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1 NAVAJANJE BIBLIOGRAFSKIH REFERENC
Nova univerza uporablja za vsa znanstvena in zaključna dela ter druge publikacije
citiranje v opombah pod črto.
Za vse citirane knjige, članke, poglavja v knjigah itd. navedemo naslednje
podatke: PRIIMEK avtorja ali SKRAJŠAN NASLOV, LETO, STR.
Če je avtor eden navedemo: Priimek, leto, str. (za stran).
Če sta avtorja dva, zapišemo: Priimek, Priimek, leto, str.
Če so avtorji trije, zapišemo vse tri priimke. Pri besedilih z več kot tremi avtorji
navedemo priimek prvega avtorja in dodamo et al. Če navedemo več različnih
virov, jih ločimo s podpičjem.
Če citiramo več del istega avtorja z isto letnico izdaje navedemo poleg letnice še
male tiskane črke po abecedi – a, b, c. Pri navajanju več del istega avtorja z
različnimi letnicami izida le-te ločimo z vejico. Če v besedilu že navedemo ime
avtorja, zapišemo v citatu samo letnico in stran vira. Pri priimkih, ki so sestavljeni
iz več delov, je treba glede njihovega načina zapisovanja slediti jezikovnim
pravilom in nacionalni rabi.
Pri anonimnih delih navedemo: Naslov, leto, str. Daljše naslove smiselno
krajšamo, a uporabljamo vedno isto okrajšavo. Če se ista opomba zaporedoma
ponovi, pri naslednji uporabimo »Ibid.«. Po potrebi navedemo spremenjene
strani.
Pri navajanju zakonodaje in predpisov navedemo kratico zakona in citirani
člen, če je potrebno tudi odstavek. Za pravne vire, ki nimajo splošno veljavnih
kratic, napišemo naslov v celoti in datum. Daljše naslove smiselno krajšamo, a
uporabljamo vedno isto okrajšavo. Zakonodaje EU ne pišemo v tujem jeziku, ker
obstaja vedno tudi prevod v slovenščino kot uradni jezik EU.

Nova univerza
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Mestni trg 23
1000 Ljubljana
T: +386 1 251 44 85
E: publishing@nova-uni.si

1

Pri citiranju sodne prakse navedemo kratico sodišča, naziv sodne odločitve z
opravilno številko (če je znana) in datum. Sodno prakso EU prav tako navajamo
v slovenskem jeziku, saj je večinoma prevedena v slovenščino kot uradni jezik EU
(npr. sodna praksa SEU).
Spletni viri: iz spletnih strani dostikrat ni razvidno kdo je avtor besedila vira, zato
namesto tega zapišemo naslov in nosilca (avtorskih, moralnih, materialnih)
pravic. Na koncu citata dodamo še »e-vir«.
Pri navajanju literature (člankov, zbornikov, knjig, priporočil, zakonodaje itd.), ki
je objavljena na spletu (PDF, Word dokumenti), veljajo enaka pravila navajanja
kot za tiskane vire (avtor, leto, stran). Ne sodijo med spletne vire.
V kolikor je mogoče citiramo izvirni vir, sicer lahko citiramo tudi sekundarni vir.
V teh primerih najprej navedemo izvirnega avtorja, nato zapišemo avtorja /
naslov citiranega dela z uporabo »v:«. Podobno navajamo tudi prispevke v
zbornikih ter poglavja v monografijah z več avtorji:
Priimek, v: Priimek, leto, str.
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2 NAVAJANJE LITERATURE IN VIROV
2.1 SAMOSTOJNE PUBLIKACIJE
Priimek, kratica imena. (leto izdaje). Naslov dela. Kraj: Založba.
Če sta avtorja dva ali trije jih ločimo z vejico. Če je avtorjev več, uporabimo za
vejico »et al.«. Pri anonimnih delih se navedba vira začne z naslovom.
2.2 ČLANKI V REVIJAH
Priimek, kratica imena. (leto izdaje). Naslov članka. Naslov revije, letnik,
številka, str. od–do.
Če sta avtorja dva ali trije jih ločimo z vejico. Če je avtorjev več, uporabimo za
vejico »et al.«. Pri elektronsko dostopnih člankih dodamo datum objave na spletu
(če je znan), URL naslov in datum zadnjega dostopa.
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2.3 PRISPEVKI V ZBORNIKIH, ENCIKLOPEDIČNI SESTAVKI IN POGLAVJA V
KNJIGAH
Osnovno pravilo za sestavne dele monografij:
Priimek, kratica imena. (leto izdaje). Naslov prispevka. V: Naslov
publikacije / Priimek, kratica imena (ur.). Kraj: založba, str. od–do.
2.4 PRAVNI VIRI
Osnovno pravilo za pravne vire:
Naslov dokumenta (kratica). Prva objava in popravki. Za EU dokumente
dodate še opravilno št. objave ter datum (če so podatki znani).
Uporabljamo vedno enako navedbo vira prve objave, in sicer Uradni list RS oz.
Uradni list Evropske unije.
2.5 SODNA PRAKSA
Osnovno pravilo za sodno prakso slovenskih sodišč:
Naslov odločitve, naziv sodišča s polnim imenom, datum, Evropski
identifikator sodne prakse – oznaka ECLI:SI ali druga opravilna št. (če je
znana).
Osnovno pravilo za sodno prakso tujih sodišč:
Naslov odločitve, naziv sodišča s polnim imenom, opravilna številka, datum,
Evropski identifikator sodne prakse – oznaka ECLI:SI ali druga opravilna št.
(če je znana).
2.6 SPLETNI VIRI
Osnovno pravilo za spletne vire:
Priimek, kratica imena. Naslov. Nosilec odgovornosti, datum objave na
spletu (če je znan). URL naslov, datum zadnjega dostopa.
Če avtor dela oz. lastnik moralne avtorske pravice ni znan, namesto avtorja
zapišemo le naslov uporabljenega vira in lastnika materialne avtorske pravice
(podjetje, zavod …): Naslov. Nosilec odgovornosti, datum objave na spletu (če je
znan). URL naslov, datum zadnjega dostopa.
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Med spletne vire ne uvrščamo člankov, elektronskih knjig, zbornikov ter
dokumentov, ki jih lahko uvrstimo v druge tipologije. Spletni viri so samo spletne
strani, kot so npr. spletni dnevniki in blogi, spletne strani organizacij, statistični
podatki in druge objave ipd.
2.7 DRUGO
Pri dobesednih navedkih, ki imajo posamezne dele izpuščene ali vrinjene − tudi
če je to samo ena beseda −, se uporablja oznaka za izpust oz. avtorski dodatek
(/.../ ).
Če v besedilu, ki je že v narekovajih, še kaj dodatno zaznamujemo, npr. za
označevanje citata znotraj citata, uporabimo enojne narekovaje: (» … ‚…‘ …«).
Kadar dela navajamo kot primer ali ponazoritev, jih uvajamo z »glej« ali »na
primer«. Če je delo še v tisku, se namesto letnice izdaje navede »v tisku«.
Vsaka slika, grafikon ali tabela mora biti oštevilčena, naslovljena in opremljena z
virom.
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