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NAVODILA AVTORJEM ZA SODELOVANJE NA VIII. MEDNARODNI DOKTORSKI 

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI KONFERENCI 

Kranj, 6. 6. 2019 

 

 

Uredniški odbor sprejema prispevke v slovenskem ali angleškem jeziku. Prispevki 

naj obsegajo največ 15 strani, vključno z literaturo. Pri izračunu števila strani 

štejemo, da v povprečju stran vsebuje 1.850 znakov skupaj s presledki. 

 

Vsak prispevek mora vsebovati imena in priimke ter kontaktne podatke avtorjev. 

V opombi pod črto naj bodo navedeni nazivi in poštni naslovi inštitucij zaposlitve 

ter e-poštni naslovi.  

 

Rok za oddajo osnutkov prispevkov je 19. 5. 2019. Prispevke avtorji oddajo v 

elektronski obliki na e-poštni naslov: knjiznica@nova-uni.si.  

 

Prispevke bodo sodelujoči ustno predstavili na znanstveno-raziskovalni 

konferenci. Po ustni predstavitvi – in upoštevajoč morebitne pripombe in 

predloge za izboljšavo prispevkov – bodo sodelujoči pripravili končne prispevke. Ti 

bodo recenzirani in objavljeni v zborniku VIII. konference, ki bo dostopen na 

spletu. Avtorji prispevkov naj pri pripravljanju prispevkov sledijo osnovnim 

splošnim smernicam za pripravo znanstvenih objav in upoštevajo znanstveni 

aparat.  

 

Recenzentski postopek prispevkov je anonimen, recenzenti pa bodo pregledali 

sledeče vidike: 

• Vsebino: splošna zanimivost, inovativnost, primernost za predstavitev in 

objavo, upoštevanje ugotovitev preteklih študij ipd. 

• Metodologijo: ustreznost uporabljenih metod, postavljanja in potrjevanja 

oziroma zavračanja hipotez ipd. 

mailto:knjiznica@nova-uni.si


 

• Strukturo oziroma zgradbo prispevkov: dolžina in razdelitev besedila na 

poglavja. 

• Znanstveno opremo: doslednost pri citiranju in navajanju virov, opombe, 

slikovno gradivo in prikazi ipd. 

 

Glede na recenzentsko mnenje lahko uredniški odbor povabi avtorje, da prispevek 

ustrezno popravijo oziroma dopolnijo. Uredniški odbor si pridržuje pravico do 

zavrnitve vsebinsko neustreznih objav ter prispevkov z negativno recenzijo.  

 

Avtorji oddanega prispevka zagotavljajo, da je prispevek izvirno delo, ki še ni bilo 

objavljeno v drugi publikaciji oziroma ni v postopku za takšno objavo. Prav tako 

zagotavljajo, da so prispevki v celoti strokovno in znanstveno korektni. V primeru 

objave vse moralne avtorske pravice pripadajo avtorjem objavljenega prispevka, 

materialne avtorske pravice pa avtorji za vselej, za vse primere, za neomejene 

naklade in za vse medije neizključno, časovno in prostorsko neomejeno prenesejo 

na izdajatelja zbornika VIII. mednarodne doktorske znanstvenoraziskovalne 

konference. 

 

Avtorji so dolžni poskrbeti za jezikovno korektnost in lekturo oddanih prispevkov 

ter ustrezno rabo terminologije. 

 

 

2. Tehnična navodila  

 

Naslovi in podnaslovi prispevkov naj bodo v slovenskem in angleškem jeziku, če je 

besedilo slovensko. Pri angleških besedilih zadošča angleški naslov. 

 

Na začetku besedila naj bo izvleček (do največ 250 besed). Vsebuje naj namen 

članka, zasnovo, metodologijo in pristop, analizo rezultatov, omejitve raziskave in 

uporabnost študije v praksi ter izvirnost oziroma vrednost raziskave. Besedilo naj 

bo napisano v tretji osebi. Slovenskim besedilom  naj bo dodan prevod izvlečka v 

angleškem jeziku – abstract –, ki mora ustrezati besedilu v slovenskem jeziku. 

Avtorji nad dodajo tudi pet (5) ključnih besed. 



 

 

Prispevki lahko vsebujejo slikovno gradivo in grafične prikaze (fotografije, 

grafikone, zemljevide, skice, diagrame in podobno) in preglednice (tabele), ki naj 

bodo oštevilčene in naslovljene z navedbami ustreznih virov (oziroma s soglasji 

izdajateljev). 

 

Poglavja in podpoglavja naj bodo številčena po standardih SIST ISO 2145 in SIST 

ISO 690 (tj. 1, 1.1, 1.1.1 itd.). 

 

Zahvala naj bo navedena na koncu prispevka. 

 

Vsa literatura in viri naj bodo navedeni na koncu besedila po abecednem vrstnem 

redu priimkov in del avtorjev. Avtorji naj upoštevajo spodnja pravila navajanja. 

 

 Knjige (monografije, učbeniki itd.): 

Priimek, kratica imena. (leto izdaje). Naslov dela. Kraj: Založba. 

Jambrek, P. (1992). Ustavna demokracija. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

 

 Članki in revije: 

Priimek, kratica imena. (leto izdaje). Naslov članka. Naslov revije, letnik, številka, 

str. od–do.  

Brus, M. (2008). Dve obletnici: propad Avstro-Ogrske in nastanek Jugoslavije. 

Pravna praksa, št. 49/50, str. 21–24. 

 

 Prispevki v zbornikih, enciklopedični sestavki in poglavja v knjigah: 

Priimek, kratica imena. (leto izdaje). Naslov prispevka. V: Naslov publikacije / 

Priimek, kratica imena (ur.). Kraj: založba, str. od–do. 

Avbelj, M. (2016). (Mednarodno) pravo in občutek za pravičnost. V: Slovenske 

misli o mednarodnih odnosih in pravu / Zidar, A. in Štiglic, S. (ur.). Ljubljana: 

Fakulteta za družbene vede, str. 241–257. 



 

 

 Pravni viri 

Naslov dokumenta (kratica). Prva objava in popravki. Za EU dokumente dodate še 

opravilno št. objave ter datum, če so podatki znani. 

Obligacijski zakonik. Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 

64/16 – odl. US. 

 

 Sodna praksa slovenskih sodišč: 

Naslov odločitve, naziv sodišča s polnim imenom, datum, Evropski identifikator 

sodne prakse – oznaka ECLI:SI ali druga opravilna št. (če je znana) 

UPRS Sodba III U 378/2014, Upravno sodišče Republike Slovenije, 9. 2. 2015, 

ECLI:SI:UPRS:2015:III.U.378.2014. 

 

 Sodna praksa 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). 

ESČP Lekić v. Slovenia, Evropsko sodišče za človekove pravice, št. 36480/07, 14. 2. 

2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0214JUD003648007. 

 

 Spletni viri: 

Priimek, kratica imena. Naslov. Nosilec odgovornosti, datum objave na spletu (če 

je znan). URL naslov, datum zadnjega dostopa. 

Selitveno gibanje, Slovenija, 2017. Statistični urad RS, 17. 7. 2018. URL: 

http://www.stat.si/statweb/News/Index/7485, 25. 7. 2018. 

 

Nova univerza uporablja za vsa znanstvena dela ter druge publikacije citiranje v 

opombah pod črto. 

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. 

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. 

 


