
CITIRANJE IN 
NAVAJANJE 
LITERATURE IN VIROV 
PO APA-STANDARDU
v seminarskih in raziskovalnih nalogah



ČEMU CITIRANJE IN NAVAJANJE VIROV?

POZOR! Če ne navedemo vira, je naše delo plagiat!

značilnost strokovnih 

(znanstvenih) besedil, ki 
temeljijo na 
raziskovalnem delu

omogočiti bralcu, da 
citat čim lažje najde v 
navedenem besedilu

usmerjamo k virom 
(še več informacij)

akademska poštenost 
(academic honesty)

akademska integriteta
(academic integrity)



Orodja za odkrivanje plagiatorstva

PROSTODOSTOPNA SPLETNA 
ORODJA

▪ Dupli Checker

▪ Copyleaks

▪ Grammarly

▪ PaperRater

▪ Plagiarisma

▪ Plagiarism Checker

▪ Plagium

▪ PlagScan

PROFESIONALNA ORODJA

▪ Turnitin

▪ iThenticate

▪ Orodja/programi, ki so jih za svoje 
potrebe razvile posamezne univerze



KDAJ JE POTREBNO NAVAJANJE MED BESEDILOM?

ko iz nekega vira uporabimo konkretne 
informacije oz. avtorske metode, rezultate ali 
sklepe 

POZOR! Navedeni vir moramo pregledati v primarni obliki (v izvirniku). 
Metode posrednega navajanja uporabljamo le v izjemnih primerih.

ko avtorje citiramo dobesedno



KAJ JE POTREBNO PRI CITIRANJU IN NAVAJANJU VIROV?

UPOŠTEVANJE SLOVENSKEGA 
PRAVOPISA (presledki, velika/mala 
začetnica, ustrezna raba vezaja in 

pomišljaja, oklepajev, ločil …)

NATANČNOST, 

DOSLEDNOST



Različni standardi navajanja literature

▪ MLA – Modern Language Association

Kos, Janko. Očrt literarne teorije. Ljubljana: DZS, 2011.

▪ ČIKAŠKI NAČIN

Janko Kos, Očrt literarne teorije (Ljubljana: DZS, 2011).

▪ HARVARDSKI NAČIN

Kos, J., 2011. Očrt literarne teorije. Ljubljana: DZS. 

▪ APA – American Psychological Association

Kos, J. (2011). Očrt literarne teorije. Ljubljana: DZS. 

Na Gimnaziji Novo 
mesto smo se odločili za 

enotno navajanje virov 
pri vseh predmetih po 

standardu APA.



Vse informacije so dostopne tudi na spletu …

Zbrane povezave za različne standarde navajanja literature najdemo npr. na 
spletni strani Univerzitetne knjižnice Maribor: 

https://www.ukm.um.si/citiranje

Pomagamo si lahko tudi tako, da v spletni iskalnik preprosto vpišemo iskalni niz, npr.: 
„citiranje literature“ ipd. 

Google bo v tem primeru našel večinoma dokumente posameznih fakultet, ki imajo 
zelo razdelana pravila za tvorjenje seminarskih, diplomskih, magistrskih in drugih 
nalog, večinoma po APA-standardu. Zelo uporabna in nazorna je npr. stran 
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer prav tako uporabljajo standard APA:

https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=apa7

https://www.ukm.um.si/citiranje
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=apa7


APA-standard

American Psychological Association

V priročniku:

Publication Manual of the American Psychological Association

Koristna povezava (generira obliko navajanja v angleškem jeziku, 
zato je potrebno paziti, da to zapišemo v skladu s slovenskim 
pravopisom):

https://www.bibme.org/apa

Dogovorili smo se, da ta način navajanja in citiranja literature 
uporabljamo na Gimnaziji Novo mesto.

https://www.bibme.org/apa


NAJPOGOSTEJE UPORABLJENO …

Nekaj primerov navajanja med besedilom in na koncu besedila, ki jih najpogosteje uporabljamo. Za 
natančnejše citiranje je potrebno poiskati ustrezen dokument s pravili navajanja in citiranja.



Navajanje med besedilom

Avtorje lahko med besedilom navajamo na dva načina 
(spodaj obarvano modro): 

Simoniti (1989) ugotavlja, da je bila srednjeveška poezija pretežno 
vagantskega tipa.

Srednjeveška poezija je bila pretežno vagantskega tipa (Simoniti, 1989).

*APA ne ločuje zapisa po spolu avtorja. Ta je razviden le iz 
uporabljenega glagola, če uporabimo zgornji način – poglejmo si primer 
za Bredo Pogorelec:

Pogorelec (1992) je zapisala …



Dva avtorja

▪ Med priimka vstavimo veznik »in«: 

Kos in Virk (2010)      ALI      (Kos in Virk, 2010) 



Trije avtorji in več

▪ Po prvem avtorju uporabimo okrajšavo »idr.« Če so avtorji neke 
monografije, ki je izšla leta 2008, slovenski komparativisti Janko Kos, Lado 
Kralj, Vid Snoj in Janez Vrečko, jih med besedilom navedemo tako: 

Kos idr. (2008) so ugotovili …  ALI        (Kos idr., 2008) 

▪ IZJEMA: 

V primeru, da imamo več virov, ki imajo na začetku enake avtorje, moramo 
navajati vse avtorje do vključno prvega različnega. 

Hladnik, Kmecl, Paternu idr. (1992) 

Hladnik, Kmecl, Toporišič idr. (1992) 



Druge posebnosti

▪ Če je isti avtor (ali ista skupina avtorjev) v istem letu izdal več del, letnicam dodamo črke 
a, b, c ... Enako storimo tudi v seznamu virov na koncu.  

Kos (2004a in 2004b)      ALI      (Kos, 2004a, 2004b) 

Na podlagi zbranega gradiva (Kos, 2004a) je bila izdelana študija (Kos, 2004b) … 

▪ Če avtor dela ni znan, namesto priimka napišemo prvih nekaj besed naslova in leto 
izdaje. Če citiramo vir v oklepaju, postavimo naslov članka, poglavja ali spletne strani v 
(dvojni) narekovaj. 

Zakon o pravilih cestnega prometa (1993)    ALI    (»Zakon o pravilih cestnega prometa«, 1993) 

▪ Če ni znano leto izida, namesto letnice zapišemo b. d., kar pomeni brez datuma.

Jermančič (b. d.) ALI (Jermančič, b. d.)



Dobesedno citiranje

▪ Če dobesedno citiramo zapisano, damo navedek v narekovaj in ga ne 
spreminjamo (če uporabimo le del, manjkajoči del nadomestimo s tremi 
pikami). Navedemo tudi stran dobesednega navedka, npr.: 

»Aletheia v grščini pomeni neskritost, resnica je torej prehajanje iz skritosti v 
neskritost.« (Pirjevec, 1976, str. 10)   

ALI                       

Pirjevec (1976) ugotavlja: »Aletheia v grščini pomeni neskritost, resnica je torej 
prehajanje iz skritosti v neskritost.« (str. 10)



Posredno citiranje

▪ Če je le možno, se mu izogibamo. Če res ne gre drugače (če do 
primarnega vira nikakor ni mogoče priti), uporabimo enega od 
spodnjih načinov navajanja:

Kos (1960, v Virk, 2013)     ALI     (Kos, 1960, v Virk, 2013) 



Navajanje virov na koncu dela

Monografije oz. samostojne enote                                Članki oz. deli 
večje celote

Naslov v poševnem tisku. V poševnem tisku je naslov revije, 
letnik.

▪ Navajamo le vire, ki smo jih citirali že prej v besedilu.

▪ Vire navajamo po abecednem redu priimka avtorja ali naslova dela, če avtor ni 
znan.

▪ Drugo vrstico zaradi preglednosti zamaknemo.

Kos, J. (2003). Vprašanje romantične ironije v delih nemških postromantičnih avtorjev.       
Primerjalna književnost, 22(1), 11–20. 

Virk, T. (2008). Postmoderna: začetek konca ali konec začetka. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 



Navajanje virov na koncu dela

▪ Članek iz tiskanega časnika 

Navajanje na koncu:      

Saksida, I. (23. 9. 2009). Jutra, dnevi, popoldnevi. Večer, 65(220), 7. 

Citiranje med besedilom:          (Saksida, 2009) 

▪ Članek iz tiskane revije  

Navajanje na koncu dela:      

Cerar, Š. in Nančovska Šerbec, I. (2015). Kaj se osnovnošolci lahko naučijo od vidre, 
mačke in bobra. Vzgoja in izobraževanje, 46(6), 35–40. 

Citiranje med besedilom:          (Cerar in Nančovska Šerbec, 2015) 



Navajanje virov na koncu dela

▪ Elektronska verzija tiskanega članka  

Navajanje na koncu dela:      

Bračun Sova, R. (2015). Art appreciation as a learned competence: a museum-based
qualitative study of adult art specialist and art non-specialist visitors. CEPS journal, 
5(4),141–156. Pridobljeno 28. marca 2018 s  
http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_4/cepsj_pp_141-157_bracun%20sova.pdf 

Citiranje med besedilom:          (Bračun Sova, 2015) 

▪ Članek iz časopisa, ki je dostopen na spletu 

Navajanje na koncu dela:      

Blažić, M. (10. 12. 2009). Branje med vrsticami. Za starše, 1(4). Pridobljeno 28. marca 
2018 s http://www.mladinska.com/za_starse/branje_med_vrsticami 

Citiranje med besedilom:          (Blažić, 2009) 



Navajanje virov na koncu dela

▪ Članek samo v elektronski verziji 

Navajanje na koncu dela:      

Reed-Bouley, J., Wernli, M. A. in Sather, P. (2012). Student employment and perceptions of servicelearning. 
Journal of service-learning in higher education, 1. Pridobljeno 12. decembra 2018 s 
http://journals.sfu.ca/jslhe/index.php/jslhe/article/view/21 

Citiranje med besedilom:          (Reed-Bouley, Wernli in Sather, 2012) 

▪ Spletna stran brez avtorja

Navedemo naslov spletne strani in leto, kdaj je bila spletna stran objavljena. Če tega leta ni, v oklepaju namesto letnice 
napišemo b. d. [brez datuma]. Lahko pa napišemo leto, ko smo pridobili to informacijo.

Navajanje na koncu: 

The intelligence of dogs. (b. d.). Pridobljeno 2. februarja 2018 s http://www.petrix.com/dogint/ 

Citiranje med besedilom:          (The intelligence of dogs, b. d.) 



VIRI

▪ Univerzitetna knjižnica Maribor (b. d.). Citiranje. Pridobljeno 24. 8. 2022 s
https://www.ukm.um.si/citiranje

▪ Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (b. d.).Citiranje in navajanje virov po 7. verziji APA 
standardov. Pridobljeno 24. 8. 2022 s https://www.pef.uni-
lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/apa_citiranje.pdf

https://www.ukm.um.si/citiranje
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/apa_citiranje.pdf

