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SMERNICE SLOVENSKE PREVAJALSKE EKIPE EVROPSKEGA RAČUNSKEGA 

SODIŠČA ZA ZUNANJE PREVAJALCE (nazadnje posodobljeno 15. januarja 

2021) 

Evropsko računsko sodišče (v nadaljevanju: Sodišče) svoja sporočila in rezultate svojega revizijskega 

dela objavlja v poročilih (letnih poročilih, specifičnih letnih poročilih in posebnih poročilih), 

panoramskih pregledih, letnih poročilih o dejavnostih, mnenjih, sporočilih za medije, hitrih pregledih, 

razlagalnih in informativnih dokumentih ter drugih objavah. Za uspešno opravljanje njegovega 

poslanstva je zato bistveno strokovno, učinkovito in uspešno komuniciranje. 

Za prevajanje vseh besedil, ki jih pripravi Sodišče, je odgovorna služba za prevajanje, jezikovne storitve 

in objave, za prevode v slovenščino pa slovenska prevajalska ekipa. Zaradi občasno prevelike delovne 

obremenitve se prevajanje nekaterih besedil odda v zunanje izvajanje. Za učinkovito in uspešno 

sodelovanje z zunanjimi prevajalci je slovenska prevajalska ekipa Sodišča pripravila kratke smernice za 

prevajanje besedil Sodišča, s katerimi želi olajšati delo zunanjih prevajalcev. 

Slovenska prevajalska ekipa se vam vnaprej zahvaljuje za upoštevanje spodnjih navodil. 

1. Medinstitucionalni slogovni priročnik 

Pri prevajanju besedil Sodišča je treba upoštevati Medinstitucionalni slogovni priročnik (najsodobnejšo 

spletno verzijo: https://publications.europa.eu/code/sl/sl-000100.htm). 

2. Pravopis 

Pri prevajanju besedil Sodišča je treba uporabljati Slovenski pravopis iz leta 2003 (enak ponatisu iz leta 

2007 in elektronski objavi na portalu Fran). Takoj ko bodo uradno potrjene spremembe pravopisa, bo 

treba začeti uporabljati nova pravila. 

Poleg tega je treba upoštevati tudi navodila iz Medinstitucionalnega slogovnega priročnika, ki ima 

prednost pred Slovenskim pravopisom. Primera neskladnosti med Slovenskim pravopisom in 

Medinstitucionalnim slogovnim priročnikom sta mesto ločila ob napotilu na opombe (napotilo mora 
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biti vedno pred ločilom, oklepaj po potrebi pred objavo doda Urad za publikacije, točka 8.1 MSP: 

https://publications.europa.eu/code/sl/sl-380100.htm) in uporaba ločil pri alineah (točki 10.1.2 in 10.1.3 

MSP: https://publications.europa.eu/code/sl/sl-4100100.htm#1012 in 

https://publications.europa.eu/code/sl/sl-4100100.htm#1013). 

3. Terminologija 

Sodišče pri svojem delu uporablja specifično revizijsko terminologijo, zato je treba pri prevajanju 

besedil Sodišča uporabljati glosarja v Priročniku za revizije računovodskih izkazov in skladnosti 

poslovanja s predpisi (na voljo na povezavi: 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCAM_2012/FCAM_2012_SL.PDF) ter Priročniku za revizije 

smotrnosti poslovanja (na voljo na povezavi: 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_SL.PDF). Za 

terminologijo drugih strokovnih področij se uporablja zbirka IATE. 

4. Zvrst jezika 

Objave Sodišča so strokovna besedila, zato je treba v njih uporabljati temu primeren jezik. Če je 

mogoče, se ne uporabljajo izrazi s kvalifikatorji publicistično in ekspresivno, nikoli pa izrazi s 

kvalifikatorji pogovorno, nižje pogovorno, narečno, otroško, vzneseno, starinsko, zastarelo, 

ljubkovalno, slabšalno, vulgarno, šaljivo, nizko ipd. 

5. Slog 

Prizadevati si je treba za to, da prevod zveni slovensko. Besedila Sodišča niso zakonodajna besedila, 

zato imamo pri prevajanju malce več svobode, vendar nikoli na račun pomena. V nekaterih primerih 

lahko tudi združimo dve povedi, ali pa eno razdelimo, vendar v tem primeru ne združimo ali razdelimo 

segmentov v Studiu. 

V besedilih Sodišča si je treba tudi prizadevati za doslednost. Dve izjemi, pri katerih je v skladu z 

medinstitucionalnim dogovorom dovoljeno odstopanje od tega, sta: 
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– kratice: Authorizing OLAF to conduct certain investigative measures in respect of members of 

EU institutions > izdajanje dovoljenj uradu OLAF za izvajanje določenih preiskovalnih ukrepov v 

zvezi s člani institucij EU. Zaradi razumljivosti in preprečevanja dvoumnosti lahko v nekaterih 

primerih (ne pa nujno po celotnem besedilu) pred kratico uporabimo občno ime, 

– SORJ: če je v nekem primeru treba uporabiti moško in žensko obliko (takih primerov v besedilih 

Sodišča ni veliko (glej točko 12.)), obeh oblik ni treba uporabljati po celotnem besedilu. 
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6. Naslovi in drugi značilni izrazi in besedne zveze v poročilih Sodišča 
V poročilih Sodišča se pojavljajo naslovi, izrazi in besedne zveze, ki jih je treba vedno enako prevesti. 

Angleški izvirnik Slovenski prevod Komentar 

Special Report 01/2019 Posebno poročilo št. 1/2019 od januarja 2020 se v 

izvirniku „No“ ne 

uporablja več, v 

slovenskih prevodih pa 

„št.“ ohranjamo 

together with the Commission’s replies z odgovori Komisije  

About the report O poročilu  

ECA special report pursuant to Article 287(4), second subparagraph, 

TFEU 

Posebno poročilo Sodišča (v skladu z drugim 

pododstavkom člena 287(4) PDEU 

 

Contents Kazalo  

Executive summary Povzetek  
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Introduction Uvod  

Audit scope and approach Obseg revizije in revizijski pristop  

Observations Opažanja  

Conclusions and recommendations Zaključki in priporočila  

Glossary Glosar  

Acronyms and abbreviations Kratice in okrajšave treba je preveriti, ali je 

na seznamu res kakšna 

okrajšava, sicer se 

naslov prevede Kratice 

Replies of the Commission Odgovori Komisije  

Audit team Revizijska ekipa  

Timeline Časovnica  

Table 1 Tabela 1  
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Box 4 Okvir 4  

Annex II Priloga II  

Picture 5 Slika 5 Če so v istem poročilu 

Picture in Figure, je 

treba preveriti, ali so 

Picture fotografije. V 

tem primeru se 

prevede Fotografija 5, 

sicer je treba poiskati 

ad hoc rešitev. 

Figure 5 Slika 5  

Recommendation 1 Priporočilo 1  

Source: ECA Vir: Evropsko računsko sodišče Pri navedbi vira za 

dvopičjem se 

uporablja mala 

začetnica (razen v 
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primeru lastnih imen 

ali naslovov), na koncu 

pa se ne uporabi pika. 

Če je za „Vir:“ 

navedena cela poved, 

je treba prvo besedo 

pisati z veliko začetnic, 

na koncu pa uporabiti 

piko. 

Our analysis/we found/we examined Analiza, ki jo je opravilo Sodišče/Sodišče je 

ugotovilo/Sodišče je preučilo 

Poved z zaimkoma we 

in our se ne prevajajo z 

naš in mi. Glede na 

sobesedilo se ne 

uporablja vedno 

„Sodišče“. Npr. 

Sodišče je preučilo 

izvajanje projekta XX. 

Ugotovilo je, da … 
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ECA Sodišče Okrajšavo ECA 

prevajamo »Sodišče«, 

razen v primeru: »Vir: 

Evropsko računsko 

sodišče«. 

Timeframe: December 2021. Časovni okvir: december 2021.  

We recommend the Commission should … Sodišče priporoča, naj Komisija …  

This Report was adopted by Chamber I, headed by Mr Nikolaos 
Milionis, Member of the Court of Auditors, in Luxembourg at its 
meeting of 4 December 2019. 

 For the Court of Auditors 

 Klaus-Heiner Lehne 

 President 

To poročilo je sprejel senat I, ki ga vodi član Evropskega 

računskega sodišča Nikolaos Milionis, v Luxembourgu na 

zasedanju 4. decembra 2019. 

 Za Evropsko računsko sodišče 

 Klaus-Heiner Lehne 

 Predsednik 
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Kadar so v besedilu omenjeni deli dokumenta (torej v stavku, ne kot naslov), in sicer Priloga, tabela, okvir, slika, fotografija … je treba vse razen Priloge pisati z 

malo začetnico. 
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7. Citiranje 

Sodišče zunanjim izvajalcem skupaj z izvirnikom za prevod pošlje tudi pomnilnik prevodov, v katerega 

so vključene poravnave morebitnih referenčnih dokumentov. Dodatne referenčne dokumente je treba 

poiskati na portalu Eur-lex ali drugje na spletu. 

Kadar so v dokumentih Sodišča citirani uradno prevedeni dokumenti EU, je treba te poiskati in v 

prevodu navesti slovensko različico v skladu s pravili za citiranje Slovenskega pravopisa. Za 

izpuste/dodatke je treba vedno uporabiti oglati oklepaj (nikoli poševnega). V slovenskih različicah 

besedil Sodišča se uporabljajo naslednji narekovaji: „“. 

Tudi za skrite citate, torej dobesedne citate brez narekovajev v izvirniku, je treba poiskati uraden 

prevod in ga uporabiti. 

Prosimo vas, da v posebnem wordovem dokumentu navedete povezave do morebitnih slovenskih 

prevodov dokumentov, ki ste jih našli. 

V izvirniku so lahko citirani tudi deli neprevedenih dokumentov, v takem primeru je treba citat 

prevesti, narekovaje pa izpustiti. 

Navodila za navajanje naslovov neprevedenih dokumentov ali imen projektov so v Prilogi. 

8. Trpnik 

V besedilih Sodišča trpnik ni prepovedan in je včasih nujen, vendar si je treba prizadevati za to, da se 

uporablja čim manj. Za izogibanje trpniku se ne uporabljajo tvorni stavki z osebkom „mi“ ali „oni“. 

9. Poosebljanje 

Pri prevajanju besedil Sodišča ne poosebljamo dokumentov, programov … Tako npr. ne prevedemo 

„člen 5 navaja“, temveč „v členu 5 je navedeno“, ne „Uredba zahteva“, temveč „v skladu z Uredbo je 

treba“, ne „diagram kaže“, temveč „v diagramu je prikazano“ … 
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10. Tujke 

Pri prevajanju besedil Sodišča je treba, kadar to lahko storimo brez pomenske škode, uporabljati 

slovenske besede. Če za neko tujko ni absolutne slovenske ustreznice, je treba uporabiti tujko. Taki 

primeri so v nekaterih kontekstih npr. relevanten, transparenten, kompleksen, avtomatičen, 

fleksibilen, ambiciozen idr. 

11. Kratice in okrajšave 

S seznama kratic in okrajšav je treba izbrisati tiste, ki v besedilu niso uporabljene. 

12. Spolno občutljiva in spolno nevtralna raba jezika 

Pri prevajanju besedil Sodišča se spolno občutljive ali spolno nevtralne rešitve uporabljajo samo v 

primerih, v katerih so take rešitve uporabljene tudi v izvirniku. 

Oba spola pa se vedno v celoti izpisana (ne glede na izvirnik) uporabljata v nagovorih in pri prvi 

omembi v razpisih prostih delovnih mest. 

13. Ležeči tisk 

V besedilih Sodišča je treba za vse izraze v tujih jezikih (razen lastnih imen) uporabiti ležeči tisk. 

14. Hiperpovezave 

V prevod je treba prenesti vse hiperpovezave iz izvirnika. Zunanje povezave, ki so dostopne v ciljnem 

jeziku znotraj domene europa.eu in ki jih je mogoče enostavno lokalizirati s spremembo kode za jezik, 

mora lokalizirati prevajalec. Prevajalec mora tudi preveriti, da lokalizirane povezave res delujejo. 

15. Segmenti CCT (Content Control Title) 

V segmente CCT je treba kopirati izvirno besedilo ali pustiti prazne in nepotrjene zakleniti. 

16. Oblikovanje besedila 
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Prevod mora imeti isto obliko kot izvirnik. Težave se najpogosteje pojavljajo pri slikah v Excelu in 

PowerPointu, pri katerih je treba preveriti, da je prevedeno in vidno vse besedilo. 

PRILOGA 

Guidelines for translating titles of reference documents in ECA reports that do not 
exist in languages other than the original  
 
- Documents quoted in footnotes and endnotes: leave the original title (usually in English, but documents in 
other languages can be mentioned too) without adding translation in brackets. As usual, just translate the 
general elements like the date and place of publication, the institution, if well known (such as the EU 
institutions, OECD, IMF, UN, EIB, etc.), section, paragraph, etc. Example: (OR: EN) “Basel Committee on Banking 
Supervision, Bank for International Settlements, Stress testing principles, last updated in October 2018”; (TR: NL) 
“Bazels Comité voor bankentoezicht, Bank voor Internationale Betalingen, Stress testing principles, voor het 
laatst geactualiseerd in oktober 2018”.  

- Names of national authorities, offices, institutes etc. mentioned in the text: if the report specifies their nature 
(paying agency, ministry, professional organisation,…), translate and keep the original name in brackets, if 
quoted in the text. Example: (OR: EN) “The resolution of the bank was implemented at national level by the 
Spanish National Resolution Authority (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)”; (TR: IT) “Autorità 
nazionale di risoluzione spagnola (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)”.  

- Titles of projects in annexes or tables (in English or other languages): leave them as they are quoted in the 
original text for translation, irrespective of the language, without adding a translation.  
 
- Exceptions: if specifically requested (for example by DOP), e.g. in an Audit Compendium, see List of 
participating EU SAI’s audit work related to public health. Leave the original title and add a translation of the 
English version in square brackets. Example: (OR: SK/EN) “Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení 
[Public finances and property of healthcare facilities]”; (TR: SK/BG) “Verejné financie a majetok zdravotníckych 
zariadení [Публични финанси и активи на здравните заведения]”.  
 


