
Priloga 1: IZVLEČEK IZ PRAVIL NAVAJANJA LITERATURE IN CITIRANJA FAKULTETE ZA 
POSLOVNE VEDE 

 

1. NAVAJANJE LITERATURE 

V vsako avtorsko delo je treba vključiti seznam uporabljenih virov in literature. Gre za urejen 
spisek vseh del, ki jih je avtor pri pisanju avtorskega dela na kakršenkoli način uporabil. Spisek 
je urejen po abecednem redu glede na začetno črko priimka avtorja, čigar delo citiramo. Če je 
avtorjev več, je referenčni priimek prvo napisanega avtorja na delu, ki ga citiramo. 

Ob citiranju več del enega avtorja, le-ta razvrstimo v seznam upoštevaje čas objave dela, ki ga 
citiramo, in sicer naraščajoče od najstarejšega proti sedanjosti. Če pa citiramo več različnih del 
nekega avtorja, potem je najprej treba navesti njegova samostojna dela, šele nato pa 
morebitna dela, ki jih je naredil v soavtorstvu. Ob večkratni pojavi enake letnice pri istem 
avtorju, je k letnici treba dodati ustrezno črko (a, b, c itd.). Navedba priimka, letnice in črke v 
seznamu navedenega dela se mora ujemati z navedbo citata tega istega dela v besedilu. 

 

1.1 Monografske publikacije 

Sem sodijo dela, kot so knjige, učbeniki, diplomska dela, magistrska dela, doktorske disertacije 
ipd. Navajamo glede na vrsto monografske publikacije in glede na število avtorjev ter če gre 
za navajanje poglavja iz monografije. V nadaljevanju sledi nekaj osnovnih primerov navajanja 
monografij, člankov iz serijskih publikacij, zakonodaje in ostalega gradiva. Pozor na rabo 
ležečega tiska! 

Monografija z enim avtorjem 

Hayek, F. A. (1960). The Constitution of Liberty. Chicago: The University of Chicago Press. 

Steinbacher, M. (2006). Ocena ravnovesne koristnosti prilagojenega Hallovega modela 
z uporabo Čebiševih polinomov (magistrsko delo). Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Monografija z dvema avtorjema 

Friedman, M. in Friedman, R. D. (1969). Capitalism and Freedom. Chicago: The University 
of Chicago Press. 

Monografija s tremi ali več avtorji 

Stokey, N., Lucas, R. E. Jr. in Prescott, E. C. (1989). Recursive Methods in Economic 
Dynamics. Cambridge: Harvard University Press.  

 



 

Poglavje v monografiji 

Ljunqvist, L. in Sargent, T. (2000). Search, Matching, and Unemployment. V Recursive 
Macroeconomic Theory (str.: 139-191). Massachusetts: The MIT Press. 

 

1.2 Članki v revijah, publikacijah, časopisih 

Znanstveni ali strokovni članek 

Holmstrom, B. (1982). Moral Hazard in Teams. Bell Journal of Economics, 13(2), 324-340. 

Glaeser, E. L. in Shleifer, A. (2003). The Rise of the Regulatory State. Journal of Economic 
Literature, 41(2), 401-425.  

Časopisni članek 

Rahn, R. W. (2011, 19. januar). Corporate Taxes Are Self-Defeating. The Washington Times, 
str. 3.  

Članek v spletni publikaciji 

Rahn, R. W. (2011, 19. januar). Corporate Taxes Are Self-Defeating. The Washington Times. 
(Online), 23. januar 2011. http://www.washingtontimes.com/news/2011/jan/ 
18/corporate-taxes-are-self-defeating (skrajšani internetni naslov: 
http://www.washingtontimes.com). 

 

1.3 Publikacije in ostala gradiva 

Publikacije organizacij (tiskane ali s spletnih strani) 

Statistični urad Republike Slovenije. (2010). Statistični letopis 2010. Ljubljana: Statistični 
urad Republike Slovenije. 

Statistični urad Republike Slovenije. (2010). Slovenija v številkah 2010. (Online), 10. marec 
2011. http://www.stat.si/doc/pub/slo_figures_10.pdf 

Mercator, d.d. (2010). Zaključno poročilo Mercator, d.d. Ljubljana: Mercator, d.d. 

Interna gradiva organizacij 

Mercator, d.d. (2009). Analiza stroškov in koristi vstopa Mercatorja na ukrajinski trg 
(interno gradivo). Ljubljana: Mercator, d.d.  



Spletne baze (enciklopedije pojmov, baze podatkov ipd.) 

Rule of Law. (b.l.). V Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/ Rule_of_law 

Eurostat. (2011). HICP. Najdeno na naslovu: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ 
nui/show.do?dataset=prc_hicp_midx inlang=en (skrajšani internetni naslov: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu). [datum dostopa 10.2.2011]. 

Opomba: b.l. pomeni brez letnice 

 

1.4 Zakonodaja 

Kazenski zakonik Republike Slovenije. Uradni list RS št. 63/1994. KZ. (1994). Najdeno na 
naslovu: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199463&stevilka=2167 (skrajšani 
internetni naslov: http://www.uradni-list.si). [datum dostopa 12.4.2013]. 

Zakon o gospodarskih družbah. Uradni list RS št. 65/2009. ZGD-1-UPB3. (2009). Najdeno 
na naslovu: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200965&stevilka=3036 
(skrajšani internetni naslov: http://www.uradni-list.si). [datum dostopa 19.2.2013]. 

 

Pomembno obvestilo: pred uporabo zaupnih virov v avtorskem delu mora avtor imeti 
dovoljenje lastnika za javno objavo, tudi če ne gre za objavo s polno navedbo vira. Zaupnih 
virov, ki jih ni mogoče reproducirati, kot so zasebna komunikacija, pogovori in ostala 

korespondenca, ne navajamo v seznamu virov in literature.  

 

2. NAVAJANJE VIROV V TEKSTU 

Navedba priimka avtorja v tekstu: 

V članku simuliramo Montgomeryjev (1991) model heterogenih agentov postavljanja plač. 

Shi (2006) prav tako ugotavlja, da lahko v primeru zelo nizkih razlik v produktivnosti 
manj produktiven zaposleni dobi ugodnejšo ponudbo glede osebnega dohodka. 

Raziskovalci kot na primer Shimer (2005) ali Abowd et al. (1999) napovedujejo pozitivno 
povezanost med osebnimi dohodki in stopnjami produktivnosti dela. 

Raziskovalci kot na primer Shimer (2005), Abowd et al. (1999) napovedujejo pozitivno 
povezanost med osebnimi dohodki in stopnjami produktivnosti dela. 



Calvo-Armengol in Jackson (2004, 2007) sta razvila model, kjer agentje skozi družbeno 
interakcijo pridobijo informacije o prostih delovnih mestih.  

Z et al. praviloma označimo citirani vir v primeru več avtorjev. Če jih ni preveč, lahko 
navedemo njihove priimke v tekstu (d). Ko avtor v več virih proučuje sorodno 
problematiko, navedemo letnice vseh takšnih del (e). 

Brez navedbe priimka avtorja v tekstu: 

In končno, ljudje imamo prijatelje in znance, kateri spet imajo svoje prijatelje in svoje 
znance in tako dalje. V takšnih verigah prijateljstev ni pomembno samo to, kaj ljudje 
vedo, temveč tudi, kaj drugi vedo, in kaj drugi vedo, da oni vedo (Samuelson, 2004). 

Motivirani agentje v takšnem okolju v vsakem trenutku pridobivajo nove informacije, 
kar vpliva na njihovo vedenje v času (Simon, 1957; Schelling, 1978; Axelrod, 1984; 

Epstein in Axtell, 1996).  

Ko navajamo dela več avtorjev, le-ta ločimo s podpičjem (g). 

Dobesedni citat iz nekega vira: 

Skyrms in Peemantle (2000, str. 9340) tovrstno vedenje opišeta s preprostim primerom: 
"Otrok, ki ga nekdo izsiljuje, se bo naučil bodisi bolje upreti bodisi bo pobegnil stran. 
Podobno lahko igralec, ki dobi neželen rezultat bodisi spremeni strategijo bodisi 
spremeni svoje partnerje."  

Pri navedbi dobesednega citata iz nekega dela je treba upoštevati način, kako je tekst 
zapisan v izvirniku. Če je tam poševen, je treba to upoštevati tudi pri navajanju. 

Obvezna je navedba strani, na kateri smo našli citat. 

Navajanje ob naštevanju (z ali brez alinej): 

V Holmes et al. (2010) najdemo naslednjih 10 dejavnikov, s pomočjo katerih na Heritage 

Fundation merijo stopnjo ekonomske svobode: svobodo poslovanja, svobodo 
trgovanja, fiskalno svobodo, obseg države, monetarno svobodo, svobodo investiranja, 
finančno svobodo, lastninske pravice, svoboda pred korupcijo in svobodo dela. 

V tem primeru bi bilo navajanje oklepaja z letnico izida tega avtorskega dela kjerkoli drugje 
kot za imenom avtorjev oziroma avtorja, če je eden, napačno. Namesto et al. bi lahko navedli 
tudi priimke ostalih avtorjev. 

Navajanje sekundarnih virov: 

Douglas North (v Steinbacher, 2009) definira inštitucije kot »s strani človeka postavljene 
omejitve, ki strukturirajo politične, ekonomske in družbene odnose,« in sicer z namenom 
vzpostavljanja reda. 



Vire je moč citirati tudi na posreden način. To pomeni, da izvirni vir navedemo preko dela, kjer 
smo ga našli. V gornjem primeru je naveden dobesedni citat iz dela Douglasa Northa, kot ga je 

v svojem prispevku uporabil Steinbacher. Ker je v izvirniku tekst poševno zapisan, je treba to 
upoštevati tudi pri posrednem navajanju. 

Navajanje zakonodaje: 

Oblike in pravno-formalni okvir organiziranosti podjetij najdemo v Zakonu o 

gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/2009, v nadaljevanju ZGD). 

Kazenski zakonik Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 63/1994, v nadaljevanju KZ) vsebuje 
natančno določene zaporne kazni za povzročitelje različnih vrst nasilja. 

Višina davka, ki ga je treba plačati za opravljen avtorski honorar, je določena v Zakonu 
o dohodnini (Ur.l. RS, št 13/2011, v nadaljevanju ZDoh-2-UPB7) in sicer v poglavju Davek 

od dohodkov iz premoženjskih pravic. 

Pri večkratnem zaporednem citiranju istega vira je smiselno namesto ponavljanja enakega vira 
uporabiti okrajšave ibid., ibidem, oziroma prav tam. 

V brošuri Citing Responsibly (2003, 3) odbor za akademsko integriteto pravne fakultete 
univerze Georgea Washingtona navaja šest osnovnih pravil citiranja.  

V prevodu gre njihova definicija plagiatstva nekako takole (ibid., 2): »Zavestno, vedoč ali pa 
lahkomiselno predstavljanje besed oziroma zamisli drugega avtorja kot svoje lastne v 
kateremkoli akademskem udejstvovanju, vključujoč, brez izjeme, namerno, prebrisano 
oziroma lahkomiselno zanemarjanje pripisovanja avtorstva ob neposrednem citiranju oziroma 
ob povzemanju dejstev ali sposojanju informacij.« 


