
 NAVODILA ZA NAVAJANJE VIROV  

 
Pri navajanju virov oziroma dejstev iz strokovne literature, je v diplomskem delu obvezno citate 

označiti z narekovaji in v okroglem oklepaju navesti bibliografske podatke, in sicer smiselno po 

najpogosteje uporabljanem harvardskem sistemu: priimek avtorja, letnico izdaje in številko 

strani. Evidenca virov je potrebna tudi pri povzemanju vsebine drugih virov v lastnem delu. V 

tem primeru je potrebno v okroglem oklepaju navesti priimek avtorja, letnico izdaje in številko 

strani.  

Če uporabite ali povzemate besedilo, ki je bilo že objavljeno, pa tega ne navedete kot sestavni del 

besedila in ga s popolnimi bibliografski podatki ne navedete v seznamu literature, gre za plagiat 

(http://www.zavod-irc.si/sl/impletum/, 5. 5. 2010). 

  

 

NAVAJANJE VIROV V BESEDILU 
 

Citati med tekstom naj bodo čim krajši, da se ne izgubi naše besedilo. Citat postavimo med 

narekovaje, za njimi pa v okroglem oklepaju navedemo skrajšani zapis o avtorstvu.  

 

Primer:  

… »Med pomembna in zelo razširjena ritualna dejanja na Slovenskem, v katerih je stalno prisotno 

tudi vino, štejejo najrazličnejši likofi, tj. slovesnosti ob zaključku raznih del« (Bogataj, 2004, 19).  

 

 

PRIMER DOBESEDNEGA CITIRANJA ENEGA AVTORJA:  

 

 »Izogibamo se nepotrebnim, praznim besedam, pogovornim besednim zvezam in takim, ki jih 

uporabljamo, da bi naredili boljši vtis ali celo, da bi zapolnili prazen prostor« (Banjanin, 2008, 

13).  

 

PRIMER DOBESEDNEGA CITIRANJA AVTORJA IZ RAZLIČNE LITERATURE, KI 

JE OBJAVLJENA ISTEGA LETA (ob letnici se navede črka):  

 

Roš (2005a, 47) navaja, da je »za citate z več kot 100 besedami ali obsegom več kot 5 odstotkov 

izvirnega članka potrebno dovoljenje«.  

 

 

PRIMER DOBESEDNEGA CITIRANJA DVEH AVTORJEV:  
 

»Dobra komunikacija je življenjska sila podjetja« (Heller in Hindle, 2001, 18).  

 

 

PRIMER DOBESEDNEGA CITIRANJA, ČE STA VEČ KOT DVA AVTORJA (priimek 

prvega avtorja in et al.):  

 

 »Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k doseganju želenih 

ciljev« (Možina et al., 2002, 499).  

 

PRIMER DOBESEDNEGA CITIRANJA SREDI POVEDI:  

 

To, kar Haywood (1997, 83) imenuje »presežek znanja, je zmožnost oddajanja ali trgovanja z 

informacijami v polnem prepričanju, da zadržite zadostno zalogo temeljnih sposobnosti in 

intelektualnega kapitala ter ostanete na čelu konkurenčnosti.«  



PRIMER SKLICEVANJA NA VIR, KI JE CITIRAN V DRUGEM VIRU (v seznamu 

literature je potrebno navesti oba avtorja):  

 

Trstenjak (v: Kavčič, 2000, 306) navaja, da so »splošni fiziološki učinki barv …«  

 

PRIMER CITIRANJA ELEKTRONSKEGA VIRA:  

 

»Dobesedno citiramo, kar je novo ali pomembno. Citati naj bodo čim krajši in smiselno vključeni 

v besedilo. Morajo se popolnoma ujemati z izvirnikom. Če je citat predolg, ga skrajšamo tako, 

da nepomembno izpustimo in manjkajoči del nadomestimo s tremi pikami v oklepaju [...]« 

(http://www2.arnes.si/~ljzotks2/gzm/dokumenti/literatura.html, 10. 10. 2008).  

 

Primer:  
Odstotni deleži v letu 2003 večine motivov so bili enaki ali rahlo manjši kot leta 2000, večji 

pomen so dobili: varnost, igre na srečo, možnosti za zabavo in nakupovanje 

(http://www.stat.si/doc/pub/rr-806-04.pdf, 27. 8. 2009).  

 

 

PRIMER NAVAJANJA E-VIRA POD TABELO ALI SLIKO:  

 

Primer:  
Vir: http://www.stat.si/doc/pub/rr-806-04.pdf (27. 8. 2009)  

 

 

*Pri navajanju istega vira večkrat zaporedoma na isti strani ali na zaporednih straneh lahko 

namesto celotnega podatka o avtorstvu uporabimo frazo (prav tam). To pa ni dovoljeno pisati, 

kadar izmenično navajamo dva ali več virov oziroma se navedba vira ponovi na strani, ki je 

oddaljena od prejšnje navedbe, saj bi raba omenjene fraze povzročila nejasnost ali bi bila celo 

zavajajoča.  

 

 

PRIMER POVZEMANJA: 

 

Kadar poved ali več povedi preoblikujemo (na primer spremenimo vrstni red besed v 

stavku/povedi) ali smiselno skrčimo daljši odstavek, ne govorimo več o citatu, ampak o 

povzemanju vsebine. 

Povzetega dela ne označimo z narekovaji, v oklepaj pa zapišemo priimek avtorja, letnico in 

številko/številke povzetih strani: 

Primer:  

Wellness usmerja človeka, da najde pot do zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva (Gojčič, 

2005, 5).  

Priimka ne sklanjate, če gre za povzemanje po avtorici (prirejeno/povzeto po Krištof, 2004, 15).  

(Zakon o višjem strokovnem, 2004, 2. Člen, 10409) – Navedite le prve tri/štiri besede naslova.  

 

(Medveš, 2004, 13-14; Marjanovič Umek, 1996, 5-9) – Če ste navedene ugotovitve povzeli od 

dveh avtorjev, ju v navedbi ločite z dvopičjem, oba pa morata biti v seznamu literature. 

 

 

http://www.stat.si/doc/pub/rr-806-04.pdf%20(27


NAVAJANJE VIROV OB KONCU DOKUMENTA 

Seznam uporabljenih virov sestavimo po abecednem redu priimkov avtorjev (brez zaporednih 

številk), dela istega avtorja pa po vrsti glede na letnico izdaje (začnemo s starejšimi).  

NAVAJANJE MONOGRAFIJ – EN, DVA ALI VEČ AVTORJEV 

Priimek, I. Naslov: podnaslov. Kraj: Založba, letnica. 

Primeri:  

Wolf, I. Sodobni evropski bonton: pravila lepega vedenja in primernega videza v sodobni 

meščanski civilizaciji. Ljubljana: DZS, 1995.  

Kragelj, I. in Ušaj Hvalič, T. Informacije za odločanje. Ljubljana: DZS, 2000.  

Možina, S., et al. Management: nova znanja za uspeh. Radovljica: Didakta, 2002.  

NAVAJANJE SERIJSKIH PUBLIKACIJ 

Naslov: podnaslov. (Odgovornost). Kraj: Izdajatelj, začetek (in konec) izhajanja.  

Primer:  
Otrok in knjiga: revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo 

povezanih medijev. Maribor: Mariborska knjižnica, Pedagoška fakulteta Maribor, 1972–.  

 

NAVAJANJE ČLANKOV 

 

Članki v serijski publikaciji – obvezni elementi so:  

Priimek, I. Naslov članka: podnaslov članka. Naslov serijske publikacije: podnaslov serijske 

publikacije, letnica izida, letnik, številka, stran(i).  

 

Primera:  
Možina, S. Odličnost in ustrezno postavljanje ciljev. Neprofitni management: prva slovenska 

strokovna revija za promocijo vodenja v neprofitnem sektorju, 2005, let. 3, št. 1, str. 17–23.  

 

Puhar, J., in Kovšca, R. Nova vojna: čas brez meja. Marketing magazin: revija za sodobne 

prijeme, 2008, št. 12, str. 10–13.  

 

 

Članki v zborniku – obvezni elementi so:  

Priimek, I. Naslov članka: podnaslov članka. V: Naslov zbornika: podnaslov zbornika, letnica 

izida, letnik, številka, stran(i).  

 

Primera:  
Možina, S. Učeča se organizacija. V: Organizacija, 2000, str. 468–471.  

 

Puhar, J., in Kovšca, R. Nova paradigma: čas brez meja. V: Oglaševanje prihodnosti: 5. 

marketinška konferenca Portorož, 1998, str. 150–155.  



Anonimni članki v leksikonih, enciklopedijah, slovarjih – obvezni elementi so:  

Naslov publikacije: podnaslov. Kraj: Založba, leto izdaje, stran.  

 

Primer:  
Slovar slovenskega knjižnega jezika: druga knjiga: I–Na. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 

1975, str. 81.  

 

NAVAJANJE URADNIH DOKUMENTOV 

 

Zakon, institucija. Letnik (letnica) številka, datum. Str. (Navedba datuma in strani ni obvezna). 

 

Primer:  
Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja. Uradni list Republike Slovenije, 53 

(1996) 12, 29. II. Str. 841–862.  

 

NAVAJANJE ELEKTRONSKIH VIROV 

 

Citiramo in povzemamo lahko elektronske monografije, podatkovne baze, računalniške programe 

… Obvezni elementi so:  

Priimek, I. Naslov dokumenta. Vrsta medija. Izdaja. Kraj izdaje. Založnik. Datum izdaje. Datum 

zadnjega popravljanja. Datum citiranja (obvezno za dokumente online). Zbirka. Dostopnost 

(obvezno za dokumente online). Standardna številka.  

 

Pri drugih vrstah gradiva v oklepaju za naslovom napišemo vrsto gradiva, npr. videoposnetek, 

zvočni posnetek, prosojnice, kartografsko gradivo, in upoštevamo vse elemente navajanja vira, ki 

veljajo pri monografskih publikacijah.  

 

Primeri:  
Prešeren, F. Izbrana poezija dr. Franceta Prešerna (online). 1996. (citirano 5. 10. 1998). 

Dostopno na naslovu: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/ponudba/1996 /preseren/.  

 

Banka Slovenije. Eurostat – preračuni ARC, Evropski indeksi – preračuni analitsko 

raziskovalnega centra Banke Slovenije (online). 2008. (citirano 18. 8. 2008). Dostopno na 

naslovu: http://www.bsi.si.  

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Statistične informacije (online). 2007. (citirano 

25. 9. 2009). Dostopno na naslovu: www.ess.gov.si.  

 

DRUGO (videoposnetek, zvočni posnetek, diplomska naloga, doktorska disertacija ipd.)  

 

Pri drugih vrstah gradiva v oklepaju za naslovom napišemo vrsto gradiva, npr. videoposnetek, 

zvočni posnetek, prosojnice, kartografsko gradivo, in upoštevamo vse elemente navajanja vira, 

ki veljajo pri monografskih publikacijah.  

 

Naslov: podnaslov (vrsta gradiva). Kraj izida: založba.  

Naslov: podnaslov. Kraj: Začetnica imena. Priimek.  

 

NEIZDANI USTNI VIR (pripovedovanje, izjava, intervju …) 

Priimek, I., Letnica. Datum. Pogovor z … (Kraj). Zapis hrani avtor.   

Primer: Potokar, S., 18. junij 2004. Izjava najmlajših pohodnikov ob prihodu na Komno. 

Zapis hrani avtor.  

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/ponudba/1996%20/preseren/
http://www.bsi.si/
http://www.ess.gov.si/

