsebuje zgolj bistvene informacije, saj je njegov namen pritegniti bralca k 

prebiranju vsebine.  

Struktura strokovnega članka ni strogo določena in je prepuščena presoji avtorja (-ice). Priporočilo: 

priporočamo oblikovanje po osnovni shemi: uvod – jedro – zaključek. 

Uporabljene vire in literaturo navedite v seznamu na koncu članka. V uredništvu si pridržujemo 

pravico, da omenjeni seznam v revijo vključimo preko zunanje spletne povezave. Glede navajanja 

virov/literature in citiranja se smiselno uporabljajo Navodila za pripravo in pisanje seminarskih, 

diplomskih in magistrskih del Fakultete za upravo. 

Članku naj bo dodan tudi kratek opis avtorja, cca. 500 znakov s presledki in navedba e-pošte za 

korespondenco. 

Vsak, v uredništvo prispeli strokovni članek, bo podvržen uredniški presoji kakovosti oziroma 

recenziji (upoštevajoč posamično vsebinsko področje). 

Vsi članki bodo pred  objavo lektorirani.  

Uredništvo si pridržuje pravico do zavrnitve, in sicer v primeru, ko presodi, da članek ni primeren za 

objavo.  

Z namenom vpisa strokovnega članka v bibliografski sistem Cobiss mora le ta obvezno vsebovati vsaj 

5 navedb strokovnih referenc.   

Ostali (nestrokovni) prispevki, npr. mnenja, intervjuji, recenzije knjig, reportaže z dogodkov ipd., ne 

bodo podvrženi recenziji, ampak bodo objavljeni po presoji uredništva. Tudi nestrokovni prispevki 

bodo pred objavo lektorirani.  

Vaš članek bo sprejelo glavno uredništvo, kjer ga bodo pregledali področni uredniki in vam (v 

dogovoru z odgovornim urednikom) posredovali odgovor v zvezi z odločitvijo o (ne)sprejemu. 

Uredništvo si pridržuje pravico, da v soglasju z recenzentom, avtorju posreduje seznam predlogov 

popravkov oz. dopolnitev, ki jih je avtor dolžan urediti in upoštevati pred končno objavo. 

Svoj članek in vsa morebitna vprašanja naslovite na elektronski naslov: fu-tura@fu.uni-lj.si. 
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