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1  |  U V O D  

 
Poleg izpolnjevanja vsebinskih, jezikovnih in oblikovnih zahtev mora biti vsako strokovno 
delo ustrezno dokumentirano, kar pomeni, da temelji na znanstveni opremi, ki vključuje 
citiranje in znanstveni aparat (opombe in reference). V pričujočih navodilih se bomo 
omejili na vprašanje pravilnega citiranja ter sklicevanja na citirane vire in literaturo (dalje 
v besedilu: viri) znotraj besedila ter na njihovo navedbo (bibliografski opis) v poglavju 
»VIRI IN LITERATURA« (reference).  
 
Znanost je kumulativen proces, kar pomeni, da do novih znanstvenih spoznanj prihajamo 
tudi s pomočjo že obstoječih. Vrednost našega raziskovalnega dela in njegovih rezultatov 
bosta zato večja, če bomo znali odkriti in uporabiti že znana dognanja, misli, trditve, 
podatke … drugih avtorjev, ki so relevantni za naše področje raziskovanja, prispevek 
drugih k rezultatom našega dela pa primerno dokumentirati. Vendar citiranje drugih 
avtorjev ne sme nadomestiti izvirnih rezultatov in ugotovitev, do katerih smo prišli na 
osnovi lastnega znanstvenega raziskovanja. Citate umeščajmo v besedilo preudarno in le 
v primeru, ko se navezujejo na vsebino. Preveč citiranja oziroma navajanja ugotovitev 
drugih je dokaz neizvirnosti avtorja, pa tudi njegovega pomanjkljivega poznavanja 
obravnavane teme. S pretiranim citiranjem drugih postanejo rezultati našega 
raziskovanja drugotnega pomena, delo pa spremenimo v nekakšno lepljenko misli drugih.  
 
Dela drugih avtorjev, ki se uporabijo pri pripravi prispevka, morajo biti v besedilu 
pravilno citirana, njihove bibliografske opise pa je potrebno vključiti v seznam citiranih 
virov (referenc). Če avtor predstavlja tuja dela kot svoja lastna, gre za plagiatorstvo in s 
tem za kršenje pravic intelektualne lastnine.  
 
Vsi v besedilu prispevka citirani viri morajo zato biti navedeni v seznamu citiranih 
virov in obratno – vsa dela, ki so vključena v seznam virov in literature, morajo biti 
v besedilu prispevka citirana vsaj enkrat.  
 
Pri pripravi navodil za citiranje, sklicevanje na citirane vire ter njihov bibliografski opis 
smo se opirali na standard Ameriškega psihološkega združenja – APA, in sicer na 7. izdajo 
standardov1.  

 
  

                                                 
1 Publication manual of the American Psychological Association: the official guide to APA style (7th 
ed.). (2020). American Psychological Association.  
Glej tudi: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-website.   

http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-website
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2  |  C I T I R A N J E  V I R O V  V  B E S E D I L U  
 
2.1 Vrste citiranja 
 
Poznamo dve vrsti citiranja: 
 
• dobesedno citiranje vira – tj. natančen prepis izvirnega besedila, od besede do besede 

navajamo besedilo drugega avtorja. Dobesedni citat (navedek) označimo z narekovaji. 
Pri sklicevanju na ustrezen vir poleg navedbe avtorja in letnice izida dodamo tudi 
stran/i, kjer lahko bralec najde citirano besedilo. Če strani v viru niso številčene, lahko 
dodamo odstavek (npr. pri spletnih straneh), člen (npr. pri zakonih) ipd. 
 

Primer: 
»Knjižničar informator uporabnika z osebnim nagovorom povezuje s knjižnično 

zbirko, s knjižničnim katalogom ter drugimi referenčnimi viri, kadar uporabnik ne zna 
ali noče razrešiti svojega informacijskega problema s samostojno izbiro virov.« 
(Novljan, 2018, str. 10) 

 ali 
Avtorica Novljan (2018) knjižničarja informatorja vidi kot osebo, ki »uporabnika z 

osebnim nagovorom povezuje s knjižnično zbirko, s knjižničnim katalogom ter 
drugimi referenčnimi viri, kadar uporabnik ne zna ali noče razrešiti svojega 
informacijskega problema s samostojno izbiro virov« (str. 10). 
 

• nedobesedno citiranje vira – izvirno besedilo lahko parafraziramo ali ga 
povzamemo. V prvem primeru izvirno besedilo zapišemo z lastnimi besedami (tj. na 
novo predstavimo oziroma razložimo že obravnavano tematiko), v primeru 
povzemanja pa izvirno besedilo strnemo v kratkem povzetku, tj. na kratko povzamemo 
glavno misel/ugotovitev. Ob sklicevanju na uporabljeni vir navedemo avtorja in letnico 
izida ter po potrebi strani (v primeru, ko se ne sklicujemo na določeni vir kot celoto).  
 

Primer: 
 
Izvirno besedilo: 

»Knjižničar informator uporabnika z osebnim nagovorom povezuje s knjižnično 
zbirko, s knjižničnim katalogom ter drugimi referenčnimi viri, kadar uporabnik ne zna 
ali noče razrešiti svojega informacijskega problema s samostojno izbiro virov.« 
(Novljan, 2018, str. 10) 

 
Parafraziranje: 

Avtorica Novljan (2018, str. 10) opozarja, da ima v primeru, ko uporabnik sam ne 
zna oziroma ni pripravljen rešiti svojega informacijskega problema, pomembno vlogo 
knjižničar informator. Z osebnim stikom v okviru referenčnega pogovora uporabnika 
napoti na relevantne informacijske vire, s pomočjo katerih lahko reši svoj 
informacijski problem.  

ali 
V primeru, ko uporabnik sam ne zna oziroma ni pripravljen rešiti svojega 

informacijskega problema, ima pomembno vlogo knjižničar informator. Z osebnim 
stikom v okviru referenčnega pogovora uporabnika napoti na relevantne 
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informacijske vire, s pomočjo katerih reši svoj informacijski problem (Novljan, 2018, 
str. 10).  

 
Povzemanje:  

Avtorica poudarja, da je za uporabnike knjižnice zelo pomemben osebni nagovor 
knjižničarja informatorja, ki pomeni povezavo uporabnika z različnimi referenčnimi 
viri (Novljan, 2018, str. 10). 

 ali 
Avtorica Novljan (2018, str. 10) poudarja, da je za uporabnike knjižnice zelo 

pomemben osebni nagovor knjižničarja informatorja, ki pomeni povezavo uporabnika 
z različnimi referenčnimi viri. 

 
2.2 Posredno citiranje 
 

Citiramo praviloma vedno iz izvirnega vira, v primeru, ko nam ta ni dostopen, lahko 
izjemoma uporabimo metodo posrednega citiranja.  
 

Primer: 
Če na primer v prispevku Južniča iz leta 2018 preberemo nekaj, kar je napisal Schubert 
leta 2000, izvirni vir pa nam ni dostopen, lahko uporabimo metodo posrednega 
citiranja. 
… Schubert (2000, v Južnič, 2018) … 
 ali 

… (Schubert, 2000, v Južnič, 2018). 
 
V seznam citiranih virov (referenc) nato vključimo le vir, ki smo ga dejansko uporabili 
(prebrali), torej prispevek Južniča. 

 
2.3 Citiranje del več avtorjev oziroma več del istega avtorja 
 

Če v določenem delu besedila (npr. v enem odstavku) povzamemo skupne ugotovitve 
oziroma misli avtorjev iz več različnih virov, se na citirane vire sklicujemo z njihovo 
navedbo v enem oklepaju, in sicer v enakem vrstnem redu, kot so navedeni v seznamu 
citiranih virov ob koncu prispevka (tj. po abecedi priimkov avtorjev), med seboj pa jih 
ločimo s podpičjem. 

 

Primer: 
Rezultati raziskav kažejo, da si je treba v slovenskem visokošolskem okolju še 

naprej prizadevati za čim večjo vključitev vsebin s področja informacijske pismenosti 
v reden študijski program, pri čemer je bistvenega pomena aktivna vključenost 
visokošolskega knjižničarja v celoten proces informacijskega opismenjevanja (Bartol, 
2000; Brečko, 2004; Petermanec, 2018). 

 
Če se v enem oklepaju sklicujemo na več virov določenega avtorja (ali skupine 
avtorjev), ki so izšli v različnih letih, najprej navedemo priimek avtorja/ev, nato pa letnice, 
ki jih ločimo z vejico. 

 

Primer: 
Rezultati raziskav kažejo, da si je treba v slovenskem visokošolskem okolju še 

naprej prizadevati za čim večjo vključitev vsebin s področja informacijske pismenosti 
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v reden študijski program, pri čemer je bistvenega pomena aktivna vključenost 
visokošolskega knjižničarja v celoten proces informacijskega opismenjevanja (Bartol, 
2000, 2003, 2016). 

 
3  |  N A V A J A N J E  V I R O V  V  P O G L A V J U  » V I R I  I N  
L I T E R AT U R A «  

 
V poglavje »VIRI IN LITERATURA« vključimo le bibliografske opise v besedilu citiranih 
virov. Seznam citiranih virov je enoten (skupen) za vse vrste virov, torej NI razdeljen 
na posamezna podpoglavja glede na njihovo vrsto (npr. ločeno: viri – literatura; 
monografije – članki). 
 
Pred posamezne bibliografske opise virov ne umeščamo nobenih oznak (npr. številk, pik 
in podobno). Besedilo v seznamu citiranih virov naj bo levostransko poravnano, zamik pri 
posameznem viru pa »viseč« (v urejevalniku MS Word: Odstavek – zamikanje – posebno 
– viseče). 
 
Vire navajamo po abecednem redu priimka prvega avtorja oziroma naslova, če avtor 
dela ni znan.  
 

Primer: 
Berčič, B. (2000). O knjigah in knjižničarstvu. Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta. 
Gerbec, N. (2016). Šolska knjižnica v vzgojno-izobraževalnem delu šole. Educa, 25(3-

4), 58–65. 
Slovenska nacionalna knjižnica: ob 60-letnici preimenovanja v Narodno in univerzitetno 

knjižnico. (2006). Narodna in univerzitetna knjižnica. 
Stopar, K., Kotar, M., Pejova, Z., Bartol, T. in Novljan, S. (2006). Izhodišča za 

uveljavljanje informacijske pismenosti na univerzah v Sloveniji. Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za visokošolske knjižnice.  

 
Če isti avtor nastopa enkrat samostojno, drugič pa kot prvi avtor v skupini več avtorjev, 
najprej navajamo njegova samostojna dela in nato skupinska dela, ki jih razvrstimo po 
abecedi drugega (ali po potrebi tretjega) avtorja. 
 

Primer: 
Vilar, P. (2010). Informacijska in medijska pismenost. Šolska knjižnica, 20(1), 38–46. 
Vilar, P. in Žumer, M. (2008). Kako uporabniki različnih strok zaznavajo uporabniško 

prijaznost vmesnikov sistemov za poizvedovanje. Knjižnica, 52(2-3), 71–93.  
Vilar, P., Južnič, P. in Bartol, T. (2012). Information-seeking behaviour of Slovenian 

researchers: implications for information services. The Grey Journal, 8(1), 43–
53. 
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Če se isti avtor (ali ista skupina avtorjev) pojavi večkrat, dela navajamo po letu izdaje, 
najprej starejša in nato novejša. 
 

Primer: 
Ambrožič, M. (1997). Knjižnična statistika. Knjižnica, 41(4), 5–31. 
Ambrožič, M. (2008). Kakovost univerze in visokošolske knjižnice. V M. Božič (ur.), 

Kakovost v visokošolskih in specialnih knjižnicah: zbornik prispevkov (str. 59–
83). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 

Ambrožič, M. (2017). Obisk univerzitetnih knjižnic v Krakovu. Knjižničarske novice, 
27(9-10), 9–14. 

 
V primeru, da imamo več virov istega avtorja (ali iste skupine avtorjev), ki so bili izdani 
istega leta, moramo pri letnicah izida dodati črkovne oznake (a, b, c …). Dela istega 
avtorja, izdana v istem letu, razvrstimo po abecednem vrstnem redu naslovov in nato 
letnicam dodamo črkovne oznake. 
 

Primer: 
Zabukovec, V. (2012a). Akcijsko raziskovanje v praksi šolskega knjižničarja. Šolska 

knjižnica, 22(3-4), 179–189. 
Zabukovec, V. (2012b). E-učenje, značilnosti in izhodišča za uporabo v knjižnici. 

Šolska knjižnica, 22(1), 4–11. 
 
Črkovne oznake uporabimo tudi pri sklicevanju na citirani vir v besedilu, npr.: 
(Zabukovec, 2012a). 

 
Podobno ravnamo pri virih istega avtorja (ali iste skupine avtorjev), pri katerih je znan 
datum objave in so bili izdani istega leta. Tudi v tem primeru moramo pri letnicah dodati 
črkovne oznake (a, b, c …). Dela istega avtorja, izdana v istem letu, razvrstimo najprej po 
datumih objave, nato pri letnicah dodamo črkovne oznake. Če so viri objavljeni na isti 
datum, jih razvrstimo po abecednem vrstnem redu naslovov in nato pri letnicah dodamo 
črkovne oznake. 
 

Primer: 
Ministrstvo za kulturo. (29. 6. 2019a). Arhivi. https://www.gov.si/podrocja/ 

kultura/arhivi/ 
Ministrstvo za kulturo. (2. 7. 2019b). Kulturna raznolikost. https://www.gov.si/ 

podrocja/kultura/kulturna-raznolikost/ 
 

Črkovne oznake uporabimo tudi pri sklicevanju na citirani vir v besedilu, npr.: 
(Ministrstvo za kulturo, 2019b). 
 
  

https://www.gov.si/podrocja/kultura/arhivi/
https://www.gov.si/podrocja/kultura/arhivi/
https://www.gov.si/podrocja/kultura/kulturna-raznolikost/
https://www.gov.si/podrocja/kultura/kulturna-raznolikost/
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Posebnosti: 
• Pri elektronskih virih, pridobljenih s spleta, naj bo naslov URL zapisan s črno barvo 

pisave (oziroma v enaki barvi, kot je ostalo besedilo), naj ne bo podčrtan in na koncu 
navedbe NI pike. Enako velja za vire z navedeno oznako DOI (Digital Object Identifier). 
Navedena spletna povezava in oznaka DOI naj bosta v obliki aktivne povezave. 

 
• Pri naslovih serijskih publikacij v angleškem jeziku pišemo vse besede, razen 

predlogov in veznikov, z veliko začetnico (npr. Annual Review of Information Science 
and Technology). To pa ne velja za naslove monografij in člankov, pri katerih razen 
prve besede naslova vse nadaljnje pišemo z malimi začetnicami (npr. Why are online 
catalogs hard to use?). 

 
• Če v viru ni navedenega leta oziroma datuma njegovega izida/objave, ta podatek 

nadomestimo s kratico »b. d.«, ki pomeni »brez datuma«.  

 
• Kot vir lahko citiramo tudi osebno komunikacijo (npr. intervju, pogovor, elektronska 

pošta, pismo …) s strokovnjakom na določenem področju. V tem primeru vira NE 
navajamo v seznamu citiranih virov, ampak ga LE citiramo v besedilu. Poleg začetnice 
imena in priimka avtorja (osebe, s katero smo komunicirali) pri tem navedemo tudi 
datum osebne komunikacije. 

 
Primer: 
S. Fras Popović (osebna komunikacija, 18. 1. 2019) pravi, … 
 ali 
… (S. Fras Popović, osebna komunikacija, 18. 1. 2019). 
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4  |  PRIMERI CITIRANJA VIROV V BESEDILU TER NJIHOVE NAVEDBE V SEZNAMU CITIRANIH VIROV  

 
Da bi avtorjem prispevkov olajšali delo, smo primere citiranja virov v besedilu prispevka, sklicevanja nanje ter njihove navedbe v seznamu 
citiranih virov umestili v preglednico, ki vključuje naslednje podatke: 
 

• V prvem stolpcu je navedena vrsta citiranega vira. 
• V seznamu citiranih virov (referenc) na koncu prispevka morajo biti viri navedeni na način, kot to prikazuje drugi stolpec. 
• V tretjem stolpcu so zapisana pojasnila in pomembnejši poudarki za posamezen primer. 
• Četrti stolpec pa prikazuje, kako se moramo na posamezno vrsto citiranega vira sklicevati znotraj besedila prispevka. 

 

MONOGRAFIJA V TISKANI OBLIKI 
 
Priimek, začetnica imena. (leto). Naslov monografije: podnaslov. Založnik. 
Priimek, začetnica imena. (ur.). (leto). Naslov monografije: podnaslov. Založnik. 
 

Ležeče zapišemo naslov (in podnaslov) monografije. 

V primeru dveh ali več (do 20) avtorjev pred navedbo zadnjega avtorja 
dodamo besedico »in«. 

Vrsta vira Navajanje v seznamu citiranih virov in literature POJASNILA Sklicevanje v besedilu 

Monografija  
en avtor 

Fras Popović, S. (2016). Vodenje s poslanstvom: vodenje zaposlenih v 
splošnih knjižnicah. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 

 (Fras Popović, 2016) 
 

Monografija  
dva avtorja 

Bawden, D. in Robinson, L. (2012). Introduction to information science. 
Facet.  

 (Bawden in Robinson, 2012) 

Monografija 
od tri do 20 avtorjev 
 

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2009). Bibliotekarski 
terminološki slovar. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 

 

Pri navedbi vira v seznamu 
citiranih virov zapišemo vse 
avtorje. 
Pri sklicevanju v besedilu 
zapišemo priimek prvega avtorja 
ter dodamo »idr.«. 

 (Kanič idr., 2009) 
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Monografija 
več kot 20 avtorjev 

Borak, N., Čepič, Z., Deželak Barič, V., Dolenc, E., Ferenc, T., Fischer, J., 
Gabrič, A., Gašparič, J., Godeša, B., Guštin, D., Kacin Wohinz, 
M., Kresal, F., Lazarević, Ž., Mlakar, B., Pančur, A., Perovšek, J., 
Prinčič, J., Režek, M., Studen, A., … Vodopivec, P. (2006). 
Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena 
Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 
1848–1992. Mladinska knjiga; Inštitut za novejšo zgodovino. 

Pri navedbi vira v seznamu 
citiranih virov zapišemo prvih 19 
avtorjev ter dodamo tri pike 
(»…«) in nato zadnjega avtorja. 
Pri sklicevanju v besedilu 
zapišemo priimek prvega avtorja 
ter dodamo »idr.«. 

(Borak idr., 2006) 

Monografija ali 
zbornik 
z urednikom/i 

Šauperl, A. (ur.). (2008). Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, 
informacijski znanosti in knjigarstvu. Univerza v Ljubljani, 
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko 
znanost in knjigarstvo. 

V seznamu citiranih virov na 
mestu avtorja navedemo 
urednika/e in v oklepaju dodamo 
pojasnilo, da gre za urednika: 
»(ur.)«. 
Pri sklicevanju v besedilu oznake, 
da gre za urednika, ne dodajamo. 

(Šauperl, 2008) 
   

Monografija 
brez avtorja/urednika 

Merila in kazalci informacijske pismenosti v visokošolskem okolju. 
(2010). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 

V besedilu se na vir sklicujemo v 
skladu z navedbo v seznamu 
citiranih virov – zapišemo celoten 
naslov ali začetek naslova (naslov 
smiselno skrajšamo, izpuščeni del 
nadomestimo s tropičjem). 

(Merila in kazalci informacijske 
pismenosti v visokošolskem 
okolju, 2010) 
ALI 
(Merila in kazalci informacijske 
pismenosti …, 2010) 

Letno poročilo 
organizacije 

Varuh človekovih pravic RS. (2015). Letno poročilo Varuha človekovih 
pravic RS za leto 2014.  

Če gre za podatke o neki 
organizaciji ali njenem delu, lahko 
za avtorja štejemo kar 
organizacijo samo. 
Kadar je avtor hkrati tudi 
založnik, ga navedemo le enkrat 
(na mestu založnika navedbe ne 
ponavljamo). 

(Varuh človekovih pravic RS, 
2015) 

Slovar 
veliko število 
avtorjev/urednikov 

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (1994). Državna založba Slovenije. V besedilu se na vir sklicujemo v 
skladu z navedbo v seznamu 
citiranih virov – zapišemo celoten 
naslov ali začetek naslova (naslov 
smiselno skrajšamo, izpuščeni del 
nadomestimo s tropičjem).  

(Slovar slovenskega knjižnega 
jezika, 1994) 
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MONOGRAFIJA V ELEKTRONSKI OBLIKI 

Priimek, začetnica imena. (leto). Naslov el. monografije: podnaslov. Založnik. http://xxxxxxxxxxxx 
Priimek, začetnica imena. (leto). Naslov el. monografije: podnaslov. Založnik. https://doi.org/ 

xxxxxx/xxxxxxxxxxxx 
 

Navajamo jih enako kot tiskane monografije, le da za bibliografskimi 
podatki dodamo spletno povezavo ali oznako DOI.  

Pri spletnih virih v seznamu citiranih virov najprej zapišemo 
bibliografske podatke vira, nato zapišemo spletno povezavo.  

Spletna povezava in oznaka DOI (Digital Object Identifier) naj bosta 
zapisani s črno barvo pisave in ne podčrtani. Na koncu navedbe v tem 
primeru NI PIKE. Navedena spletna povezava in oznaka DOI naj bosta v 
obliki aktivne povezave.  

Primeri sklicevanja in navajanja virov pri različnem številu avtorjev so 
pojasnjeni pri primerih za monografije v tiskani obliki. 

Vrsta vira Navajanje v seznamu citiranih virov in literature POJASNILA Sklicevanje v besedilu 

El. monografija 
 

Chen, C. in Larsen, R. (ur.). (2014). Library and information sciences: 
trends and research. Springer. https://link.springer.com/ 
content/pdf/10.1007%2F978-3-642-54812-3.pdf 

 (Chen in Larsen, 2014) 

El. monografija z 
oznako DOI 

Papy, F. (ur.). (2008). Digital libraries. ISTE. https://onlinelibrary.  
wiley.com/doi/book/10.1002/9780470611302 

Oznako DOI navedemo v obliki 
aktivne spletne povezave.  

(Papy, 2008) 
 

Letno poročilo 
organizacije v el. 
obliki 

Narodna in univerzitetna knjižnica. (2018). Letno poročilo 2017: 
gradivo za sejo Strokovnega sveta in Sveta NUK. 
https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/ 
dokumenti/2018/NUK_porocilo_2017_20180219_NSKD.pdf 

Če gre za podatke o neki 
organizaciji ali njenem delu, lahko 
za avtorja štejemo kar 
organizacijo samo. 
Kadar je avtor hkrati tudi 
založnik, ga navedemo le enkrat 
(na mestu založnika navedbe ne 
ponavljamo). 

(Narodna in univerzitetna 
knjižnica, 2018) 
 

El. slovar ali 
enciklopedija 

Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. (b. 
d.). Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 
http://www.fran.si/ 

V besedilu se na vir sklicujemo v 
skladu z navedbo v seznamu 
citiranih virov – zapišemo celoten 
naslov ali začetek naslova (naslov 
smiselno skrajšamo, izpuščeni del 
nadomestimo s tropičjem).  
Kadar se el. slovar (enciklopedija) 
nenehno dopolnjuje, namesto 
letnice uporabimo kratico »b. d.«. 

(Fran, b. d.) 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-54812-3.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-54812-3.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470611302
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470611302
https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2018/NUK_porocilo_2017_20180219_NSKD.pdf
https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2018/NUK_porocilo_2017_20180219_NSKD.pdf
http://www.fran.si/
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ZAKLJUČNO DELO ŠTUDIJA 

TISKANA OBLIKA 
Priimek, začetnica imena. (leto). Naslov zaključnega dela: podnaslov [Vrsta zaključnega dela]. 

Visokošolska organizacija.  
ELEKTRONSKA OBLIKA: 
Priimek, začetnica imena. (leto). Naslov zaključnega dela: podnaslov [Vrsta zaključnega dela]. 

Visokošolska organizacija. http://xxxxxxxxxxxx 

 

Elektronske različice zaključnih del navajamo enako kot tiskane, le da 
za bibliografskimi podatki dodamo spletno povezavo.  

Pri spletnih virih v seznamu citiranih virov najprej zapišemo 
bibliografske podatke vira, nato zapišemo spletno povezavo.   

Spletna povezava mora biti zapisana s črno barvo pisave in ne 
podčrtana. Na koncu navedbe v tem primeru NI PIKE. Navedena 
spletna povezava naj bo v obliki aktivne povezave.  

Vrsta vira Navajanje v seznamu citiranih virov in literature POJASNILA Sklicevanje v besedilu 

Zaključno delo  
tiskana oblika 
 

Kuhar, M. (2018). Odprta znanost in vloga visokošolskega knjižničarja 
[Magistrsko delo]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. 

 (Kuhar, 2008) 

Zaključno delo  
el. oblika 
 

Likar, T. (2004). Ovrednotenje modula za katalogizacijo v sistemu 
COBISS [Magistrsko delo]. Univerza v Ljubljani, Filozofska 
fakulteta. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-
VQTQT87K 

 (Likar, 2004) 

POGLAVJE V MONOGRAFIJI ALI ZBORNIKU 
 
Priimek, začetnica imena. (leto). Naslov poglavja: podnaslov. V Začetnica imena urednika. 

Priimek urednika (ur.), Naslov monografije: podnaslov (str. prva stran poglavja–zadnja 
stran poglavja). Založnik. 

 

V seznamu citiranih virov najprej navedemo avtorja/e, leto in naslov 
poglavja. Nato za črko »V« (pomeni uvodno frazo, za navedbo 
podatka, kje je poglavje objavljeno) navedemo podatke o monografiji 
ter strani, na katerih je objavljeno poglavje. 

Ležeče zapišemo naslov (in podnaslov) monografije oziroma zbornika. 

Primeri sklicevanja in navajanja virov pri različnem številu avtorjev so 
pojasnjeni pri primerih za monografije v tiskani obliki. 

Vrsta vira Navajanje v seznamu citiranih virov in literature POJASNILA Sklicevanje v besedilu 

Poglavje v monografiji 
z urednikom/i 

Kern, M. K. in Woodard, B. S. (2011). The reference interview. V R. E. 
Bopp in L. C. Smith (ur.), Reference and information services: 
an introduction (str. 57–94). Libraries Unlimited. 

 (Kern in Woodard, 2011) 

Prispevek v zborniku 
konference 
z urednikom/i 

Resman, S. (2011). Knjižnica za družine. V M. Ambrožič in D. Vovk (ur.), 
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje: zbornik referatov 
(str. 67–82). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.   

 (Resman, 2011) 

  

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-VQTQT87K
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-VQTQT87K
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POGLAVJE V ELEKTRONSKI MONOGRAFIJI ALI ZBORNIKU 
 
Priimek, začetnica imena. (Leto). Naslov prispevka: podnaslov. V Začetnica imena urednika. 

Priimek urednika (ur.), Naslov e-zbornika: podnaslov (str. prva stran poglavja–zadnja 
stran poglavja). Založnik. http://xxxxxxxxxxxx 

  

Ležeče zapišemo naslov (in podnaslov) monografije oziroma zbornika.  

Navajamo jih enako kot tiskana poglavja, le da za bibliografskimi 
podatki dodamo spletno povezavo ali oznako DOI. 

Pri spletnih virih v seznamu citiranih virov najprej zapišemo 
bibliografske podatke vira, nato zapišemo spletno povezavo.  

Spletna povezava in oznaka DOI (Digital Object Identifier) naj bosta 
zapisani s črno barvo pisave in ne podčrtani. Na koncu navedbe v tem 
primeru NI PIKE. Navedena spletna povezava in oznaka DOI naj bosta v 
obliki aktivne povezave.  

Primeri sklicevanja in navajanja virov pri različnem številu avtorjev so 
pojasnjeni pri primerih za monografije v tiskani obliki. 

Vrsta vira Navajanje v seznamu citiranih virov in literature POJASNILA Sklicevanje v besedilu 

Prispevek v el. 
zborniku konference 
z urednikom/i 

Mandelj, T., Plaznik, U., Kralj, M. in Razgoršek, N. (2014). Knjižnične 
storitve za podporo e-učenju. V M. Ambrožič (ur.), E-
izobraževanje: izzivi za visokošolske knjižnice: zbornik 
izvlečkov (str. 27). Narodna in univerzitetna knjižnica. 
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-
A3GPCNWT/de02b793-ceb4-4912-829f-d85ee1540736/PDF 

  (Mandelj idr., 2014)   

NEOBJAVLJEN PRISPEVEK NA KONFERENCI 
 

Priimek, začetnica imena. (leto/datum). Naslov prispevka: podnaslov [Predstavitev prispevka]. 
Naslov konference, kraj. 

Ležeče zapišemo naslov (in podnaslov) prispevka.  

Primeri sklicevanja in navajanja virov pri različnem številu avtorjev so 
pojasnjeni pri primerih za monografije v tiskani obliki. 

Vrsta vira Navajanje v seznamu citiranih virov in literature POJASNILA Sklicevanje v besedilu 

Neobjavljen prispevek 
na konferenci 

Kerec, M. (13. 6. 2018). Prostor knjižnice: izkustveno potovanje ob 
prenovi prostorov FSD [Predstavitev prispevka]. Strokovno 
srečanje »Visokošolske knjižnice: primeri dobrih praks in 
novosti«, Ljubljana. 

V seznamu citiranih virov 
navedemo točen datum 
predstavitve prispevka, pri 
sklicevanju v besedilu pa le 
letnico. 

(Kerec, 2018) 

  

http://xxxxxxxxxxxx/
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-A3GPCNWT/de02b793-ceb4-4912-829f-d85ee1540736/PDF
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-A3GPCNWT/de02b793-ceb4-4912-829f-d85ee1540736/PDF
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ČLANEK V TISKANI SERIJSKI PUBLIKACIJI 
 

Priimek, začetnica imena. (leto/datum). Naslov članka: podnaslov. Naslov serijske publikacije, 
letnik(številka), prva stran članka–zadnja stran članka. 

 

V seznamu citiranih virov najprej navedemo avtorja/e, leto in naslov 
članka. Nato navedemo naslov serijske publikacije, letnik, številko ter 
strani, na katerih je članek objavljen. 

Ležeče zapišemo naslov in letnik serijske publikacije. 

Primeri sklicevanja in navajanja virov pri različnem številu avtorjev so 
pojasnjeni pri primerih za monografije v tiskani obliki. 

Kadar je znan točen datum objave članka, v seznamu citiranih virov 
navedemo datum objave, pri sklicevanju v besedilu pa le letnico. 

Vrsta vira Navajanje v seznamu citiranih virov in literature POJASNILA Sklicevanje v besedilu 

Članek v tiskani 
serijski publikaciji 
z navedenim letnikom 
in številko 

Petrovič, M. (2018). Umeščanje Univerzitetne knjižnice Maribor v 
proces izobraževanja na Univerzi v Mariboru – pragmatičen 
pristop. Knjižnica, 62(1-2), 111–134. 

Ležeče zapišemo naslov in letnik 
serijske publikacije, številko 
serijske publikacije zapišemo v 
oklepaju. 

(Petrovič, 2018)  

Članek v tiskani 
serijski publikaciji 
z navedenim letnikom, 
brez številke  

Bornmann, L. (2011). Scientific peer review. Annual Review of 
Information Science and Technology, 45, 199–245. 

Ležeče zapišemo naslov in letnik 
serijske publikacije. 

(Bornmann, 2011) 

Članek v tiskani 
serijski publikaciji 
brez letnika, z 
navedeno številko 

Fichtelius, E. (2016). Swedish libraries: the current situation. 
Scandinavian Library Quarterly, (4), 26–29. 

Ležeče zapišemo naslov serijske 
publikacije, številko serijske 
publikacije zapišemo v oklepaju. 

(Fichtelius, 2016) 

Članek v časniku 
 

Kuralt, Š. (29. 11. 2018). Po ureditvi trga starejši težje do knjižnice. 
Delo, str.  8. 

 (Kuralt, 2018) 

Članek v časniku 
brez avtorja 

Živahno v atriju in pred obzidjem NUK. (3. 7. 2018). Dnevnik, str. 9. V besedilu se na vir sklicujemo v 
skladu z navedbo v seznamu 
citiranih virov – zapišemo celoten 
naslov ali začetek naslova (naslov 
smiselno skrajšamo, izpuščeni del 
nadomestimo s tropičjem). 

(Živahno v atriju in pred obzidjem 
NUK, 2018) 
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ČLANEK V ELEKTRONSKI SERIJSKI PUBLIKACIJI 
 

Priimek, začetnica imena. (leto/datum). Naslov članka: podnaslov. Naslov serijske publikacije, 
letnik(številka), prva stran članka–zadnja stran članka. http://xxxxxxxxxxxx 

Priimek, začetnica imena. (leto/datum). Naslov članka: podnaslov. Naslov serijske publikacije, 
letnik(številka), prva stran članka–zadnja stran članka. 
https://doi.org/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx 

 

Navajamo jih enako kot članke v tiskanih serijskih publikacijah, le da za 
bibliografskimi podatki dodamo spletno povezavo ali oznako DOI.  

Pri spletnih virih v seznamu citiranih virov najprej zapišemo 
bibliografske podatke vira, nato zapišemo spletno povezavo.  

Spletna povezava in oznaka DOI (Digital Object Identifier) naj bosta 
zapisani s črno barvo pisave in ne podčrtani. Na koncu navedbe v tem 
primeru NI PIKE. Navedena spletna povezava in oznaka DOI naj bosta v 
obliki aktivne povezave.  

Primeri sklicevanja in navajanja virov pri različnem številu avtorjev so 
pojasnjeni pri primerih za monografije v tiskani obliki. 

Kadar je znan točen datum objave članka, v seznamu citiranih virov 
navedemo datum objave, pri sklicevanju v besedilu pa le letnico. 

Vrsta vira Navajanje v seznamu citiranih virov in literature POJASNILA Sklicevanje v besedilu 

Članek v elektronski 
izdaji serijske 
publikacije 

Bezget, J., Grajfoner, A., Grašič, J., Kikl, S., Nikl, A. in Stavbar, V. (2017). 
Digitalni repozitorij Univerzitetne knjižnice Maribor. 
Knjižnica, 61(3), 165–198. https://knjiznica.zbds-
zveza.si/knjiznica/article/download/6611/6270  

  (Bezget idr., 2017) 

Članek v elektronski 
izdaji serijske 
publikacije z oznako 
DOI 

Monagle, H. in Finnegan, A. (2018). Use of social media by new library 
professionals: outcomes from a UK survey. Journal of 
Librarianship and Information Science, 50(4), 435–467. 
https://doi.org/10.1177/0961000616653648 

 

Za bibliografskimi podatki 
zapišemo oznako DOI v obliki 
spletne povezave.  
Ležeče zapišemo naslov in letnik 
serijske publikacije. 

(Monagle in Finnegan, 2018) 

Članek v spletnem 
časniku 
 

Križman, A. (29. 9. 2018). Mariborska knjižnica – dolgoletno 
načrtovanje brez konca. Večer. https://www.vecer.com/ 
mariborska-knjiznica-dolgoletno-nacrtovanje-brez-konca-
6577623 

Ležeče zapišemo naslov 
spletnega časnika. 

(Križman, 2018) 

  

https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/download/6611/6270
https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/download/6611/6270
https://doi.org/10.1177%2F0961000616653648
https://www.vecer.com/mariborska-knjiznica-dolgoletno-nacrtovanje-brez-konca-6577623
https://www.vecer.com/mariborska-knjiznica-dolgoletno-nacrtovanje-brez-konca-6577623
https://www.vecer.com/mariborska-knjiznica-dolgoletno-nacrtovanje-brez-konca-6577623
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PRAVNI VIRI, STANDARDI, PRIPOROČILA 
 

 

Vrsta vira Navajanje v seznamu citiranih virov in literature POJASNILA Sklicevanje v besedilu 

Zakon  
uradna objava v 
Uradnem listu RS 

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1). (2001). Uradni list RS, št. 87/2001, 
96/2002 – ZUJIK, 92/2015. 

V seznamu citiranih virov 
navedemo izvirni zakon z vsemi 
spremembami (številko in letnico 
Uradnega lista RS, kjer je 
objavljena sprememba). Ležeče 
zapišemo »Uradni list RS«. 
Pri sklicevanju v besedilu 
zapišemo le letnico izvirnega 
zakona. 

Prvo sklicevanje v besedilu:  
(Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1), 
2001) 
Naslednja sklicevanja v besedilu:  
(ZKnj-1, 2001)   

Pravilnik 
uradna objava v 
Uradnem listu RS 

Pravilnik o bibliotekarskem izpitu. (2016). Uradni list RS, št. 75/2016.  (Pravilnik o bibliotekarskem 
izpitu, 2016)  

Zakon v knjižni obliki 
običajno s 
komentarjem skupine 
avtorjev 

Pirc Musar, N., Bien, S., Bogataj, J., Prelesnik, M. in Žaucer, A. (2006). 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1): s komentarjem. 
GV založba.  

Zakon v knjižni obliki navajamo le, 
kadar v besedilu citiramo 
objavljen komentar k zakonu. 

(Pirc Musar idr., 2006) 

Odločba/sodba 
sodišča 

Ustavno sodišče RS. (2011). Odločba št. U-I-260/09-18 z dne 13. 1. 
2011.  

Pri navajanju odločbe/sodbe 
sodišča v seznamu citiranih virov 
ni ležeče zapisanega besedila. 

(Ustavno sodišče RS, 2011) 

Strokovni 
standardi/priporočila 

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice: (za obdobje 
2018–2028). (2019). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 

V besedilu se na vir sklicujemo v 
skladu z navedbo v seznamu 
citiranih virov – zapišemo celoten 
naslov ali začetek naslova (naslov 
smiselno skrajšamo, izpuščeni del 
nadomestimo s tropičjem). 

(Strokovna priporočila in 
standardi za splošne knjižnice, 
2019) 
ALI 
(Strokovna priporočila in 
standardi …, 2019) 

Mednarodni standard 
ISO  

ISO 2145:1978. International standard. Documentation – Numbering 
of divisions and subdivisions in written documents. (1978). 
International Organization for Standardization 

 (ISO 2145:1978) 

Slovenski standard 
SIST ISO  

SIST ISO 14416:2005. Slovenski standard. Informatika in 
dokumentacija – Zahteve za vezavo knjig, periodike in drugih 
dokumentov v papirni obliki za potrebe arhiva in knjižnic – 
metode in materiali. (2005). Slovenski inštitut za 
standardizacijo. 

 (SIST ISO 14416:2005) 
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DRUGE SPLETNE OBJAVE 
 

Pri navedbi letnice oziroma datuma vira v oklepaju nikoli ne navajamo 
datuma pridobitve vira s spleta, temveč podatek o objavi vira oziroma 
o njegovi zadnji spremembi. Če tega podatka ni, lahko namesto letnice 
v oklepaju zapišemo kratico »b. d.«, ki pomeni »brez datuma«. 

Pri spletnih virih v seznamu citiranih virov najprej zapišemo 
bibliografske podatke vira, nato zapišemo spletno povezavo.  

Spletna povezava naj bos zapisana s črno barvo pisave in ne 
podčrtana. Na koncu navedbe v tem primeru NI PIKE. Navedena 
spletna povezava naj bos v obliki aktivne povezave. 

Kadar je znan točen datum spletne objave, v seznamu citiranih virov 
navedemo datum objave, pri sklicevanju v besedilu pa le letnico. 

Vrsta vira Navajanje v seznamu citiranih virov in literature POJASNILA Sklicevanje v besedilu 

Novica na spletnem  
informativnem 
portalu 

Mrevlje, N. (6. 4. 2018). Narodna in univerzitetna knjižnica – 
Plečnikova palača znanja. Siol.net. https://siol.net/trendi/ 
kultura/narodna-in-univerzitetna-knjiznica-plecnikova-palaca-
znanja-436252 

Ležeče zapišemo naslov novice. (Mrevlje, 2018) 

Novica na spletnem  
informativnem 
portalu 
avtor naveden z 
inicialkami 

A. J. (13. 12. 2018). Cankarjeve težnje k večjezičnosti bi bile danes 
aktualne. MMC RTV SLO. https://www.rtvslo.si/kultura/ 
knjige/cankarjeve-teznje-k-vecjezicnosti-bi-bile-danes-
aktualne/474715 

Inicialke (začetne črke) imena in 
priimka avtorja navedemo in 
uporabljamo pri sklicevanju v 
besedilu v takšni obliki (vrstnem 
redu), kot so zapisane pri novici. 
Ležeče zapišemo naslov novice. 

(A. J., 2018) 

Objava na spletni 
strani organizacije 
z navedenim datumom 
objave 

Ministrstvo za kulturo. (4. 2. 2020). Knjižnična dejavnost. 
https://www.gov.si/teme/knjiznicna-dejavnost/ 

Ležeče zapišemo naslov podstrani 
na spletni strani. 
Kadar je avtor hkrati tudi 
založnik, ga navedemo le enkrat 
(na mestu založnika navedbe ne 
ponavljamo). 

(Ministrstvo za kulturo, 2020) 

  

https://siol.net/trendi/kultura/narodna-in-univerzitetna-knjiznica-plecnikova-palaca-znanja-436252
https://siol.net/trendi/kultura/narodna-in-univerzitetna-knjiznica-plecnikova-palaca-znanja-436252
https://siol.net/trendi/kultura/narodna-in-univerzitetna-knjiznica-plecnikova-palaca-znanja-436252
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/cankarjeve-teznje-k-vecjezicnosti-bi-bile-danes-aktualne/474715
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/cankarjeve-teznje-k-vecjezicnosti-bi-bile-danes-aktualne/474715
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/cankarjeve-teznje-k-vecjezicnosti-bi-bile-danes-aktualne/474715
https://www.gov.si/teme/knjiznicna-dejavnost/
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Objava na spletni 
strani organizacije 
brez leta ali datuma 
objave 

Mestna knjižnica Grosuplje. (b. d.). Galerijska dejavnost. 
http://www.gro.sik.si/Galerija 

Ležeče zapišemo naslov podstrani 
na spletni strani. 
Podatka o letnici objave oziroma 
zadnji spremembi spletne strani 
ni, zato uporabimo kratico »b. 
d.«. 
Kadar je avtor hkrati tudi 
založnik, ga navedemo le enkrat 
(na mestu založnika navedbe ne 
ponavljamo). 

(Mestna knjižnica Grosuplje,  
b. d.) 

Statistični podatki na 
BibSiSt Online 

Narodna in univerzitetna knjižnica. (b. d.). BibSiSt Online: Kazalci 
uspešnosti – visokošolske knjižnice. https://bibsist.nuk.uni-
lj.si/kazalci/kazalci_vs.php 

Na mestu avtorja navedemo 
organizacijo, ki je statistične 
podatke zbrala in obdelala. 
Ležeče zapišemo naslov objave. 
Podatka o letnici objave oziroma 
zadnji spremembi spletne strani 
ni, zato uporabimo kratico »b. 
d.«. 

(Narodna in univerzitetna 
knjižnica, b. d.) 

Video na spletu 
(npr. YouTube) 

National and University Library. (6. 11. 2018). Cankarjevo vesolje 
[Video]. YouTube. https://www.youtube.com/ 
watch?v=RbnF8f37ae0 

Na mestu avtorja navedemo 
osebo ali organizacijo, ki je 
posnetek objavila. 
V oglatem oklepaju za naslovom 
dodamo pojasnilo, za kakšen vir 
gre. 

(National and University Library, 
2018) 

Predstavitev na spletu 
(PPT) 

Bešter, T. (2018). Etika in knjižnice: osnove profesionalne etike v 
knjižnicah [Predstavitev PPT]. https://mreznik.nuk.uni-
lj.si/static/Polona/Etika.pdf 

V oglatem oklepaju za naslovom 
dodamo pojasnilo, za kakšen vir 
gre. 

(Bešter, 2018) 

Zapis na blogu Kanič, I. (25. 4. 2016). Feminizacija in poimenovanja poklicev v 
knjižnici. Bibliotekarska terminologija. http://terminologija.  
blogspot.si/2016/04/feminizacija-in-poimenovanja-poklicev-
v.html 

Ležeče zapišemo naslov bloga. (Kanič, 2016) 

Geslo v spletni 
enciklopediji 
brez avtorja 

Evropska knjižnica. (6. 4. 2018). V Wikipedija: prosta enciklopedija. 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_knji%C5%BEnica 

 

Ležeče zapišemo naslov vira, tj. 
spletne enciklopedije. 

(Evropska knjižnica, 2018) 

 

http://www.gro.sik.si/Galerija
https://www.youtube.com/watch?v=RbnF8f37ae0
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https://mreznik.nuk.uni-lj.si/static/Polona/Etika.pdf
https://mreznik.nuk.uni-lj.si/static/Polona/Etika.pdf
http://terminologija.blogspot.si/2016/04/feminizacija-in-poimenovanja-poklicev-v.html
http://terminologija.blogspot.si/2016/04/feminizacija-in-poimenovanja-poklicev-v.html
http://terminologija.blogspot.si/2016/04/feminizacija-in-poimenovanja-poklicev-v.html
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_knji%C5%BEnica

