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Kje lahko najdem literaturo in 
druge vire informacij?

DOMA na knjižnih policah

ŠOLSKA KNJIŽNICA

SPLOŠNA KNJIŽNICA

NA SPLETU

Vir: https://www.kamra.si/print.html?item_id=31718&tmpl=print
(pridobljeno 25. 1. 2021).

https://www.kamra.si/print.html?item_id=31718&tmpl=print


Kje lahko najdem literaturo?
 V COBISS-u (slovenski knjižnično informacijski 

sistem), kjer lahko brskate po bazah slovenskih 
knjižnic, si poiščete ali rezervirate gradivo. Vključuje 
tudi mCOBISS (virtualna knjižnica Slovenije na 
mobilnih napravah).

 COBISS.SI

Vir: https://www.mb.sik.si/mcobiss.html (pridobljeno 25. 1. 2021).

https://www.cobiss.si/
https://www.mb.sik.si/mcobiss.html


Kako navedem literaturo?
 Na koncu pisnega izdelka moramo V POSEBNEM 

POGLAVJU natančno navesti uporabljene vire in 
literaturo, in sicer PO ABECEDNEM REDU avtorjev.

 Pri navajanju moramo pravilno navesti naslednje 
BIBLIOGRAFSKE PODATKE/ELEMENTE: (avtor, 
naslov, založba, leto izida, zbirka, letnik pri reviji …)



Kje najdem BIBLIOGRAFSKE PODATKE 
(avtor, naslov, založba, leto izida, zbirka …)?
 V kataložnem zapisu o publikaciji (CIP) ali kolofonu, 

ki se nahaja za naslovno stranjo knjige ali na njenem 
zadnjem listu.



Knjiga ENEGA avtorja
 PRIIMEK, I. Naslov dela. Kraj izida: Založba, letnica. 

(Zbirka).

 BURNIE, D. Ilustrirana enciklopedija živali. Tržič: 
Učila, 2001.



Knjiga DVEH ali TREH avtorjev
 V tem primeru navedemo priimke in imena vseh avtorjev, ločimo 

ju/jih za vejico.

 PRIIMEK, I.,PRIIMEK, I. Naslov dela. Kraj izida: 
Založba, letnica. (Zbirka).

 LAH, K., INKRET, A. Slovenski literarni junaki. 
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Zbirka Mali 
leksikon).



Knjiga VEČ kot TREH avtorjev
 Naslov dela. Kraj izida: Založba, letnica. (Zbirka).

 Živali (velika ilustrirana enciklopedija). Ljubljana: 
Mladinska knjiga, 2008.



ČLANKI v reviji
 PRIIMEK, I. Naslov dela. Naslov revije, letnik, (leto), 

številka, str. od-do.

 CIGLENEČKI, S. Naselbine v skalnih zavetjih. Gea, 
12,(2002), 10, str. 14-25.

Vir: https://fliphtml5.com/fvba/plqo/basic (pridobljeno 25. 1. 2021).

https://fliphtml5.com/fvba/plqo/basic


USTNI vir
 PRIIMEK in ime (letnica rojstva). Naslov pripovedovalca. 

Datum pripovedovanja.

 SEVŠEK Vlado (1951). Cesta na Roglo 15, Zreče. 25. 1. 2021.



Elektronske publikacije na 
INTERNETU

 PRIIMEK, I. Naslov dela. Pridobljeno datum s spletne 
strani: http://...

 Želve. Pridobljeno 25. 1. 2021 s spletne strani 
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelve

 REP, V. Želva kot domača žival. Pridobljeno 25. 1. 2021 s 
spletne strani https://www.dnevnik.si/1042817882

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelve
https://www.dnevnik.si/1042817882


Slike, tabele, grafi
 Vir: http://... (pridobljeno datum).

 Vir: https://www.index.hr/ljubimci/clanak/europski-jez-cime-
hraniti-jeza/857795.aspx (pridobljeno 25. 1. 2021).

https://www.index.hr/ljubimci/clanak/europski-jez-cime-hraniti-jeza/857795.aspx


Viri in literatura

 HLADNIK, M. Praktični spisovnik ali šola strokovnega 
ubesedovanja. Ljubljana: samozaložba, 1994. 

 STEINBUCH, M. Učenje z informacijskimi viri. V: 
Informacijsko opismenjevanje: priročnik za delo z 
informacijskimi viri. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 
2004.

 ZWITTER, S. Uporaba literature pri raziskovalni nalogi.
Pridobljeno 27. 1. 2021 s spletne strani 
http://www2.arnes.si/~ljzotks2/gzm/dokumenti/litera
tura.html

http://www2.arnes.si/~ljzotks2/gzm/dokumenti/literatura.html

