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ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH 

PRAVICAH

1) Zakon ureja:

 1. pravico avtorjev na njihovih delih s področja 

književnosti, znanosti in umetnosti (avtorska 

pravica);

 2. pravice izvajalcev, proizvajalcev 

fonogramov, filmskih producentov, radijskih ali 

televizijskih (RTV) organizacij, založnikov in 

izdelovalcev podatkovnih baz (sorodne pravice)



KAJ JE AVTORSKO DELO?

 (1) Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, 

znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene, če ni s tem zakonom 

drugače določeno.

 (2) Za avtorska dela veljajo zlasti:

 1. govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;

 2. pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter 

računalniški programi;

 3. glasbena dela z besedilom ali brez besedila;

 4. gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;

 5. koreografska in pantomimska dela;

 6. fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;

 7. avdiovizualna dela;

 8. likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi;

 9. arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja 

arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture;

 10. dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;

 11. kartografska dela;

 12. predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, 

načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake 

narave).



NEZAVAROVANE STVARITVE

 (1) Avtorskopravno niso varovane:

 1. ideje, načela, odkritja;

 2. uradna besedila z zakonodajnega, 

upravnega in sodnega področja;

 3. ljudske književne in umetniške stvaritve.



PLAGIAT

 plagiát -a m (ȃ) knjiž. kar je prepisano, prevzeto 

od drugod in objavljeno, prikazano kot lastno, 

navadno v književnosti: to delo je plagiat; ločiti 

original od plagiata; med popevkami je bilo 

včasih precej plagiatov / vsak dvom o plagiatu je 

tu odveč duhovni tatvini ♪



PLAGIATORSTVO

 Plagiatorstvo (plagiarizem) je pojem s področja 

intelektualne proizvodnje, 

najpogosteje umetnosti in znanosti. Pomeni 

prevzemanje in objavljanje tujega dela pod svojim 

imenom ter sodi med prepovedana in kazniva 

dejanja.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Umetnost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Znanost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kaznivo_dejanje


PLAGIATORSTVO/2

 Plagiatorstvo je kršenje avtorske pravice, ta 

pa je po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah 

enovita pravica na avtorskem delu, iz katere 

izvirajo izključna osebnostna upravičenja 

(moralne avtorske pravice), izključna 

premoženjska upravičenja (materialne avtorske 

pravice) in druga upravičenja avtorja (druge 

pravice avtorja).



OBLIKE PLAGIATORSTVA

 Kadar študent tuje avtorsko delo podpiše s 

svojim imenom, ga morda malce spremeni in 

odda kot izvirni izdelek; 

 kadar študent prepiše polovico naloge in ne 

označi pravilno delov prevzetega besedila, s čimer 

ustvari vtis, kot da je to njegovo lastno delo; 

 kadar študent znanstveni članek tujega avtorja 

prevede, spremeni in preoblikuje ter odda kot 

izvirno besedilo.



KAZNI

 Odvzem naziva,

 izključitev iz fakultete

ustrezno navajanje virov



NAVAJANJE VIROV

 Na koncu pisnega izdelka moramo v posebnem poglavju 
natančno navesti vse vire in literaturo, ki smo jo uporabili 
pri svojem delu. 

 Viri in literatura sodijo v pisnem delu v posebno poglavje. 
Razvrščeni morajo biti po abecedi avtorjev – pri tem 
upoštevamo prvo polnopomensko besedo iz naslova. Če se 
torej naslov dela začne s predlogom, členkom ipd., teh pri 
razvrščanju ne upoštevamo. 

 Pri navajanju je najpomembnejše to, da pravilno navedemo 
vse bibliografske podatke/elemente, da je mogoča natančna 
identifikacija vira (ne glede na to, da različne stroke 
uporabljajo nekoliko drugačen vrstni red bibliografskih 
elementov ali različna ločila). Elementi so odvisni od vrste 
vira (vseh ne uporabimo pri vsakem viru). 



BIOGRAFSKI PODATKI

 Priimek in ime avtorja (nazivov dr., prof., mag. ipd. ne pišemo). 

 Leto izida. 

 Naslov, podnaslov dela (podnaslov zapišemo z malo začetnico, razen 
če pravopis ne zahteva drugače) . Pes: naš najboljši prijatelj oziroma
Runo: Mojčin najboljši prijatelj. 

 Izdaja (1., 2. natis, ponatis, dopolnjena izdaja ipd.). 

 Vrsta medija (zapisana v oglatih oklepajih). 

 Kraj in ime založbe/samozaložbe (pri navajanju založb/založnika 
izpustimo izraze & Sons – & Co – Inc). 

 Zbirka, štetje. (zbirka Vrhunci stoletja, 10. knjiga), 

 URL-naslov, ki ga zapišemo v suličastih oklepajih. 
(http://www.scrs.si/) 

 Datum citiranja. 

 iSBN = International Standard Book Number (mednarodna 
standardna št. knjige), 

 ISSN = International Standard Serial Number (mednarodna 
standardna številka serijske publikacije). 



KJE JIH NAJDEMO?

 V kolofonu1 in CIP-u2 (večinoma pri 

monografskih publikacijah, imajo ga tudi 

nekatere serijske publikacije); 

 serijske publikacije pa imajo te podatke na 

naslovni strani (lahko v glavi naslova, ob strani, 

v pokončnem tisku ipd.). 



PRI NAVAJANJU MORAMO BITI POZORNI

NA:

 1. PISAVO: 

 naslovi in podnaslovi del pri monografskih 
publikacijah so zapisani v ležečem tisku, 

 naslovi in podnaslovi serijskih publikacij so 
zapisani v ležečem tisku, 

 priimki avtorjev so zapisani z velikimi tiskanimi 
črkami (če ima avtor dva priimka, se z velikimi 
tiskanimi črkami zapiše le prvi). 

 2. PRAVILNI ZAPIS LOČIL: 

 pri navajanju bodimo pozorni na ločila, vir pa 
obvezno zaključimo s piko. 



MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE – EN 

AVTOR

 PRIIMEK, Ime. Leto izida. Naslov dela: 

podnaslov. Izdaja. Kraj izida: Založba. 

(Zbirka; štetje). ISBN. 

PRIMER:

ROŽANC, Marjan. 2004. Ljubezen. Ljubljana: DZS. 

(Zbirka Slovenska zgodba; knj. 13). ISBN 86-341-

3914-X. 



MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE –

DVA AVTORJA

 PRIIMEK, Ime, in PRIIMEK, Ime. Leto 

izida. Naslov dela: podnaslov. Izdaja. Kraj 

izida: Založba. (Zbirka; štetje). ISBN. 

JAROSCH, Linda, in GRÜN, Anselm. 2009. 

Kraljica in divja ženska. Celje: Celjska Mohorjeva 

družba. ISBN 978-961-218-779-8 



MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE –

TRIJE AVTORJI

 PRIIMEK, Ime, PRIIMEK, Ime, in PRIIMEK, 

Ime. Leto izida. Naslov dela: podnaslov. 

Izdaja. Kraj izida: Založba. (Zbirka; štetje). 

ISBN. 

SOARS, Liz, SOARS, John, in DEVOY, Jo. 2000. 

New headway English course: Upper-

intermediate. Workbook]. Oxford: Oxford 

University Press. ISBN 0-19-435801-1. 



MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE – VEČ 

KOT TRIJE AVTORJI

 PRIIMEK, Ime, idr. Leto izida. Naslov dela: 

podnaslov. Izdaja. Kraj izida: Založba. 

(Zbirka; štetje). ISBN. 

KRIŽAJ-Ortar, Martina, idr. 2009. Na pragu 

besedila 2: učbenik za slovenski jezik v 2. letniku 

gimnazij in srednjih strokovnih šol. Ljubljana: 

Rokus Klett. ISBN 978-961-209-786-8. 



URADNI DOKUMENT

 Naslov. Leto izida. Izdaja. Kraj izida: 

Založba. Število vseh strani. ISBN. 

Ustava Republike Slovenije. 2006. 3. izd., 1. natis. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 94 str. ISBN 86-11-

17162-4. 



ZBORNIK

 Naslov: podnaslov. Leto izida. Ime in 

priimek urednika (ur.). izdaja. Kraj izida: 

Založba. (Zbirka; štetje). ISBN. 

Od opazovanja do znanja, od znanja h 

kompetencam: zbornik prispevkov. 2005. Anka 

Zupan (ur.). Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. (Zbirka Modeli poučevanja in 

učenja). ISBN 961-234-526-0. 



ČLANEK V SERIJSKI PUBLIKACIJI

 PRIIMEK, Ime. Leto. Naslov članka: 

podnaslov članka. Naslov časnika, datum 

izdaje, letnik, številka, stran(i). ISSN. 

SIMONOVIĆ, Ifigenija. 29. Glina vabi roke, ogenj 

ljubi glino. Delo, 6. jul. 2009, let. 51, št. 153, str. 

10. ISSN 1855-010X. 



ČLANEK V ZBORNIKU

 PRIIMEK, Ime. Leto izida. Naslov članka: 

podnaslov članka. V: Naslov 

zbornika/monografske publikacije. Kraj 

izida: Založba. Str. ISBN. 

URBANIJA, Jože. 2008. Branko Berčič – 80 let. V: 

Jubilejni zbornik: ob 20-letnici Oddelka za 

bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 

knjigarstvo ter 80-letnici dr. Branka Berčiča 

Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za 

bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 

knjigarstvo. Str. 7–12. ISBN 978-961-237-176-0. 



HVALA ZA POZORNOST!
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