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NAVAJANJE VIROV 
 
NEKATERI POJMI 
Bibliografija je abecedno urejen seznam uporabljenih virov.  
Referenca je podroben bibliografski opis uporabljenega vira (podatki o avtorju, naslovu, izdaji, ...). 
Citirati pomeni: 

- povzemanje virov, ki jih preoblikujemo v lastno dikcijo,  
- prikrojevanje krajšega ali daljšega izvlečka iz teksta in  
- dobesedno navajanje tujega besedila.  

Dobesedno navajati pomeni povsem enako prepisati besedilo, ki nam služi kot vir. Dobesedne 
navedbe označimo z narekovaji. 
 
POMEN NAVAJANJA IN CITIRANJA  
S citiranjem vodimo bralca k viru, ki smo ga uporabili, saj bi mu lahko prinesel več informacij, povezanih 
z našo temo. Včasih se zgodi, da postane citirano besedilo, ki smo ga vzeli iz celote slabše razumljivo 
ali pa se avtor naloge pri prepisovanju zmoti. V takem primeru si bralec lahko pomaga, če točno ve, kje 
navedek iskati. S citiranjem priznamo avtorstvo in dognanja drugim, zato vedno povemo, od kod smo 
informacijo dobili/prepisali. V nasprotnem primeru lahko rečemo, da znanje krademo in naše delo 
postane plagiat (nepooblaščeno posnemanje tuje duhovne ali intelektualne lastnine; delo, prevzeto od 
drugod, a prikazano kot lastno; Slovar tujk, 2002, str. 888). 
 
NAČINI NAVAJANJA IN CITIRANJA VIROV  
Pri navajanju virov se držimo nekaterih splošno postavljenih pravil, ki jih najdemo v standardih. Osnovo 
nam predstavljajo standardi ISO 690 in ISO 690-2: 
 

 

PRIIMEK, I. Letnica. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: založba. ISBN. 
 

 
 
PRIMERI 

Monografije (knjige)  – en avtor 

 
PREŠEREN, F. 2000. Krst pri Savici. Ljubljana: DZS. ISBN 86-341-0626-8 
 
Monografije (knjige) – dva avtorja 

 
DREV, J. in ONUK, J. 2007. Energetika: Učbenik za predmet energetika v 3. In 4. Letniku v programu 

strojni tehnik. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. ISBN 978-961-251-055-8. 
 
Monografije (knjige) – trije  avtorji 

 
JUG, M., JUG, M. in LEBINGER, M. 1992. Poznavanje blaga 2j. 1. Dopolnjena in prenovljena izd. 

Ljubljana: DZS.  
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Monografije (knjige) – več kot trije avtorji 

 

N a s l o v :  p o d n a s l o v .  I z d a j a .  K r a j :  z a l o ž b a .  I S B N . 
 

 

Branja 3: berilo in učbenik za 3. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. 1. izd., 5. natis. Ljubljana: 
DZS. ISBN 86-341-2966-7. 

 

Članki oz. prispevki v monografiji (knjige) 

 

PRIIMEK, I. Letnica. Naslov članka. V: Naslov vira. Kraj: založba, str. 
 

 
JURI, F. 1999. Špansko-slovenski odnosi. V: Enciklopedija Slovenije 13: Š – T. Ljubljana: Mladinska 

knjiga, str. 100-107. 
 

Članki v serijskih publikacijah  

1. ČASNIK (Dnevnik, Delo, Večer, …) 

 

PRIIMEK, I. Letnica. Naslov članka. Naslov časnika, dan, datum, str.  
 

 

BRADEŠKO, M. 2006. Iskanje trdne opore. Delo, sreda, 27. december, str. 23. 
 

2. REVIJA (Gea, Življenje in tehnika, Joker, Monitor, …) 

 

PRIIMEK, I. Letnica. Naslov članka. Naslov revije, letnik, številka, str. 
  

 

DOUTHITT, B. 2006. Čudoviti neznanec: osvetljene Saturnove skrivnosti. National geographic. 
Slovenija, let. 1, št. 8, str. 42-61. 

 

CD ROM in prispevek na CD ROM-u 

 

PRIIMEK, I. Letnica. Naslov [Elektronski vir]. Kraj: Založba. ISBN.  
 

 
AMON, T. 1999. Živa celica: prostorske animacije strukture in delovanja celice [Elektronski  vir]. 

Ljubljana: DZS. ISBN 86-341-2135-6. 
 
DEKLEVA, M. 1999. Pimlico. V: Na ladji Beletrina [Zvočni posnetek]. 
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Elektronski viri (objavljeni na internetu, npr. slike, članki, filmi, …) 

 

PRIIMEK, I. Letnica. Naslov [on-line]. Kraj: Založba. [uporabljeno …]. Dostopno 
na URL:   

 

 

MARIJANOVIĆ, Z. 2006. Organizacija ljubljanske borze in način poslovanja: diplomsko delo [on-line]. 
Maribor: [Z. Marijanović]. [uporabljeno 2007-01-05]. Dostopno na URL: http://www.epf.uni-
mb.si/ediplome/pdfs/marijanovic-zlatko.pdf 

 

Članki v elektronskih serijskih publikacijah 

 

PRIIMEK, I. Letnica. Naslov članka. Naslov serijske publikacije [on-line]. 
Številka, stran.  [uporabljeno …]. Dostopno na URL:  … ISSN. 
 

 

MOŠKON, D. 2006. Bivalna arhitektura ob širšem spoznavanju. AR: arhitektura, raziskave [on-line]. Št. 
1, str. 10-13. [uporabljeno 2007-01-05]. Dostopno na URL: http://predmet.arh.uni-lj.si/ar/2006-
1/ar2006-1-03.pdf. ISSN 1581-6974. 

 


