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PRILOGA A: Primeri citiranja in navajanja uporabljenih virov 
(prirejeno po 7. izdaji standardov APA) 

 
Vsi v besedilu citirani viri morajo biti navedeni v seznamu uporabljenih virov (neoštevilčeno 
poglavje VIRI IN LITERATURA v zaključnem delu) in obratno – vsa dela, ki so navedena v 
seznamu virov, morajo biti vsaj enkrat citirana tudi v besedilu. 
 

Citiranje med besedilom 
 
Če želimo neki vir uporabiti kot citirani vir, moramo pregledati originalni vir. Poznamo dve vrsti 
citiranja: 

 dobesedno navajanje (natančen prepis avtorjevega besedila) – dobesedni navedek 
označimo z narekovaji, navedbi avtorja in letnice dodamo tudi stran; 

 
Primer: 
»Policijsko delo v skupnosti bi bilo treba še posebej okrepiti v urbanih okoljih, kjer 
prebivalci slabše ocenjujejo stanje nereda in stopnjo zaznane kriminalitete.« (Lobnikar idr., 
2016, str. 107) 
 ali 
Lobnikar idr. (2016) ugotavljajo, da bi bilo treba policijsko delo v skupnosti »še posebej 
okrepiti v urbanih okoljih, kjer prebivalci slabše ocenjujejo stanje nereda in stopnjo 
zaznane kriminalitete« (str. 107). 

 

 povzemanje oz. parafraziranje (zapis avtorjevega besedila z lastnimi besedami) – 
navedemo avtorja in letnico. 

 
Primer: 
Avtorji poudarjajo, da je treba okrepiti policijsko delo v skupnosti predvsem v urbanih 
okoljih, saj tam prebivalci zaznavajo višjo stopnjo kriminalitete (Lobnikar idr., 2016). 
 ali 
Lobnikar idr. (2016) poudarjajo, da je treba okrepiti policijsko delo v skupnosti predvsem 
v urbanih okoljih, saj tam prebivalci zaznavajo višjo stopnjo kriminalitete. 

 
Citiramo vedno iz originalnega vira, če ta ni dostopen, lahko izjemoma uporabimo metodo 
posrednega citiranja. Vedno vsaj poskušamo priti do izvirnega dela. 

 
Primer: 
Če v prispevku Areha iz leta 2014 preberemo nekaj, kar je napisal Gudjonsson leta 2003, 
vendar do tega vira ne moremo priti, lahko uporabimo metodo posrednega citiranja. 
Gudjonsson (2003, citirano v Areh, 2014) … 
 ali 

… (Gudjonsson, 2003, citirano v Areh, 2014). 
 
V seznamu uporabljenih virov nato navedemo le vir, ki smo ga dejansko uporabili, torej Arehov 
prispevek. 
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Če v določenem delu besedila (npr. v enem odstavku) povzemamo več različnih virov, vse 
povzete vire navedemo v enem oklepaju v enakem vrstnem redu, kot so le-ti navedeni v 
seznamu uporabljenih virov (po abecedi), med seboj jih ločimo s podpičjem. 

 
Primer: 
Rezultati raziskav kažejo, da je treba okrepiti policijsko delo v skupnosti predvsem v 
urbanih okoljih, saj tam prebivalci zaznavajo višjo stopnjo kriminalitete (Lobnikar idr., 
2016; Tominc idr., 2012). 
 

 
Če v enem oklepaju navajamo več virov enega avtorja (ali skupine avtorjev), ki so izšli v 
različnih letih, najprej navedemo priimek avtorja, nato pa letnice, ki jih ločimo z vejico. 

 
Primer: 
Rezultati raziskav kažejo, da je treba okrepiti policijsko delo v skupnosti predvsem v 
urbanih okoljih, saj tam prebivalci zaznavajo višjo stopnjo kriminalitete (Lobnikar idr., 
2008, 2013, 2016). 

 

 
Navajanje uporabljenih virov v neoštevilčenem poglavju VIRI IN LITERATURA v 
zaključnem delu 
 
Seznam uporabljenih virov vsebuje le v besedilu citirane vire, urejene po abecednem redu. 
Pred njimi ni oznak (npr. številk, pik in podobno). Seznam uporabljenih virov je enoten za vse 
vrste virov in NI razdeljen na posamezna podpoglavja. 
 
Besedilo v seznamu uporabljenih virov naj bo levostransko poravnano, zamik pri 
posameznem viru pa »viseč« (v MS Word: Odstavek – zamikanje – posebno – viseče), 
zamaknjen 1,25 cm. 
 

Primer: 
Bučar Ručman, A. (2014). Migracije in kriminaliteta: Pogled čez meje stereotipov in 

predsodkov (1. izd.). Založba ZRC SAZU. 
Bull, R., Cooke, C., Hatcher, R., Woodhams, J., Bilby, C. in Grant, T. (2015). Criminal 

psychology: A beginner's guide. Oneworld. 
Meško, G., Fields, C. B., Lobnikar, B. in Sotlar, A. (ur.). (2013). Handbook on policing in 

Central and Eastern Europe. Springer. 
 
Vire navajamo po abecednem redu priimka prvega avtorja oz. naslova, če avtor dela ni znan. 
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: 
Sotlar, A. (2010). Private security in a plural policing environment in Slovenia. Cahiers 

Politiestudies, 3(16), 335–353. 
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Sotlar, A., Tičar, B. in Tominc, B. (2012). Analiza pristopov in politik na področju varstva 
okolja v Sloveniji. V G. Meško, A. Sotlar in K. Eman (ur.), Ekološka kriminaliteta in 
varovanje okolja – multidisciplinarne perspektive (str. 149–185). Fakulteta za 
varnostne vede. 

Sotlar, A. in Tominc, B. (2016). The changing functions of the police and armed forces (in 
extraordinary situations) in Slovenia. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 
67(4), 326–338. 

 
Če se isti avtor (ali ista skupina avtorjev) pojavi večkrat, dela navajamo po letu izdaje, najprej 
starejša in nato novejša. 
 

Primer: 
Eman, K. (2008). Uvod v fenomenološko analizo ekološke kriminalitete. Varstvoslovje, 

10(1), 220–239. 
Eman, K. (2014). Ekološka kriminaliteta kot priložnost za koruptivna ravnanja. V D. Smolej 

in B. Dobovšek (ur.), Korupcija kot pereča oblika okoljske problematike v Republiki 
Sloveniji (str. 37–55). Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava 
kriminalistične policije. 

Eman, K. (2016). Water crimes – a contemporary (security) issue. Crimen, 7(1), 44–57. 
 

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

Primer: 
Markelj, B. in Bernik, I. (2012a). Mobile devices and corporate data security. International 

Journal of Education and Information Technologies, 6(1), 97–104. 
Markelj, B. in Bernik, I. (2012b). To use or not to use mobile devices. Journal of Internet 

Technology and Secured Transaction, 1(1/2), 34–41. 
Markelj, B. in Bernik, I. (2012c). Učinki stalnega dostopa v kibernetski prostor in 

odtujevanje podatkov. V A. Dvoršek in D. Frangež (ur.), Digitalni dokazi: Kazensko 
pravni, kriminalistični in informacijsko-varnostni vidiki (str. 17–27). Fakulteta za 
varnostne vede; Pravna fakulteta. 

 
Črkovne oznake uporabimo tudi pri citiranju v besedilu, npr. (Markelj in Bernik, 2012a). 
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Posebnosti 
 
Pri elektronskih virih je navedena spletna povezava ali oznaka DOI (Digital Object Identifier) v 
obliki aktivne povezave. Navedba je zapisana s črno, ni podčrtana in na koncu NI pike. Datum 
pridobitve elektronskega vira s spleta zapisujemo LE, kadar gre za dokumente, pridobljene z 
osebnih spletnih strani, ali članke, ki so objavljeni na spletu pred izidom tiskane oblike. 
 
Pri naslovih revij/časopisov v angleškem jeziku pišemo vse besede razen predlogov in 
veznikov z veliko začetnico (npr. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 
Justice). To ne velja za naslove knjig in člankov v angleškem jeziku. 
 
Če v viru ni navedenega leta oz. datuma izida/objave vira, ta podatek nadomestimo s kratico 
n. d., ki pomeni »ni datuma«. V primeru, da imamo več virov istega avtorja, kjer ni navedenega 
leta oz. datuma izida/objave vira, moramo pri kratici n. d. dodati črkovne oznake (a, b, c …). 
Dela istega avtorja, ki nimajo letnice izida in namesto letnice uporabimo kratico n. d., 
razvrstimo po abecednem vrstnem redu naslovov, in nato kraticam n. d. dodamo črkovne 
oznake. 
 

Primer: 
Navajanje na koncu dela: 

 Policija. (n. d. a). Naše naloge. https://www.policija.si/nase-naloge   
 
 Policija. (n. d. b). Vzdrževanje javnega reda in miru. https://www.policija.si/nase-
  naloge/vzdrzevanje-javnega-reda-in-miru 
 
    Citiranje med besedilom: 
 (Policija, n. d. a) 
 (Policija, n. d. b) 
 
Pri delu, ki nima navedenega avtorja, navedemo naslov dela na mestu, kjer je sicer naveden 
avtor. Kadar gre za monografijo brez avtorja, je naslov zapisan ležeče v seznamu literature in 
pri citiranju med besedilom (gl. primer 1). Kadar gre za objavo/prispevek/članek brez avtorja, 
naslov v seznamu literature ni zapisan ležeče, pri citiranju med besedilom pa ga zapišemo z 
narekovaji (gl. primer 2). 

 
Primer 1: 
Navajanje na koncu dela: 

 Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). (2019). 
American Psychological Association. 
 
     Citiranje med besedilom: 
 (Publication manual of the American Psychological Association, 2019) 
 

Primer 2: 
Navajanje na koncu dela: 

 Pomisleki glede prodaje NLB. (30. 3. 2017). Dnevnik, 67(74), 3. 
 

https://www.policija.si/nase-naloge
https://www.policija.si/nase-%09%09naloge/vzdrzevanje-javnega-reda-in-miru
https://www.policija.si/nase-%09%09naloge/vzdrzevanje-javnega-reda-in-miru
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     Citiranje med besedilom: 
 (»Pomisleki glede prodaje NLB«, 2019) 
 
Kot vir lahko navajamo tudi osebno komunikacijo (npr. intervju, pogovor, elektronska pošta, 
pismo, predavanja, intranetni viri …) s strokovnjakom na določenem področju. V tem primeru 
vira NE navajamo v seznamu uporabljenih virov, temveč ga LE citiramo v besedilu. Poleg 
začetnice imena in priimka avtorja pri tem navedemo tudi datum osebne komunikacije. 
 

Primer: 
M. Vačovnik (intervju, 15. 3. 2017) pravi, … 
 ali 

… (M. Vačovnik, intervju, 15. 3. 2017). 
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Primeri navajanja uporabljenih virov 
 
V nadaljevanju so podani primeri navajanja uporabljenih virov v obliki tabele – zaradi lažje ponazoritve navajanja posameznih vrst virov v različnih 
oblikah v celotnem zaključnem delu: 
 

 V prvem stolpcu je navedena vrsta vira. 

 V seznamu uporabljenih virov na koncu zaključnega dela morajo biti viri navedeni tako, kot prikazuje drugi stolpec (naslove 
knjig/revij/dokumentov zapišemo ležeče – glejte posamezen primer). 

 V tretjem stolpcu so zapisana pojasnila in pomembnejši poudarki. 

 Četrti stolpec pa prikazuje, kako je treba posamezno vrsto vira citirati med besedilom zaključnega dela.  
 

KNJIGA 
 
Priimek, začetnica imena. (leto). Naslov knjige: Podnaslov knjige. Založba. 
Priimek, začetnica imena. (ur.). (leto). Naslov knjige: Podnaslov knjige. Založba. 

ZAKLJUČNO DELO ŠTUDIJA 

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

 
 

 
Ležeče zapišemo naslov (in podnaslov) knjige. 
 
V primeru dveh ali več avtorjev pred navedbo zadnjega avtorja 
dodamo besedico »in«. 
 
Pojasnilo o vrsti zaključnega dela navedemo za naslovom in 
podnaslovom v oglatem oklepaju. Pojasnilo ni zapisano ležeče. 

Vrsta vira Navajanje v seznamu uporabljenih virov POJASNILA Citiranje v besedilu 

Knjiga  
en avtor 

Bučar Ručman, A. (2014). Migracije in kriminaliteta: Pogled čez meje 
stereotipov in predsodkov (1. izd.). Založba ZRC SAZU. 

 (Bučar Ručman, 2014) 
 

Knjiga  
dva avtorja 

Šifrer, J. in Bren, M. (2011). SPSS – multivariatne metode v 
varstvoslovju. Fakulteta za varnostne vede.  

 (Šifrer in Bren, 2011) 

Knjiga 
od tri do 20 avtorjev 

Gorenak, V., Krope, S. F. in Tanasić, M. (2007). Evropske specialne 
policijske enote. Fakulteta za varnostne vede. 

 

Pri navedbi vira v seznamu 
citiranih virov zapišemo vse 
avtorje. 
Pri sklicevanju v besedilu 
zapišemo priimek prvega avtorja 
ter dodamo »idr.« (okrajšava za 
»in drugi«).  

(Gorenak idr., 2007) 
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Knjiga 
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) 

Knjiga 
z urednikom(i) 

Meško, G., Fields, C. B., Lobnikar, B. in Sotlar, A. (ur.). (2013). 
Handbook on policing in Central and Eastern Europe. Springer. 

V seznamu uporabljenih virov 
namesto avtorjev navedemo 
urednika(e) in v oklepaju dodamo 
pojasnilo, da gre za urednike: 
»(ur.)«. 
Pri citiranju v besedilu oznake, da 
gre za urednike, ne dodajamo. 

(Meško idr., 2013) 

Knjiga 
brez avtorja/urednika 

Publication manual of the American Psychological Association (7th 
ed.). (2020). American Psychological Association. 

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). 
Naslov zapišemo ležeče v 
besedilu in v seznamu literature.  

(Publication manual of the 
American Psychological 
Association, 2020)  

ALI 
(Publication manual …, 2020) 

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, 
imamo lahko za avtorja 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). DZS. 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) 

Zaključno delo  
 

Rožaj, M. (2008). Stališča staršev do telesnega kaznovanja otrok in 
vzgojni stili [Magistrsko delo]. Fakulteta za varnostne vede. 

 (Rožaj, 2008) 
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ELEKTRONSKA KNJIGA 

Priimek, začetnica imena. (leto). Naslov e-knjige: Podnaslov knjige. Založba. http://xxxxxxxxxxxx 
Priimek, začetnica imena. (leto). Naslov e-knjige: Podnaslov knjige. Založba. 

https://doi.org/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx  

ZAKLJUČNO DELO ŠTUDIJA 

Priimek, začetnica imena. (leto). Naslov zaključnega dela: Podnaslov zaključnega dela [Vrsta 
zaključnega dela]. Visokošolska organizacija. http://xxxxxxxxxxxx 

 

Elektronske knjige navajamo enako kot tiskane, le da za 
bibliografskimi podatki dodamo aktivno spletno povezavo ali oznako 
DOI.  

Spletna povezava in oznaka DOI (Digital Object Identifier) naj bosta 
zapisani s črno barvo pisave in nista podčrtani. Na koncu navedbe NI 
PIKE.  

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

Vrsta vira Navajanje v seznamu uporabljenih virov POJASNILA Citiranje v besedilu 

E-knjiga 
z urednikom(i) 

Malešič, M. (ur.). (2010). Mednarodne razsežnosti varnosti Slovenije. 
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 
https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-
source/zalozba/malesicmednarodnerazseznosti.pdf?sfvrsn=2 

Za bibliografskimi podatki 
dodamo aktivno spletno 
povezavo.  
 

(Malešič, 2010) 

E-knjiga z DOI 
 

Stalla-Bourdillon, S., Philips, J. in Ryan, M. D. (2014). Privacy vs. 
security. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6530-
9 

Za bibliografskimi podatki 
dodamo aktivno povezavo DOI. 
 

(Stalla-Bourdillon idr., 2014) 

Letno poročilo 
organizacije v e-obliki 

Ministrstvo za notranje zadeve RS. (2016). Letno poročilo Ministrstva 
za notranje zadeve za leto 2015. http://mnz.arhiv-
spletisc.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/
2016/Letno_porocilo_MNZ_za_leto_2015_15_2.doc 

Če gre za podatke o neki 
organizaciji ali njenem delu, 
imamo lahko za avtorja kar 
organizacijo samo. Kadar je avtor 
hkrati tudi založnik, ga navedemo 
le enkrat (na mestu založnika 
navedbe ne ponavljamo). 
Če je naziv organizacije dolg in vir 
v besedilu večkrat citiramo, lahko 
pri prvem citatu uvedemo 
kratico. V seznamu literature 
kratice ne navajamo.  

Prvi citat v besedilu:  
(Ministrstvo za notranje zadeve 
RS [MNZ RS], 2016) 
Naslednji citati v besedilu:  
(MNZ RS, 2016) 

E-slovar ali 
enciklopedija 

Fran: Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 
(2016). 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).  

(Fran, 2016) 

https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/malesicmednarodnerazseznosti.pdf?sfvrsn=2
https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/malesicmednarodnerazseznosti.pdf?sfvrsn=2
https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6530-9
https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6530-9
http://mnz.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/2016/Letno_porocilo_MNZ_za_leto_2015_15_2.doc
http://mnz.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/2016/Letno_porocilo_MNZ_za_leto_2015_15_2.doc
http://mnz.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/2016/Letno_porocilo_MNZ_za_leto_2015_15_2.doc
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E-oblika zaključnega 
dela 

Glavač, T. (2015). Detektivska in/ali poizvedovalna dejavnost v Sloveniji 
– pojmovne teoretične in praktične razjasnitve [Magistrsko 
delo]. Fakulteta za varnostne vede. 
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48067 

 (Glavač, 2015) 

POGLAVJE V KNJIGI 
 
Priimek, začetnica imena. (leto). Naslov poglavja: Podnaslov poglavja. V Začetnica imena 

urednika. Priimek urednika (ur.), Naslov knjige: Podnaslov knjige (str. prva stran 
poglavja–zadnja stran poglavja). Založba. 

 

V seznamu uporabljenih virov najprej navedemo avtorje, leto in naslov 
poglavja. Nato za črko »V« (pomeni uvodno frazo za navedbo podatka, 
kjer je poglavje objavljeno) navedemo podatke o knjigi ter strani, na 
katerih je objavljeno poglavje. Pri navedbi obsega strani uporabimo 
pomišljaj, tj. dolgo črtico (–).  
 
Ležeče zapišemo naslov (in podnaslov) knjige. 
 
Primeri citiranja in navajanja virov pri različnem številu avtorjev so 
pojasnjeni pri primerih za knjige. 

Vrsta vira Navajanje v seznamu uporabljenih virov POJASNILA Citiranje v besedilu 

Poglavje v knjigi 
z urednikom(i) 

Lobnikar, B., Sotlar, A. in Modic, M. (2015). Do we trust them? Public 
opinion on police work in plural policing environments in 
Central and Eastern Europe. V G. Meško in J. Tankebe (ur.), 
Trust and legitimacy in criminal justice (str. 189–202). 
Springer. 

 (Lobnikar idr., 2015)   

Prispevek v zborniku 
konference 
z urednikom(i) 

Markelj, B. in Bernik, I. (2013). Mobile device usage among youth and 
information security. V G. Meško, A. Sotlar in J. R. Greene 
(ur.), Criminal justice and security – contemporary criminal 
justice and research: Conference proceedings (str. 467–475). 
Faculty of Criminal Justice and Security.   

 (Markelj in Bernik, 2013) 

Prispevek v zborniku 
konference 
brez urednika 

Selinšek, L. (2020). Osnove dokaznega prava s poudarkom na digitalnih 
dokazih. V 1. Konferenca prava informacijske varnosti: 7. in 8. 
september 2020, Portorož: Zbornik 2020 (str. 34–48). Lexpera, 
GV Založba.   

 (Selinšek, 2020) 

 

  

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48067
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PRISPEVEK V ELEKTRONSKEM ZBORNIKU 
 
Priimek, začetnica imena. (Leto). Naslov prispevka: Podnaslov prispevka. V Začetnica imena 

urednika. Priimek urednika (ur.), Naslov e-zbornika: Podnaslov zbornika (str. Prva stran 
poglavja–zadnja stran poglavja). Založba. http://xxxxxxxxxxxx 

 

Ležeče zapišemo naslov (in podnaslov) zbornika.  

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

Spletna povezava in oznaka DOI (Digital Object Identifier) naj bosta 
zapisani s črno barvo pisave in ne podčrtani. Na koncu navedbe NI 
PIKE.  

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

Vrsta vira Navajanje v seznamu uporabljenih virov POJASNILA Citiranje v besedilu 

Prispevek v e-zborniku 
konference 
z urednikom(i); 
strani prispevka v e-
zborniku niso 
navedene 

Areh, I. (2014). Poskus rekonstrukcije uporabljenih zasliševalskih 
tehnik v Sloveniji. V B. Flander, I. Areh in M. Modic (ur.), 
Zbornik prispevkov: 15. Slovenski dnevi varstvoslovja. 
Fakulteta za varnostne vede. 

https://www.fvv.um.si/dv2014/zbornik/Areh.pdf 

Za bibliografskimi podatki 
dodamo aktivno spletno 
povezavo, ki mora biti zapisana s 
črno pisavo in ni podčrtana. 
 
Strani v e-zborniku niso 
oštevilčene, zato v navedbi tega 
podatka ni. 

(Areh, 2014) 

Prispevek v e-zborniku 
konference 
brez urednika; 
strani prispevka v e-
zborniku so navedene 

Dvojmoč, M. (2019). Naročanje zasebnega varovanja med ceno in 
kakovostjo. V Smernice za javno naročanje storitev zasebnega 
varovanja: Zbornik prispevkov Dneva slovenskega zasebnega 
varovanja 2019: Ljubljana, 18. 11. 2019 (str. 15–19). Zbornica 
za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. 
https://www.zrszv.si/media/DSZV%202019/ZBORNIK_2019.p
df 

Za bibliografskimi podatki 
dodamo aktivno spletno 
povezavo, ki mora biti zapisana s 
črno pisavo in ne podčrtana. 
 
Urednik ni naveden, zato v 
navedbi tega podatka ni. 

(Dvojmoč, 2019) 

NEOBJAVLJEN PRISPEVEK NA KONFERENCI 
 

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

 
 
Ležeče zapišemo naslov (in podnaslov) prispevka. Pojasnilo je 
navedeno v oglatih oklepajih in ni zapisano ležeče. 
 

Vrsta vira Navajanje v seznamu uporabljenih virov POJASNILA Citiranje v besedilu 

Neobjavljen prispevek 
na konferenci 

Bernik, I. (7. 10. 2016). Globalno napredovanje, lokalno nazadovanje?! 
[Predstavitev prispevka]. 7. konferenca Informacijska varnost, 
Ljubljana. 

V seznamu uporabljenih virov 
navedemo točen datum 
predstavitve prispevka; pri 
citiranju v besedilu pa le letnico. 

(Bernik, 2016) 

http://xxxxxxxxxxxx/
https://www.fvv.um.si/dv2014/zbornik/Areh.pdf
https://www.zrszv.si/media/DSZV%202019/ZBORNIK_2019.pdf
https://www.zrszv.si/media/DSZV%202019/ZBORNIK_2019.pdf
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ČLANEK V TISKANI REVIJI/ČASOPISU 
 
Priimek, začetnica imena. (leto/datum). Naslov članka: Podnaslova članka. Naslov 

revije/časopisa, letnik(številka), prva stran članka–zadnja stran članka. 
 

 

V seznamu uporabljenih virov najprej navedemo avtorje, leto in naslov 
članka. Nato navedemo naslov revije, letnik, številko ter strani, na 
katerih je članek objavljen. 
 

Ležeče zapišemo naslov in letnik revije/časopisa. 
 

Pri naslovih revij/časopisov v angleškem jeziku pišemo vse besede 
razen predlogov in veznikov z veliko začetnico. To ne velja za naslove 
knjig in člankov v angleškem jeziku. 
 

Primeri citiranja in navajanja virov pri različnem številu avtorjev so 
pojasnjeni pri primerih za knjige. 

Vrsta vira Navajanje v seznamu uporabljenih virov POJASNILA Citiranje v besedilu 

Članek v tiskani reviji 
z navedenim letnikom 
in številko 

Lobnikar, B., Prislan, K. in Modic, M. (2016). Merjenje uspešnosti 
implementacije policijskega dela v skupnosti v Sloveniji. 
Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 67(2), 89–110. 

Ležeče zapišemo naslov in letnik 
revije; številko revije zapišemo v 
oklepaju. 

 (Lobnikar idr., 2016)   

Članek v tiskani reviji 
z navedenim letnikom, 
brez številke  

Valera, S. in Guàrdia, J. (2014). Perceived insecurity and fear of crime 
in a city with low-crime rates. Journal of Environmental 
Psychology, 38, 195–205. 

Ležeče zapišemo naslov in letnik 
revije. 

(Valera in Guàrdia, 2014) 

Članek v tiskani reviji 
brez letnika, z 
navedeno številko 

Meško, G. (2016). Raziskovalci Fakultete za varnostne vede Univerze v 
Mariboru so prispevali k razvoju situacijsko-akcijske teorije o 
prestopniškem vedenju. Umniverzum, (2), 16–17. 

Ležeče zapišemo naslov revije; 
številko revije zapišemo v 
oklepaju. 

(Meško, 2016) 

Članek v dnevnem 
časopisju 
 

Petrovec, D. (16. 1. 2017). Vrhunska znanost in črn otrok. Dnevnik, 
67(12), 14. 

V seznamu uporabljenih virov 
navedemo točen datum članka; 
pri citiranju v besedilu pa le 
letnico. 

(Petrovec, 2017) 

Članek v dnevnem 
časopisju 
brez avtorja 

Pomisleki glede prodaje NLB. (30. 3. 2017). Dnevnik, 67(74), 3. V seznamu uporabljenih virov 
navedemo točen datum članka; 
pri citiranju v besedilu pa le 
letnico. 
V besedilu citiramo prvih nekaj 
besed navedbe v seznamu 
uporabljenih virov (običajno 
začetek naslova ali celoten naslov). 
Pri citiranju v besedilu naslov ali 
začetek naslova zapišemo v 
narekovajih.  

(»Pomisleki glede prodaje NLB«, 
2017) 
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ČLANEK V ELEKTRONSKI VERZIJI REVIJE/ČASOPISA 
 

Priimek, začetnica imena. (leto/datum). Naslov članka: Podnaslov članka. Naslov revije/časopisa, 
letnik(številka), prva stran članka–zadnja stran članka. http://xxxxxxxxxxxx 

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

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

Spletna povezava in oznaka DOI (doi – Digital Object Identifier) morata 
biti zapisani s črno pisavo in ne podčrtani. Na koncu navedbe NI PIKE. 

 
Primeri citiranja in navajanja virov pri različnem številu avtorjev so 
pojasnjeni pri primerih za knjige. 

Vrsta vira Navajanje v seznamu uporabljenih virov POJASNILA Citiranje v besedilu 

Članek v elektronski 
verziji revije 

Britovšek, J. in Čretnik, A. (2016). Obveščevalno-varnostni sistem 
Republike Slovenije: Reorganizacija in sistemske rešitve. 
Varstvoslovje, 18(3), 325–348. 
https://www.fvv.um.si/rV/arhiv/2016-
3/05_Britovsek_Cretnik_rV_2016_3.pdf  

Za bibliografskimi podatki 
dodamo aktivno spletno 
povezavo.  
Povezava mora biti zapisana s 
črno pisavo in ne podčrtana. 
Ležeče zapišemo naslov revije. 

(Britovšek in Čretnik, 2016) 

Članek v elektronski 
verziji revije z DOI 

Frangež, D. in Bučar Ručman, A. (2017). Specific forms of human 
trafficking in Slovenia: Overview and preventive measures. 
Police Practice and Research, 18(3), 230–244. 
https://doi.org/10.1080/15614263.2017.1291562 

Za bibliografskimi podatki 
dodamo aktivno oznako DOI  
(doi – Digital Object Identifier) 
Ležeče zapišemo naslov revije. 

(Frangež in Bučar Ručman, 2017) 

Članek v spletnem 
časopisu 
 

Lovrec, V. (22. 3. 2017). Morilec je spregovoril o motivu. Večer. 
https://www.vecer.com/morilec-je-spregovoril-o-motivu-
6252506 

V seznamu uporabljenih virov 
navedemo točni datum članka; 
pri citiranju v besedilu pa le 
letnico. 
Ležeče zapišemo naslov 
spletnega časopisa. 

(Lovrec, 2017) 

  

https://www.fvv.um.si/rV/arhiv/2016-3/05_Britovsek_Cretnik_rV_2016_3.pdf
https://www.fvv.um.si/rV/arhiv/2016-3/05_Britovsek_Cretnik_rV_2016_3.pdf
https://doi.org/10.1080/15614263.2017.1291562
https://www.vecer.com/morilec-je-spregovoril-o-motivu-6252506
https://www.vecer.com/morilec-je-spregovoril-o-motivu-6252506
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PRAVNI VIRI 
 

 

Vrsta vira Navajanje v seznamu uporabljenih virov POJASNILA Citiranje v besedilu 

Zakon  
uradna objava v 
Uradnem listu RS 

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). (2013, 2015, 2017). 
Uradni list RS, (15/13, 23/15, 10/17). 

V seznamu uporabljenih virov 
navedemo izvirni zakon z vsemi 
spremembami (leto in številko 
objavljene spremembe). 
Pri citiranju v besedilu zapišemo 
le leto izvirnega zakona. 
Če zakon v besedilu citiramo 
večkrat, se lahko odločimo tudi za 
uporabo kratice. 
Ležeče zapišemo »Uradni list RS«. 

Prvi citat v besedilu:  
(»Zakon o nalogah in pooblastilih 
policije (ZNPPol)«, 2013) 
Naslednji citati v besedilu:  
(»ZNPPol«, 2013)   

Zakon  
uradna objava v 
Uradnem listu RS z 
uradno prečiščenim 
besedilom in 
spremembami 

Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2). (2012, 2015, 2016). Uradni list RS, 
(50/12, 54/15, 6/16, 38/16). 

V seznamu uporabljenih virov 
navedemo leto in številko objave 
uradno prečiščenega besedila ter 
vse spremembe, objavljene po tej 
objavi (leto in številko objavljene 
spremembe). 
Pri citiranju v besedilu zapišemo 
le leto uradno prečiščenega 
besedila. 
Če zakon v besedilu citiramo 
večkrat, se lahko odločimo tudi za 
uporabo kratice. 
Ležeče zapišemo »Uradni list RS«. 

Prvi citat v besedilu:  
(»Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2)«, 
2012) 
Naslednji citati v besedilu:  
(»KZ-1-UPB2«, 2012)   

Spremembe in 
dopolnitve zakona 
uradna objava v 
Uradnem listu RS 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu 
(ZORed-A). (2017). Uradni list RS, (9/17). 

Če želimo v besedilu opozoriti, 
kdaj je bila sprejeta točno 
določena sprememba zakona 
(npr. sprememba enega od 
členov), moramo citirati in 
navajati natančno to novelo 
zakona. 

Prvi citat v besedilu:  
(»Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o občinskem 
redarstvu (ZORed-A)«, 2017) 
Naslednji citati v besedilu:  
(»ZORed-A«, 2017)   

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, 
če v besedilu citiramo objavljen 
komentar. 

 (Pirc Musar idr., 2006) 
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Odločba/sodba 
sodišča 

Ustavno sodišče RS. (2008). Odločba št. Up-309/05-25 z dne 
15. 5. 2008.  

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

(Ustavno sodišče RS, 2008) 

 

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 
njegovi zadnji spremembi. Če tega podatka ni, lahko namesto letnice v 
oklepaju zapišemo kratico »n. d.«, ki pomeni »ni datuma«. 

Vrsta vira Navajanje v seznamu uporabljenih virov POJASNILA Citiranje v besedilu 

Novica na spletnem  
informativnem 
portalu 

Rabuza, M. (22. 3. 2017). Vsi napadi v Londonu. Siol.net. 
https://siol.net/novice/svet/vsi-napadi-v-londonu-438015 

V seznamu uporabljenih virov 
navedemo točen datum novice; 
pri citiranju v besedilu pa le 
letnico. 
Ležeče zapišemo naslov novice. 

(Rabuza, 2017) 

Novica na spletnem  
informativnem 
portalu 
avtor, naveden s 
kratico 

Al. Ma. (27. 3. 2017). Ropov vse več, policija svetuje previdnost. MMC 
RTV Slovenija. https://www.rtvslo.si/crna-kronika/ropov-vse-
vec-policija-svetuje-previdnost/418356 

Kratico, ki je navedena kot avtor, 
navedemo in citiramo v takšnem 
vrstnem redu, kot je zapisana pri 
novici. 
V seznamu uporabljenih virov 
navedemo točen datum novice; 
pri citiranju v besedilu pa le 
letnico. Ležeče zapišemo naslov 
novice. 

(Al. Ma., 2017) 

Spletna 
stran/podstran 
organizacije 
brez leta oziroma 
datuma objave 

Policija. (n. d.). Naše naloge. https://www.policija.si/nase-naloge Če gre za podatke o neki 
organizaciji ali njenem delu, 
imamo lahko za avtorja kar 
organizacijo samo. 
Podatka o letnici objave oziroma 
zadnji spremembi spletne strani 
ni, zato uporabimo kratico 
»n. d.«. 
Ležeče zapišemo naslov na 
spletni strani. 

(Policija, n. d.) 

https://siol.net/novice/svet/vsi-napadi-v-londonu-438015
https://www.rtvslo.si/crna-kronika/ropov-vse-vec-policija-svetuje-previdnost/418356
https://www.rtvslo.si/crna-kronika/ropov-vse-vec-policija-svetuje-previdnost/418356
https://www.policija.si/nase-naloge
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Spletna 
stran/podstran 
organizacije 
z navedenim letom 
objave  

Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede. (2018). Poslanstvo, 
vizija in strategija. https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/o-
fakulteti/poslanstvo-vizija-in-strategija/ 

Če gre za podatke o neki 
organizaciji ali njenem delu, 
imamo lahko za avtorja kar 
organizacijo samo. 
V oklepaju navedemo letnico 
zadnje spremembe spletne strani, 
ki je navedena na dnu strani. 
Ležeče zapišemo naslov na 
spletni strani. 

(Univerza v Mariboru, Fakulteta 
za varnostne vede, 2018) 

Spletna 
stran/podstran 
organizacije 
z navedenim datumom 
objave  

Policija. (25. 3. 2019). Med preventivno akcijo za večjo uporabo 
varnostnega pasu policisti ugotovili nekaj več kot tri tisoč 
kršitev. https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-
za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/98307-med-
preventivno-akcijo-za-vecjo-uporabo-varnostnega-pasu-
policisti-ugotovili-nekaj-vec-kot-tri-tisoc-krsitev 

Če gre za podatke o neki 
organizaciji ali njenem delu, 
imamo lahko za avtorja kar 
organizacijo samo. 
V seznamu uporabljenih virov 
navedemo točen datum objave; 
pri citiranju v besedilu pa le 
letnico. 
Ležeče zapišemo naslov na 
spletni strani. 

(Policija, 2019) 

Video na spletu 
(npr. YouTube) 

CEPOL. (1. 3. 2017). Interview with Branko Lobnikar, Maribor 
University, Slovenia [Video]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=_LpgNzTxdWg 

V oglatem oklepaju za naslovom 
dodamo pojasnilo, za kakšen vir 
gre. 
V seznamu uporabljenih virov 
navedemo točen datum objave; 
pri citiranju v besedilu pa le 
letnico. 

(CEPOL, 2017) 

Predstavitev na spletu Postrado, F. C. (9. 10. 2012). Criminology: An introduction and 
overwiew [Predstavitev]. 
https://www.slideshare.net/francis111291/for-demo-2-
francis 

V oglatem oklepaju za naslovom 
dodamo pojasnilo, za kakšen vir 
gre. 
V seznamu uporabljenih virov 
navedemo točen datum objave; 
pri citiranju v besedilu pa le 
letnico. 

(Postrado, 2012) 

Zapis na blogu Erčulj, V. (30. 3. 2020). Koronavirus pod lupo medijskega poročanja. 
Udomačena statistika. 
https://udomacenastatistika.wordpress.com/2020/03/30/kor
onavirus-pod-lupo-medijskega-porocanja/  

V seznamu citiranih virov 
navedemo točen datum objave, 
pri sklicevanju v besedilu pa le 
letnico. 
Ležeče zapišemo naslov bloga. 

(Erčulj, 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=_LpgNzTxdWg
https://www.slideshare.net/francis111291/for-demo-2-francis
https://www.slideshare.net/francis111291/for-demo-2-francis
https://udomacenastatistika.wordpress.com/2020/03/30/koronavirus-pod-lupo-medijskega-porocanja/
https://udomacenastatistika.wordpress.com/2020/03/30/koronavirus-pod-lupo-medijskega-porocanja/
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Geslo v spletni 
enciklopediji/slovarju 
brez avtorja 

Philosophy of law. (n. d.). V The internet encyclopedia of philosophy: A 
peer-reviewed academic resource. 
https://www.iep.utm.edu/law-phil/ 

 

Ležeče zapišemo naslov vira, tj. 
spletne enciklopedije. 
Kadar se spletna enciklopedija/ 
slovar nenehno dopolnjuje, 
namesto letnice uporabimo 
kratico n. d. 

(»Philosophy of law«, n. d.) 

Geslo v spletni 
enciklopediji/slovarju 
z navedbo avtorja 

Graham, G. (2019). Behaviorism. V E. N. Zalta (ur.), The Stanford 
encyclopedia of philosophy (Summer 2019 ed.). Stanford 
University. https://plato.stanford.edu/  

Ležeče zapišemo naslov vira, tj. 
spletne enciklopedije. 
 

(Graham, 2019) 

 

https://www.iep.utm.edu/law-phil/
https://plato.stanford.edu/

