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Knjiga 

 

 

 

 

Priimek, I. in Priimek, I. (leto). Naslov: Podnaslov. (6. izd.). Založnik. 

DOI ali URL 

 

 

 

Knjiga – brez avtorja/urednika 

 

 

 

 

 

 Naslov: Podnaslov. (6. izd.). (leto). Založnik. DOI ali URL 

 

 

 

Navedemo priimek in začetnico imena 

avtorja. Če sta dva avtorja, je med 

navedbama veznik in. Pri navedbi 3–

20 avtorjev v seznamu virov zapišemo 

vse avtorje, pri sklicevanju v besedilu 

zapišemo priimek prvega in dodamo 

idr. 

Letnica izida je 

navedena v oklepajih ( ). 

Za navedbo je pika. 

Naslov oz. podnaslov je naveden 

ležeče. Podnaslov navedemo za 

naslovom in podpičjem. Na koncu 

navedbe naslova oz. podnaslova je 

pika. V angleščini je velika začetnica 

le pri prvi besedi naslova oz. 

podnaslova. 

Če gre za elektronski vir in ima 

navedbo spletne povezave ali 

DOI, sta zapisani s črno barvo in 

nista podčrtani. Na koncu 

navedbe ni pike. 

Navedbo izdaje zapišemo v ( ) neležeče 

takoj za naslovom oz. podnaslovom. Za 

zaklepajem je pika. Pojasnila o delu, kot 

je npr. navedba vrste zaključnega dela, 

pa navedemo v [ ]. -> [Diplomsko delo]. 

Navedba založnika. Če je več 

založnikov, navedemo vse in 

jih ločimo s podpičjem. 

 

 

Letnica izida je navedena 

v oklepajih ( ). Za 

navedbo je pika. 

Naslov oz. podnaslov je naveden ležeče v 

seznamu literature in v besedilu. Podnaslov 

navedemo za naslovom in podpičjem. Na 

koncu navedbe naslova oz. podnaslova je 

pika. V angleščini je velika začetnica le pri 

prvi besedi naslova oz. podnaslova. 

Če gre za elektronski vir in ima navedbo 

spletne povezave ali DOI, sta zapisani s 

črno barvo in nista podčrtani. Na koncu 

navedbe ni pike. 

Navedbo izdaje zapišemo v ( ) neležeče 

takoj za naslovom oz. podnaslovom. Za 

zaklepajem je pika. Pojasnila o delu, kot je 

npr. navedba vrste zaključnega dela, pa 

navedemo v [ ]. -> [Diplomsko delo]. 

 

Navedba založnika. Če je več 

založnikov, navedemo vse in 

jih ločimo s podpičjem. 
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Poglavje/prispevek v zborniku 

 
 

 

 

Priimek, I. in Priimek, I. (leto). Naslov prispevka: Podnaslov prispevka. 

V I. Priimek in I. Priimek (ur.), Naslov zbornika: Podnaslov 

zbornika (6. izd., str. xx–yy). Založnik. DOI ali URL 

 

 

 

 

 

Članek v reviji 
 

 

 

Priimek, I. in Priimek, I. (leto). Naslov članka: Podnaslov članka. Naslov 

revije: Podnaslov revije, 2(3), xx–yy. DOI ali URL 

 

 

 

Navedemo priimek in začetnico 

imena avtorja. Če sta dva avtorja, je 

med navedbama veznik in. Pri 

navedbi 3–20 avtorjev v seznamu 

virov zapišemo vse avtorje, pri 

sklicevanju v besedilu zapišemo 

priimek prvega in dodamo idr. 

 

Za navedbo urednika je vejica, ki ji 

sledita naslov in podnaslov zbornika, 

zapisana ležeče. 

Letnica izida je 

navedena v oklepajih ( ). 

Za navedbo je pika. 

 

Naslov oz. podnaslov prispevka ni 

naveden ležeče. Podnaslov navedemo 

za naslovom in podpičjem. Na koncu 

navedbe naslova oz. podnaslova je 

pika. V angleščini je velika začetnica le 

pri prvi besedi naslova oz. podnaslova. 

 

Če gre za elektronski vir in ima 

navedbo spletne povezave ali DOI, 

sta zapisani s črno barvo in nista 

podčrtani. Na koncu navedbe ni 

pike. 

 

Navedba založnika. Če je 

več založnikov, navedemo 

vse in jih ločimo s 

podpičjem. 

 

Navedemo začetnico imena in 

priimek urednika. Pojasnilo o 

uredništvu je v ( ). Pred navedbo 

urednika je črka V kot uvodna 

fraza v monografijo, v kateri je 

prispevek objavljen. V ( ) je navedba izdaje (če 

obstaja) in obseg strani, na 

katerih je objavljen prispevek.  

Navedemo priimek in začetnico 

imena avtorja. Če sta dva avtorja, je 

med navedbama veznik in. Pri 

navedbi 3–20 avtorjev v seznamu 

virov zapišemo vse avtorje, pri 

sklicevanju v besedilu zapišemo 

priimek prvega in dodamo idr. 

 

Naslov in podnaslov revije sta 

zapisana ležeče. Za navedbo 

naslova/podnaslova je vejica. 

Letnica izida je 

navedena v oklepajih ( ). 

Za navedbo je pika. 

 

Naslov oz. podnaslov članka ni naveden 

ležeče. Podnaslov navedemo za 

naslovom in podpičjem. Na koncu 

navedbe naslova oz. podnaslova je 

pika. V angleščini je velika začetnica le 

pri prvi besedi naslova oz. podnaslova. 

 

Če gre za elektronski vir in ima 

navedbo spletne povezave ali 

DOI, sta zapisani s črno barvo 

in nista podčrtani. Na koncu 

navedbe ni pike. 

 

Navedba letnika je zapisana ležeče, sledita 

številka v ( ) ter obseg strani, na katerih je 

članek objavljen, kar je zapisano neležeče. 

Kadar letnik na reviji ni naveden, zapišemo 

le številko revije. In kadar na reviji ni 

številke, navedemo le letnik. 
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Članek v dnevnem časopisu 

 
 

 

 

Priimek, I. in Priimek, I. (datum). Naslov članka: Podnaslov članka. 

Naslov časopisa, 2(3), xx–yy.  

 

 

 

 

Članek v dnevnem časopisu (brez avtorja) 

 
 

 

 

 Naslov članka: Podnaslov članka. (datum). Naslov časopisa, 2(3), x–y.  

 

 

 

  

Navedemo priimek in začetnico imena 
avtorja. Če sta dva avtorja, je med 
navedbama veznik in. Pri navedbi 3–20 
avtorjev v seznamu virov zapišemo vse 
avtorje, pri sklicevanju v besedilu zapišemo 
priimek prvega in dodamo idr. Če je avtor 
naveden s kratico, ga tako navedemo -> Al. 
Ma. 

 

Naslov časopisa je zapisan 

ležeče. Za navedbo naslova je 

vejica. 

V ( ) je naveden 

točen datum. Za 

navedbo je pika. V 

besedilu navedemo 

le leto. 

 

Naslov oz. podnaslov članka ni naveden 

ležeče. Podnaslov navedemo za 

naslovom in podpičjem. Na koncu 

navedbe naslova oz. podnaslova je 

pika. V angleščini je velika začetnica le 

pri prvi besedi naslova oz. podnaslova. 

 

Navedba letnika je zapisana ležeče, sledita številka v ( ) ter obseg 

strani, na katerih je članek objavljen, kar je zapisano neležeče. 

Kadar letnik ni naveden, zapišemo le številko. In kadar ni številke, 

navedemo le letnik. 

Naslov časopisa je zapisan 

ležeče. Za navedbo naslova je 

vejica. 

V ( ) je naveden točen datum. Za 

navedbo je pika. V besedilu 

navedemo le leto. Če datuma ni, 

navedemo n. d. -> (n. d.). 

 

Naslov oz. podnaslov članka ni naveden ležeče. Podnaslov 

navedemo za naslovom in podpičjem. Na koncu navedbe 

naslova oz. podnaslova je pika. V angleščini je velika začetnica 

le pri prvi besedi naslova oz. podnaslova. Pri citiranju v 

besedilu naslov zapišemo v narekovajih -> (»Naslov članka«, 

leto). 

 

Navedba letnika je zapisana ležeče, sledita številka v ( ), 

zapisana neležeče, ter obseg strani, na katerih je članek 

objavljen. Kadar letnik ni naveden, zapišemo le številko. 

In kadar ni številke, navedemo le letnik. 
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Članek v dnevnem časopisu – spletna objava 

 
 

 

 

Priimek, I. in Priimek, I. (datum). Naslov članka: Podnaslov članka. 

Naslov časopisa. URL 

 

 

 

  

Objava na spletni strani 

 
 

 

 

Priimek, I. in Priimek, I. (datum). Naslov objave: Podnaslov objave. Ime 

spletne strani. URL 

 

 

 

Navedemo priimek in začetnico imena avtorja. Če sta 

dva avtorja, je med navedbama veznik in. Pri navedbi 

3–20 avtorjev v seznamu virov zapišemo vse avtorje, 

pri sklicevanju v besedilu zapišemo priimek prvega in 

dodamo idr. Če je avtor naveden s kratico, ga tako 

navedemo -> Al. Ma.  

 

Naslov časopisa je zapisan 

ležeče. Za navedbo je pika. 

V ( ) je naveden točen 

datum. Za navedbo je 

pika. V besedilu 

navedemo le leto. Če 

datuma ni, navedemo n. d. 

-> (n. d.). 

 

Naslov oz. podnaslov članka ni naveden 

ležeče. Podnaslov navedemo za 

naslovom in podpičjem. Na koncu 

navedbe naslova oz. podnaslova je 

pika. V angleščini je velika začetnica le 

pri prvi besedi naslova oz. podnaslova. 

 

Če gre za elektronski vir in ima 

navedbo spletne povezave, je 

zapisana s črno barvo in ni 

podčrtana. Na koncu navedbe ni 

pike. 

 

Navedemo priimek in začetnico imena avtorja. Če 

sta dva avtorja, je med navedbama veznik in. Pri 

navedbi 3–20 avtorjev v seznamu virov zapišemo 

vse avtorje, pri sklicevanju v besedilu zapišemo 

priimek prvega in dodamo idr. Če je avtor 

naveden s kratico, ga tako navedemo -> Al. Ma. 

 

Ime spletne strani navedemo 

neležeče in kot je zapisano na 

spletni strani – ne prepisujemo 

začetka spletne povezave. Na 

koncu je pika. 

V ( ) je naveden točen 

datum. Za navedbo je pika. V 

besedilu navedemo le leto. 

Če datuma ni, navedemo n. 

d. -> (n. d.). 

 

Naslov oz. podnaslov objave je 

naveden ležeče. Podnaslov navedemo 

za naslovom in podpičjem. Na koncu 

navedbe naslova oz. podnaslova je 

pika. V angleščini je velika začetnica le 

pri prvi besedi naslova oz. podnaslova. 

 

Če gre za elektronski vir in ima 

navedbo spletne povezave, je 

zapisana s črno barvo in ni 

podčrtana. Na koncu navedbe 

ni pike. 

 


