
NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE 

 

 Uporabljene vire in literaturo navedemo ob koncu pisnega izdelka v posebnem poglavju. 

 Razvrščeni so po abecednem redu po prvi polnopomenski besedi (če se začne npr. s 

predlogom, ga pri razvrščanju ne upoštevamo). 

 Pomembno je, da pravilno navedemo vse bibliografske podatke za natančno 

identifikacijo vira. 

 Obstajajo različni načini navajanja virov, mi smo se na šoli dogovorili za navajanje: 

Priimek in ime avtorja, leto izida, naslov, podnaslov, kraj in ime založbe, URL-naslov, 

datum citiranja. 

 

KNJIŽNO GRADIVO 

V knjigi poiščemo CIP (kataložni zapis o publikaciji, ki je izdelan pred njenim izidom) ali kolofon 

in prepišemo podatke, ki jih potrebujemo. 

 

KNJIGE Z ENIM AVTORJEM 

PRIIMEK, Ime. Leto. Naslov : podnaslov. Kraj: Založba.  

MAGEE, Bryan. 2002. Poti filozofije. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

KNJIGE Z DVEMA ali TREMI AVTORJI 

PRIIMEK, Ime in PRIIMEK, Ime. Leto. Naslov : podnaslov. Kraj: Založba.  

LAH, Klemen in INKRET, Andreja. 2002. Slovenski literarni junaki. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

KNJIGE Z VEČ KOT TREMI AVTORJI 

Pri več kot treh avtorjih delo obravnavamo kot anonimno, upoštevamo samo naslov brez 
navajanja avtorjev. Več kot trije avtorji so navadno prisotni v referenčnih virih (leksikoni, 
enciklopedije, slovarji, atlasi…). 

Naslov. Leto. Kraj: Založba.  

VERSTVA sveta. 2001. Tržič: Učila.  

ATLAS sveta za osnovne in srednje šole. 2010. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 



ČLANKI V SERIJSKIH PUBLIKACIJAH (časnik, revija) 

PRIIMEK, Ime. Leto. Naslov članka. Revija, mesec, let., št., str.  

ROGELJ PETRIČ, Silvestra. 2019. Detektivka, imenovana ozon. Gea, sept., let. 29, št. 9, str. 14-16. 

 

INTERNETNI VIRI 

Danes se čedalje pogosteje srečujemo z različnimi informacijami po spletu, saj zagotavlja hiter 

in obsežen dostop do podatkov. Kolikor je hitrost in dostopnost prednost, pa ima tudi nekaj 

pomanjkljivosti. Na spletu lahko namreč objavlja vsak skoraj vse in tako informacije niso 

preverljive in zanesljive. Zatorej, ko uporabljamo splet kot vir informacij za šolsko in domače 

delo, bodimo pozorni na vrednotenje informacij s pomočjo spodnjih vprašanj. 

 Ustrezajo naši temi? 

 Je datum objave primeren? 

 Je avtor primeren strokovnjak? 

 Ali avtor svoje ugotovitve podpira z že obstoječo literaturo?  

 Kaj želi avtor s prispevkom doseči (informirati, prepričati)? 

 Je informacija mnenje, dejstvo, oglas …? 

 Kako (če sploh) kritične ocene vrednotijo ta prispevek? 

 

URL naslov spletne strani, datum pridobljene informacije 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Vesolje  (9. 9. 2020) 

 

FOTOGRAFIJE 

      S SPLETA        S PUBLIKACIJ             
Vir navedemo tudi v seznamu virov na koncu pisne naloge.  Pod fotografijo navedemo avtorja in leto nastanka. 
   

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Zemlja (https://sl.wikipedia.org/wiki/Zemlja)        Slika 2: Cesarski pingvini (Marko Prezelj, 2020) 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Vesolje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zemlja

