
NAVAJANJE VIROV 
 
Obstaja več načinov navajanja virov dokumentov. Razlikujejo se po vrstnem redu elementov in 

ločil, ki jih uporabljamo med navajanjem. Na naši šoli smo se odločili za predstavljen način. 
Pomembno je, da najdemo vse bibliografske elemente, ki omogočajo točno določeno uporabljeno 
gradivo. 

 
 
Bibliografija je seznam vseh virov, ki smo jih uporabili pri izdelovanju naloge. Navedemo jo na 

koncu naloge. Pri pisanju virov upoštevamo abecedni vrstni red ali številčno označevanje virov 
skoz tekst. 

 
    
 
                                                      Monografije (knjige) 
 
�  knjiga z enim avtorjem 

 
PRIIMEK, ZA ČETNICA AVTORJEVEGA IMENA. (Leto) . Naslov dela. Izd aja. Kraj 
izida: Založba.(Zbirka: štetje). 
 
               Primer: 
MARCHETTA, M. (2007). Reševanje Francesce. Dob pri Domžalah: Miš. (Zbirka Zorenja+). 
 

�  knjiga z dvema ali tremi avtorji 
   Če imamo dva ali tri  avtorje vedno navedemo vse. 
 
PRIIMEK, ZA ČETNICA AVTORJEVEGA IMENA in ZA ČETNICA 
AVTORJEVEGA IMENA, PRIIMEK. (Leto). Naslov dela. Iz daja. Kraj izida: Založba. 
(Zbirka: štetje). 
                   Primer: 
Mal,V. in J.Tomec.(1994).Hitro, hitreje. Ljubljana: Prešernova družba. 
 

�  knjiga z več kot tremi avtorji 
Delo obravnavamo kot anonimno, če ima več kot tri avtorje. To pomeni, da upoštevamo samo 
naslov brez avtorjev (prvo besedo naslova pišem z velikim tiskanimi črkami) 
 
NASLOV dela. (Leto). Izdaja. Kraj izida: Založba. (Zbirka: štetje). Strani. 
                Primer: 
SLOVENSKI pesniki o morju. (2006). Ljubljana: Mladinska knjiga. (Slovenski pesniki o…).  
 

�  članek iz serijske publikacije (revije) 
 
  PRIIMEK, ZA ČETNICA AVTORJEVEGA IMENA. (Leto). Naslov članka. V: Naslov     
  revije. Letnik, številka. Strani članka. 
                   Primer: 
   ŽNIDERIČ, D. (2008). Golobi. V: Življenje in tehnika. Let. LIX, št. 2. Str. 58-64. 
 
 



� elektronske publikacije 
 
   Vrsto elektronske publikacije medijev navajamo v oklepaju za naslovom (online,  
    CD-rom,…). Poleg vrste medija lahko navedemo tudi vrsto dokumenta (elektronska pošta,     
    knjiga na cd-romu,..) 
 
PRIIMEK, ZA ČETNICA AVTORJEVEGA IMENA. (Leto izida). Naslov. [Vr sta 
medija].Izdaja. Kraj izida: Založnik. [datum zadnje ga popravljanja]. [Citirano datum: 
ura (obvezno za online dokumente)]. Zbirka. Dostopno na spletnem naslovu (obvezno za 
online dokumente). ISBN. 
 
                 Primer: 
 
OVSENIK, M. (2006).  Razvoj žabe in metulja. [Online]. [Citirano datum; ura]. Dostopno na 
spletnem naslovu: http://www.uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=1939  
 


