
NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE 

Čisto na koncu seminarske (ali katere druge podobne) naloge smo dolţni 

zapisati seznam literature, ker nismo avtorji podatkov v nalogi, ampak smo le-

te  povzeli, prepisali ali pa zapisali po svoje. Spoštovati moramo avtorje teh 

informaciji in njihove avtorske pravice. To poglavje pa je pomembno tudi za 

bralca seminarske naloge, saj v njem dobi vse podatke, kam lahko pogleda, če 

ţeli o izbrani temi izvedeti še kaj več.  

 

 

KNJIGA Z ENIM AVTORJEM 

Elementi: avtor, naslov dela, kraj izdaje, zaloţba, leto izdaje. 

Primer: KLADNIK, D. Sto slovenskih krajev. Ljubljana: Prešernova druţba, 

1994. 

 

 

KNJIGA Z DVEMA ALI TREMI AVTORJI 

Elementi: avtorji, naslov dela, kraj izdaje, zaloţba, leto izdaje. 

Primer: KOCIJAN, G., ŠIMENC, S. Slovensko slovstvo skozi stoletja. 

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. 

 

 

KNJIGA Z VEČ KOT TREMI AVTORJI 

Elementi: navedemo samo prvega avtorja in dodamo latinsko kratico et.al., ali 

pa ravnamo, kot da je delo anonimno.  

Primer: BARLE, A. et.al. Uvod v sociologijo. Ljubljana: DZS, 1998. 

 

 

ČLANEK IZ SERIJSKE PUBLIKACIJE 

Elementi: avtor(ji), naslov članka, naslov serijske publikacije, letnik, letnica, 

številka in strani članka.  

Primer: KOVÁŘ, B. Spletna stran Mariborske knjiţnice. Šolska knjiţnica, 

XIII (2003) 2, str. 74-80. 



DEL PUBLIKACIJE  

Elementi: primarni avtor(ji), naslov, publikacija sestavka: avtor, naslov, kraj 

izdaje, zaloţba, leto izdaje, strani sestavka v publikaciji. 

Primer: URBANIJA, J. Knjiţnica kot informacijsko središče. V: 

Informacijsko opismenjavanje: priročnik za delo z informacijskimi viri. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2004. Str. 71-97. 

 

 

ZAKON, URADNI DOKUMENT 

Elementi: naslov zakona, letnica, naslov uradnega lista, letnik, datum z 

letnico, številka, strani. 

Primer: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja. 1996. 

Uradni list Republike Slovenije, 53 (29. 2. 1996) 12. Str. [841]-862.  

 

 

CD-ROM 

Elementi: avtor, naslov, vrsta medija, kraj, zaloţba, letnica. 

Primer: AMON, T. Ţiva celica [CD-ROM]. Ljubljana: DZS, 1994. 

 

 

SPLETNA STRAN 

Elementi: avtorja, če je znan, naslov, letnico in datum nastanka dokumenta, 

URL naslov, datum, ko smo dokument uporabili. 

Primer: Navodila sodelavcem in dopisnikom revije Šolska knjiţnica. 

(objavljeno 2003-09-30)  

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=7&pID=614 (uporabljeno 

2003-11-07). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=7&pID=614

