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Uvodnik 

 

Revija za univerzalno odličnost (RUO) je uvrščena v mednarodno bibliografsko bazo 

podatkov, ki se upošteva pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (DOAJ - Directory of Open 

Access Journals). Kategorija izvirnega znanstvenega članka je 1C(Z1). To pomeni, da je 

izvirni znanstveno raziskovalni članek ovrednoten s tridesetimi točkami v SICRIS-u. 

Raziskovalci in tudi študenti dokazujejo svojo strokovno in znanstveno raziskovalno aktivnost 

tudi z objavljanjem člankov v revijah. Bolj kot je revija priznana, več točk prinese v sistemu 

SICRIS. In ta preboj je za RUO pomemben. S tem se je revija uvrstila v srednji kakovostni 

razred slovenskih revij. Ta dosežek je še toliko bolj pomemben, ker nam je to uspelo v manj 

kot dveh letih obstoja. Pomeni tudi, da je uredniška politika pravilna in da so članki 

kakovostni. Pomembno pa je, da s to politiko nadaljujemo in da vsi skrbimo še za nadaljnji 

napredek. V prvi vrsti je to odvisno od avtorjev, recenzentov in še posebej bralcev, ki so 

najboljši kritiki. Ob tem pozivamo vse potencialne avtorje, da sooblikujejo in soustvarjajo 

našo revijo. 
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