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*Literaturo (v samem tekstu in na koncu 
seminarske naloge oz. poročila v seznamu 
literature pod poglavjem Literatura) 
navajamo po APA standardih.

*Trditev ali dognanja drugih avtorjev v 
besedilu (teoretičnem uvodu, interpretaciji 
…) potrdimo z referenco.

*Uporabljene reference drugih avtorjev v 
besedilu citiramo po Harvardskem sistemu, 
npr. Rostohar (1952) ali (Rostohar, 1952). 
Ob zapisu misli nekega avtorja je potrebno na koncu 

besedila v oklepaju zapisati njegov priimek in letnico 
dela: (Rutar, 2007)
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Kadar citiramo več avtorjev, jih moramo 
navajati po abecednem redu, npr. (Bujas, 
1953; Rostohar, 1952; Trstenjak, 1953). Citati 
posameznih referenc so ločeni s podpičjem, 
npr. (Petrič, 1970; Petrovič, 1969). Kadar so 
citirano delo napisali trije avtorji ali več (do 
vključno šest), pri prvem citiranju vedno 
navedemo imena vseh soavtorjev, npr. (Toličič, 
Šebek, Pečjak in Zorman, 1957), pri morebitnih 
naslednjih citatih pa citiramo le ime prvega 
avtorja, za druge pa dodamo le 'idr.'; drugi citat 
bi se tako glasil (Toličič idr., 1957). 

*

Kadar se citira več del istega avtorja, napisanih v 
istem letu, je treba letnicam dodati malo črko po 
abecednem redu, npr. (Peršič, 1968a; 1968b). V 
seznamu literature na koncu prispevka je treba 
navesti po abecednem redu avtorjev (in brez 
zaporednih črk) vsa v besedilu citirana dela (in samo 
ta!), celoten seznam literature pa mora biti napisan 
v skladu z APA standardi citiranja. Izraz »idr.« se tu 
ne uporablja, pri navedbi vira so vedno izpisana 
imena vseh avtorjev prispevka, ne glede na to, 
koliko jih je. 

Če že avtor dela tega dela (npr. Rutar) navaja 
drugega avtorja (npr. Moore): (Moore, 2005, po 
Rutar, 2007); če dobesedno citira: (Moore, 2005, cit. 
po Rutar, 2007)
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Citate (dobesedne prepise dela besedila) 
damo v narekovaje, poleg avtorja in letnice 
pa zapišemo tudi stran: (Rutar, 2007, str. 
113).
Če dokumentiramo s spletnim virom, pa ta 
nima avtorja, napišemo naslov ali začetek 
naslova. Če tudi letnice ni, napišemo leto 
pridobivanja s spleta.
Kadar v povedih navajamo delo avtoric, 
zapišemo pred priimek tudi kratico 
njihovega imena, npr.: A. Kozina (2008) je 
ugotovila …

*

VIRI
*Navedki prispevkov v revijah morajo vsebovati 

priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, 
naslov prispevka, polno (neokrajšano) ime revije, 
letnik [če se v vsakem zvezku znotraj istega letnika 
število strani začne z 1, tudi številko zvezka (v 
oklepaju)] in navedba strani, na katerih je natisnjen 
prispevek (pazite na ločila!). Ime revije in letnik 
izhajanja pri navajanju prispevkov v revijah ter 
naslov knjige (tako pri avtorskih kot pri urejenih 
knjigah) so v poševnem tisku. Primer navedbe: 

Plomin, R. in Caspi, A. (1998). DNA and personality. 
European Journal of Personality, 12 (3), 387-407. 
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*Navedba avtorske knjige vsebuje priimek 
avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, naslov 
knjige, kraj izdaje in založbo. Primer 
navedbe: 

Knjiga z enim avtorjem:
Pelko, S. (2005). Filmski pojmovnik za 

mlade. Maribor: Aristej.
Knjiga z več avtorji:

Tušak, M. in Tušak, M. (2003). 
Psihologija športa. Ljubljana: Znanstveni 
inštitut Filozofske fakultete.

*Vedno zapišemo vse avtorje!

*

*Navedba poglavja avtorja v knjigi z urednikom 
(»edited book«) vsebuje priimek avtorjev, 
začetnice imena, leto izdaje, naslov poglavja v 
knjigi, začetnice imena ter priimek urednikov, 
označbo, da gre za urednike, naslov knjige, 
strani, na katerih je natisnjeno poglavje, kraj 
izdaje in založbo. Primer navedbe: 

Marjanovič Umek, L. in Fekonja, U. (2001). 
Govorno razumevanje, izražanje in raba jezika. V 
L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), 
Razvojna psihologija: izbrane teme (str. 60-85). 
Ljubljana: Oddelek za psihologijo FF v Ljubljani.
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NAVODILA ZA VSTAVLJANJE SLIK IN TABEL
*Slike

Pod »slike« spadajo tudi diagrami, grafi ipd. 
pravilno označevanje slike je sledeče:
Pod sliko se z ležečim tiskom oštevilči številko 

slike. Če je to 1. slika v 1. poglavju, se jo 
oštevilči z 1.01., če je 2. v istem poglavju, se jo 
oštevilči z 1.02. itd.

Dodate še kratek opis slike v normalnem tisku in 
na koncu daste piko.

Slike so praviloma črno-bele (s sivinami) in 
dvodimenzionalne.
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Primer:
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*Tabele
Tabele morajo biti oblikovno urejene v skladu z APA 

standardi. Način urejenosti vidite v primeru (brez 
navpičnih črt, zgornja in spodnja linija debelejši 
[svetujem 1 ½ pike], črta pod legendo tanjša 
[svetujem ½ pike], brez vmesnih vodoravnih črt, 
brez barv)

Nad tabelo se z normalnim tiskom oštevilči številko 
tabele. Način oštevilčenja je enak kot pri slikah.

V novo vrstico dodate še kratek opis tabele v 
ležečem tisku brez pike na koncu.

Če imate opombe, se jih doda pod tabelo; besedo 
»Opombe« v ležečem tisku, tekst pa v normalnem. 
Opombe se dajejo takrat, kadar imate v tabeli 
kratice, ki niso splošno znane.
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Primer:

PRIMERI


