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Uvod

V prvem tiskarskem priročniku Mechanick Exercises J. Moxona iz leta 
1683 beremo:1 »Ker imamo poleg dobrih avtorjev tudi slabe, je na-
loga stavca, da besedilo postavi pravilno, četudi ga je avtor zapisal 
napačno. Stavec mora poznati pravila zapisa posameznih besed, ve-
deti, katere besede se piše z veliko začetnico, katere v kurzivni razli-
čici ipd.« – Leta 1893 je na 24 straneh izšla prva knjižica tipografskih 
pravil Rules,2 ki jo je napisal Horace Hart za Oxford University Press. 
Prav zaradi uporabe Horaceovih pravil je založba na pariški razstavi 
leta 1900 dobila več prvih nagrad v najpomembnejših kategorijah ka-
kovosti tiskovin.3 

Na slovenskem področju nimamo tipografskih virov o tem, kako 
natančno pripraviti in oblikovati besedilo. Zadnja, a samo nekatera, 
navodila za oblikovanje besedila so bila podana v 80. letih preteklega 
stoletja. Prav zaradi pomanjkanja takšne literature je vzniknila potre-
ba po delu, ki bi pokrivalo področje mikrotipografije. Po pregledanih 
strokovnih delih smo ugotovili, da je mogoče pojasniti veliko neskla-
dnost med zapisanimi in trenutno uporabljanimi mikrotipografskimi 
priporočili le z natančno zgodovinsko raziskavo. Hkrati je bilo zara-
di anglosaškega vpliva na sodobno grafično pripravo treba pridobiti 
natančen pregled tujih izdanih del s tega področja. Šele po obsežni 
analizi zgodovinskih virov in podrobni raziskavi mednarodnih mikro-
tipografskih pravil lahko zasnujemo sodobna priporočila za sloven-
ski jezik. 

Delo, ki je pred vami, je nastalo z namenom, da bi »sodobni stavci« 
– oblikovalci, tehnični uredniki, izdelovalci grafične priprave – pa tudi 
avtorji, lektorji in uredniki kakovostno ali pa samo bolj zanimivo in 
dosledno opravljali delo v pripravi in posredovanju besedilnih infor-
macij. V 80. letih preteklega stoletja se je tudi v Sloveniji začela uve-
ljavljati sodobna računalniška tehnologija v pripravi besedila. Stavec 
je s fotostavnimi napravami (večinoma) postal le še meter – besedi-

1 Moxon, 1998, str. 198. 
2 Dopolnjena pravila z naslovom Hart’s 

Rules for Compositors and Readers at the 
University Press Oxford še vedno izhaja-
jo; leta 1999 je izšla 39. izdaja, leta 2005 pa 
40. izdaja z novim naslovom, New Hart’s 

Rules, ki je močno razširjena in dopolnje-
na. Hartova pravila so prevzele tudi druge 
založbe, na primer University of Chicago 
Press leta 1906.
Prim.: Ritter, 2004, str. 51.

3 Ritter, 2004, str. 37, 43–45, 51–53.
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lo je z vnosom nekaterih poudarkov le razporejal v zrcalo. Kasneje, 
s široko uporabo osebnih računalnikov, pa je avtor besedila pogo-
sto prevzel vlogo ne samo stavca in meterja, ampak tudi oblikoval-
ca. Na začetku 90. let so bili organizirani številni tečaji za uporabo 
računalniškega programa Word, ki so vsebovali tudi poglavja, kako 
»oblikovati« (program pa ni namenjen oblikovanju besedila, marveč  
je samo urejevalnik besedila [!]). Žal se pri nas na strokovni ravni ob 
to ni nihče obregnil.4 Z leti so za avtorji celo nekateri založniki in 
grafičarji sprejeli za slovensko področje nekaj neprimernih rešitev – 
kratko malo so nekritično prevzeli anglosaške vzorce, ki so vgrajeni  
v računalniške programe. – Od zadnje izdane slovenske strokovne li-
terature, kjer je vsaj deloma omenjeno mikrotipografsko oblikovanje, 
je minilo skoraj 30 let. V tem obdobju so se spremenila tako nacional-
na jezikovna pravila kot mednarodna uporaba mikrotipografskih pri-
poročil. Prav zaradi tega smo se najprej lotili podrobnega pregleda 
uporabe mikrotipografskih pravil, kot jih narekujejo oziroma pripo-
ročajo slovenski avtorji od prve polovice 20. stoletja naprej. Slovenska 
pravila so v preteklosti večinoma temeljila na nemških pravilih in tudi 
v sodobni pripravi besedila najdemo številne podobnosti. Zato smo  
v pričujočem delu opozorili na primerljivost s sodobnimi nemškimi ti-
pografskimi priporočili ali pa morebitno različnost. Vpliv anglosaških 
tipografskih rešitev v tehnološki pripravi besedila je izredno močan. 
Hkrati s prevodi so tudi njihova mikrotipografska pravila prezrcaljena 
na slovensko jezikovno področje. To pa ni samo neprimerno, ampak 
velikokrat tudi nedopustno, saj nimamo istih tipografskih osnov. 

V končni različici tega dela smo v glavnem besedilu podali sodob-
na načela mikrotipografije za slovenski jezik, ki so dopolnjena tudi 
s primeri najpogostejše napačne ali neprimerne rabe. V želji, da bi 
znanstveno utemeljili priporočena pravila, smo izhajali iz raziska-
ve zgodovinskega razvoja mikrotipografije na Slovenskem, se hkrati 

4 Na anglosaškem področju sta zna-
ni izdaji, kot na primer The Mac is Not 
a Typewriter (1990) in The PC is Not a 
Typewriter (1992). – Žal našega področja 
večinoma nista dosegli. Tako nam Slovenski 
pravopis dopušča skrajno neprimerno upo-
rabo matematičnega znamenja za sekunde 
na mestu narekovajev. To znamenje je na 
anglosaškem področju, če je tako upora-

bljeno, označeno kot »neumni narekovaj« 
(dumb quotation mark) in tudi strogo pre-
povedano.
Prim.: Baines, Haslam, 2002, str. 168; Feli-
ci, 2003, str. 86; Jury, 2004, str. 46; Lupton, 
2004, str. 164, 165; New Hart’s Rules, 2005, 
str. 260; Slovenski pravopis, 2001; Slovenski 
pravopis, 2003, Slovenski pravopis, elek- 
tronska izdaja, 2003, § 461; Squire, Will-
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oprli na sodobno in preteklo rabo ter oblikovanja tipografskih pravil 
v nemškem jeziku, katerih vpliv je mogoče zaznati še danes, in ob teh 
vključili še anglosaške. Del raziskovanja, ki se posveča razvoju mikro-
tipografije z nemškega govornega področja, je večinoma zabeležen 
v opombah. Tam smo navedli tudi utemeljitve za posamezne odloči-
tve pri posredovanju slovenskih mikrotipografskih predlogov. Zaradi 
močnega vpliva anglosaških pravil v zadnjih desetletjih smo posebej 
opisali pravila in priporočila, ki veljajo na tem področju, oziroma po-
jasnili razlike med britanskim in severnoameriškim načinom zapiso-
vanja. 

Ni lahko v eni knjigi predložiti mikrotipografska pravila, ki bi po-
krivala vse raznovrstne rokopise, od družboslovnih do naravoslov-
nih. Hkrati je težko podati odgovore, ki bi bili uporabni za vse avtor-
je in založnike. V delu smo zapisali temeljna načela mikrotipografije, 
ki na nekaterih področjih, na primer pri postavitvi opomb, kazal, bi-
bliografskih zapisov, posegajo v oblikovanje oziroma tehnično ure-
janje. A to le z namenom, da je posamezna vsebina celostno obdela-
na. Obenem se lahko poraja vprašanje, zakaj bi potrebovali »še ena 
priporočila za zapisovanje bibliografskih virov«, če obstajajo celo 
računalniški programi,5 ki nam z izborom ustreznega sloga avtoma-
tično pokažejo rešitev. Priporočila z utemeljitvami smo namenili ti-
stemu delu izdajateljskih dejavnosti, kjer izdajatelj nima določene-
ga sloga, oziroma tudi tistim, ki se bodo sami lotili izdelave sloga6 
kakega založnika ali izobraževalne ustanove. Oziroma – kot navajajo 
v Butcher’s Copy-editing7 –, tudi če ima založnik svoj slog, ta običaj-
no ne pokriva mikrotipografije v celoti. Torej je pričujoče delo lahko 
dopolnilo ali pomoč pri pisanju in/ali oblikovanju za že izdelan ozi-
roma določen založniški slog. S to knjigo zahtevnejšemu bralcu po-
nujamo natančen opis slogovnih tipografskih razlik med evropskim, 
angleškim in severnoameriškim načinom. 

berg, Forssman, 2006, str. 60, 61; Williams, 
1990, str. 15, 16; Williams, 1992, str. 15, 16. 

5 Na primer programi EndNote, Book- 
ends in Reference Manager; ti vsebujejo 
sloge oblikovanja bibliografskih zapisov, 
ki jih določajo nekatere založniške hiše za 
svoje izdaje.
Prim.: Bookends, 2009; EndNote, 2009; Re-
ference Manager, 2009.

6 Da določitev bibliografskega sloga ni 
enostavna, temveč zahtevna zadeva, za ka-
tero je potrebnih veliko tehtnih odločitev, 
utemeljuje tudi to, da Oddelek za tipogra-
fijo in grafične komunikacije Univerze Rea- 
ding, ki mu pripisujejo, da posreduje te-
meljno konvencionalno tipografsko znanje, 
nima lastnega sloga. 

7 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 117.
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Delo smo razdelili na več mikrotipografskih poglavij (1–8), v kate-
rih obravnavamo ločila, matematična, kemijska, fizikalna in nekate-
ra druga znamenja, valute, merske enote, števila ter navajanje pokli-
cev. Dodali smo tipografske napotke deljenja besedila (poglavje 12). 
V poglavjih (9–11), v katerih obravnavamo opombe, bibliografijo in 
kazala, smo mikrotipografijo dopolnili z oblikovnim oziroma tehni- 
čnim urejanjem. Vsebino smo dopolnili še s poglavjem o estetiki (13.), 
ki je razdeljeno na uporabo različic pisave oziroma poudarke in na 
poravnavo besedila. V 14. poglavju podajamo uporabo korekturnih 
znamenj za vsa tri jezikovna področja, obravnavana v knjigi. Delo za-
okrožamo s tipografskim terminološkim slovarjem, v katerem bralec 
najde strokovno izrazje tudi v angleškem in nemškem jeziku. 

Nekatera konkretna (numerična)8 priporočila, ki jih navajamo v be-
sedilu, na primer o velikosti praznega prostora, se seveda nanašajo na 
velikosti pisav, ki jih navadno uporabljamo za daljša besedila (8 do  
12 tipografskih enot). 

Upamo, da smo na podlagi zgodovinske raziskave in primerjalne 
analize utrli pot temeljnim mikrotipografskim priporočilom pripra-
ve in oblikovanja za slovenski jezik, s tem pa končno odprli vrata za 
skladno uporabo mikrotipografije, kakršno poznajo številni evropski 
narodi in široko anglosaško področje. 

8 Zaradi zgodovinskih temeljev so za 
slovensko in nemško področje načelno (še 
vedno) navedene konkretne numerične 
vrednosti. Zgodovinski temelji, ko so upo-
rabljali »tanjša« in »debelejša razpirala« za 
zapolnitev praznega prostora, in sodobna 
uporaba računalniških programov (na pri-
mer InDesign), kjer je prazen prostor defi-
niran na podlagi delov celca, so vplivali na 
to, da je v anglosaških virih prazen prostor 
večinoma imenovan in definiran kot »izre-

dno majhen« (hair; včasih samo ½ »majh-
nega« praznega prostora, lahko tudi ¼  
ali ½ tipografske enote), »majhen« (thin; 
1∕5 celca) in »večji« (thick; 1∕3 celca) prazen 
prostor. Pri velikostih pisav, ki so namenje-
ne daljšim besedilom, pridemo do podob-
nih oziroma enakih numeričnih vrednosti.
Prim.: New Hart’s Rules, 2005, str. 39; The 
Chicago Manual of Style, 2003, str. 830, 
839.
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Ločila so enodelna ali dvodelna nečrkovna pisna (grafična) zname-
nja, na primer pika, klicaj, vprašaj, tri pike, vejica, podpičje, dvopičje, 
pomišljaj, vezaj/deljaj, narekovaj, opuščaj, oklepaj ipd.

Ločila zaznamujejo skladenjsko in neskladenjsko rabo. Skladenjsko se 
ločila uporabljajo na koncu povedi (pika, klicaj, vprašaj, tri pike, pomi-
šljaj), na koncu dela povedi (vejica, podpičje, dvopičje, tri pike, pomi-
šljaj), na začetku povedi ali njenega dela (odstavčni/alinejni pomišljaj, 
tri pike kot znamenje izpusta) ter na začetku in koncu povedi ali njene-
ga dela (oklepaji, dvodelni pomišljaj, narekovaji). Neskladenjsko se loči-
la uporabljajo večinoma sredi ali na koncu povedi ali besede, na primer 
za okrajšave, za izražanje dvoma ali opozorila (vprašaj in klicaj v okle-
paju), v seznamih in stvarnih kazalih, za pomen »proti«, »deljeno«, »na-
sprotno«, namesto predlogov. Nadalje se uporabljajo za številkami, med 
deli števil, med celim številom in decimalkami, kot matematični simbol 
»minus«, za izpust dela besede, za zaznamovanje končajev besed in ne-
samostojnih pomenskih delov besede (predpon, končnic ipd.).1 

Ločila2 pišemo večinoma brez presledkov ob črki ustrezne skladenj-
ske enote ali besede (torej so levo- ali/in desnostična). Pred oziroma 
za njimi je normalen presledek (prazen prostor v velikosti presledka, 
ki je med besedami). Pri nekaterih nekončnih ločilih (ločilih na kon-
cu dela povedi) upoštevamo estetsko pravilo in zato za njimi ni nor-
malnega presledka, ampak manjši prazen prostor, kar pa je odvisno 
od velikosti črk in predvsem od širine črkovnih podob. 

Pika (.)

Piko kot končno ločilo uporabimo na koncu samostojne proste ali 
zložene pripovedne povedi.3 Stisnemo jo k besedi, za njo je normalen 
presledek.

1 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pra-
vopis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, § 226–229.

2 J. Moxon (1998, str. 224) je v prvem ti-
skarskem priročniku Mechanick Exercises  
leta 1683 zapisal, da je raba ločil, kot so 
pika, vejica, podpičje, dvopičje, okrogli  
in oglati oklepaj ter presledek, zapisana  
v šolskih knjigah, zato mu o tem ni tre-
ba nič zapisati ali dodati, le opozori nas, 

kje naj poiščemo pravila. – Hkrati pove 
(Moxon, 1998, str. 198), da je naloga stavca 
slovnično pravilno staviti besedilo; četudi 
ga je avtor zapisal napačno, mora stavec 
vedeti, kdaj uporabiti veliko začetnico, kdaj 
kurzivne črke ipd. 

3 Skaza, 2004, str. 30; Skaza, 2007, str. 52, 
113, 116; Slovenski pravopis, 2001; Slovenski 
pravopis, 2003; Slovenski pravopis, elek-
tronska izdaja, 2003, § 232. 
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Piko kot nekončno ločilo uporabljamo pri neskladenjski rabi. Splo-
šno velja (z nekaterimi izjemami) isto tipografsko pravilo za piko, ki 
ne končuje povedi. Vendar je lepše, če je v nekaterih primerih za to 
piko manjši prazen prostor. Ta je odvisen od velikosti pisave, pred-
vsem pa od širine črkovnih podob.

Za piko, ki stoji kot nekončno ločilo,4 ne pišemo velike začetnice.5 
Piko uporabljamo tudi za nekaterimi okrajšavami posameznih be-

sed,6 na primer str. (stran), l. (leto), gl. (glej), t. i. (tako imenovani), t. m.  
(tega meseca), pr. n. št. (pred našim štetjem), univ. dipl. inž. (univerzi-
tetni diplomirani inženir), dr. (doktor), ga. (gospa), ul. (ulica).

Nekatere okrajšave za več besed zapisujemo brez vmesnih pik,7 na 
primer itd. (in tako dalje), ipd. (in podobno), npr. (na primer), tj. 
(to je).

Zloženke okrajšamo tako, da okrajšane dele zapisujemo brez pra-
znega prostora, vendar s pikami, na primer l.r. (lastnoročno), lit.zg. 
(literarnozgodovinski), rim.kat. (rimskokatoliški). Lahko pa tudi z ve-
zajem, če je tako pisana neokrajšana beseda: angl.-slov. (angleško-
slovenski).8 

4 V nemščini velja isto pravilo zapiso-
vanja pike kot končnega ločila. Pri zapi-
sovanju pike kot nekončnega ločila pa je 
nekaj razlik. Pri zapisovanju okrajšav so 
navadno uporabljene pike. Med različnimi 
okrajšavami, na primer pri zapisu poklica 
ali akademskih nazivov, pa je manjši pra-
zen prostor (1 tipografska enota), na pri-
mer Dr. Dr. h.c. Pri zapisovanju števnikov 
je med števnikom in ustreznim samostal-
nikom, na primer der 2. Platz (2. mesto/
prostor), manjši presledek (2 tipografski 
enoti). – F. Forssman in R. de Jong (2004, 
str. 12, 103, 183, 364), J. Hochuli (2005, str. 
38, 39), J. Gulbins in C. Kahrmann (2000, 
str. 125) ter H. H. Willberg in F. Forssman 
(2000, str. 58, 60) med vsemi okrajšavami 
predlagajo enak, manjši prazen prostor, 
hkrati to predlagajo tudi med številkami 
pri zapisovanju datuma. – Pri navajanju 
časa pa prazen prostor ni zmanjšan, tem-
več je enak praznemu prostoru med bese-
dami: 17.30 Uhr.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 8; Formelsamm-
lung für Drucktechniker, 2001, str. 23; Hei-

se, 1996, str. 31, 32; Hübener, 2004, str. 11–13; 
Luidl, 1996, str. 9, 95; Tschichold, 1967, str. 
40; Tschichold, 1991, str. 96; Turtschi, 2000, 
str. 207; Willberg, Forssman, 1997, 
str. 220, 221.

5 Pravzaprav bi ta zapis moral biti nepo-
treben. Vendar je v zadnjem obdobju vse 
preveč napačnih zapisov slovenskega jezi-
ka. Hkrati se za te napake krivi kar orodja 
zapisovanja – na primer urejevalnik bese-
dila Word. Kot uporabniki jezika moramo 
napake orodja popraviti oziroma, kar je 
pravzaprav še lažje, zamenjati program za 
urejanje besedila s takšnim, ki tega ne bo 
povzročal.

6 Skaza, 2004, str. 30; Skaza, 2007, str. 34, 
37, 44, 175; Slovenski pravopis, 2001; Sloven-
ski pravopis, 2003; Slovenski pravopis, elek-
tronska izdaja, 2003, § 249, 595.

7 Skaza, 2007, str. 38; Slovenski pravopis, 
2001; Slovenski pravopis, 2003; Slovenski 
pravopis, elektronska izdaja, 2003, § 249, 
597.

8 Ibid., str. 175; § 594–597.
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Piko uporabljamo tudi pri uporabi številk, ki zaznamujejo vrstilne 
števnike,9 na primer 3. mesto, 10. vrsta, 1. del, ob 9. uri,10 21. novem-
ber, 20. stoletje, Henrik VIII.11

V vseh navedenih primerih je pika zapisana levostično, za njo je 
normalen presledek (prazen prostor, kot ga sicer uporabljamo med 
besedami ali stavki). Isto velja za pomensko povezane okrajšave več 
besed, na primer t. i., pr. n. št. 

V nekaterih primerih je primerneje okrajšave zapisovati z manjšim 
praznim prostorom med njimi; recimo okrajšave, ki označujejo obli-
ko organizacije podjetja oziroma gospodarske družbe:12 d. d. (delni-
ška družba), d. o. o. (družba z omejeno odgovornostjo, s. p. (samostoj-
ni podjetnik). Isto priporočilo velja za pisanje okrajšav poklicev,13 na 
primer univ. dipl. inž.

V pravopisni literaturi14 je sicer predvideno zapisovanje z normal-
nim presledkom med okrajšavami. Navadno te okrajšave pri zaščitnih 
znakih (logotipih) podjetij zelo izstopajo, še posebej če je ime podje-
tja kratko (kar je sicer dobro s trženjskega vidika). Zato je z estetske-
ga vidika priporočljivo, da med takšnimi okrajšavami uporabljamo 
manjši prazen prostor – na primer 1 do 2 tipografski enoti (odvisno 
od velikosti pisave).

Za kraticami in nekaterimi okrajšavami ne zapisujemo pike.15 To so 
predvsem kratice in črkovni simboli za denar, mere, kemične prvine 
in spojine ter biblijske okrajšave,16 na primer RS (Republika Slove-

  9 Gl. poglavja Vrstno število, str. 112, Denar-
ni znesek, str. 117; Rimske števke, str. 119; Pisa-
nje datuma, str. 122; Navajanje časa, str. 125.

10 Standard DIN 5008 (2005, str. 11, 15) za 
ločevanje minut od ure predvideva stično 
dvopičje. – Nasprotno pa H. P. Willberg in 
F. Forssman (2000, str. 11) tak način (name-
sto stične pike) podajanja časa označujeta 
za napačnega.

11 Skaza, 2004, str. 30; Skaza, 2007, str. 117, 
118, 120; Slovenski pravopis, 2001; Sloven-
ski pravopis, 2003; Slovenski pravopis, elek-
tronska izdaja, 2003, § 251, 252. 

12 Ko v ŠUSS-u (2001, str. 36, 37) razlaga-
jo uporabo vejice med imenom podjetja in 
okrajšavo za označevanje oblike organiza-
cije gospodarskih družb ter za to okrajša-
vo, so okrajšave vedno zapisane brez pra-

znega prostora, na primer d.o.o., d.d. Glede 
na vsebino vprašanj (s področja slovnice) 
in na napake tipkopisa lahko ugibamo, da 
ustvarjalci vsebine verjetno niso posvečali 
pozornosti tipografskemu zapisu in v tem 
primeru nimamo njihovih smernic, kako pi-
sati: ali uporabiti prazen prostor ali ne, in 
če ga, kako velik naj bo.

13 Glej poglavje Navajanje poklicev, str. 129.
14 Skaza, 2004, str. 30; Slovenski pravopis, 

2001; Slovenski pravopis, 2003; Slovenski 
pravopis, elektronska izdaja, 2003, § 595. 

15 Skaza, 2007, str. 38, 39, 117; Slovenski pra-
vopis, 2001; Slovenski pravopis, 2003; Sloven-
ski pravopis, elektronska izdaja, 2003, § 250. 

16 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 121, 
141, 142; MHRA Style Guide, 2008, str. 40, 41; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 261, 262.
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nija), SIT (slovenski tolar), EUR (evro), m (meter), l (liter), g (gram), 
N (njuton), A (amper), H (vodik), NaCl (sol), Mz (Mojzesova knjiga), 
Mt (Matejev evangelij), 1 Kor (1. pismo Korinčanom).17 

Piko lahko uporabljamo stično (pred in za njo ni presledka) pri za-
pisovanju časa18 in pri nekaterih številčnih označevanjih vsebin,19 na 
primer: odhod vlaka ob 8.47, predstava se prične ob 19.30, 1 Glavni 
naslov, 1.1 Naslov, 1.1.1 Podnaslov.20 

Uporabljamo jo pri zapisovanju pet- in večmestnih števil denarne 
enote, na primer 10.000 EUR. V tem primeru je pika zapisana stično.

Pri zapisovanju pet- in večmestnih števil,21 na primer 2 346 097 pre-
bivalcev, je primernejše zapisovanje s praznim prostorom v velikosti  
2 tipografskih enot.22

Piko (kakor tudi druga znamenja) pišemo stično tudi pri pisanju 
številke UDK-ja (univerzalna decimalna klasifikacijska številka), med 
posameznimi enotami naslova spletne strani ali elektronske pošte,23 
na primer UDK 655.26(091), http:⫽www.atypi.org, srecko.kljuka @
volja.net. 

17 Tudi v nemščini za nekaterimi okrajša-
vami in kraticami ni pik, na primer NATO, 
GmbH, V (volt), pt (punkt – tipografska 
enota), EUR. Poleg tega ne uporabljamo 
pike, kadar je zapisana polna ura: 11–13 Uhr.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 8, 13; Formel-
sammlung für Drucktechniker, 2001, str. 23; 
Forssman, Jong, 2004, str. 184, 364; Heise, 
1996, str. 31, 32; Hübener, 2004, str. 11–13; 
Luidl, 1996, str. 9, 95.

18 Glej poglavji Pisanje datuma, str. 122  
in Navajanje časa, str. 125.

19 Glej poglavje Vsebinsko kazalo, str. 172.
20 Skaza, 2004, str. 30, 31; Skaza, 2007, str. 

117–120; Slovenski pravopis, 2001; Slovenski 
pravopis, 2003; Slovenski pravopis, elek-
tronska izdaja, 2003, § 255.

21 Tudi v nemščini se pika uporablja pri 
zapisovanju denarnih zneskov. Za druge 
večmestne vrednosti pa je predviden manj-
ši prazen prostor, na primer za ločevanje 
stotic od tisočic. 
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 8, 13; Formel-
sammlung für Drucktechniker, 2001, str. 23; 
Forssman, Jong, 2004, str. 183, 184, 364; Hei-
se, 1996, str. 31, 32; Hochuli, 2005, str. 38, 39; 

Hübener, 2004, str. 11–13; Luidl, 1996, str. 9, 
95; New Hart’s Rules, 2005, str. 215; Tschi-
chold, 1967, str. 40; Tschichold, 1991, str. 96; 
Turtschi, 2000, str. 207; Willberg, Forssman, 
1997, str. 220, 221; Willberg, Forssman, 2000, 
str. 11, 55.

22 V Ročnem stavcu (1971) je ta način zapi-
sovanja predviden tudi za števila denarnih 
enot. V Slovenskem pravopisu (2001; 2003; 
elektronska izdaja, 2003, § 255, 257) pa ravno 
obratno zapisujejo s pikami oziroma podajo 
možnost, da »piko pri strojnem tisku števil 
nad deset tisoč lahko nadomeščamo s pre-
sledkom: 132 457«. To pa je nepopolna trditev: 
ta presledek ni običajen presledek med bese-
dami, ampak je manjši (2 tipografski enoti). 
– Če računalniški program (na primer ureje-
valnik besedila Word – vendar to ni primeren 
program za grafično pripravo besedila [!]) ne 
omogoča poljubne izbire velikosti praznega 
prostora, lahko postavimo piko, ki ji v paleti 
barv določimo belo barvo (na izpisu bo ne-
vidna).

23 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pra-
vopis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, § 261.
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Pravilno Napačno

Danes sem kupil knjigo 
o tipografiji.

Vroč 13. julij nam bo 
ostal v spominu.

Bauhaus je zaznamoval 
1. polovico 20. stoletja.

Abeceda je nastala  
v 7. stoletju pr. n. št.

Danes je t. i. namizno 
založništvo popolnoma 
uveljavljeno.

Word, tj. program pod-
jetja Microsoft, je danes 
najbolj razširjen ure-
jevalnik besedila, ki ga 
uporablja vladna admi-
nistracija.

Danes sem kupil knjigo 
o tipografiji .

Vroč 13. Julij nam bo 
ostal v spominu.

Bauhaus je zaznamoval 
1. Polovico 20. Stoletja.

Abeceda je nastala  
v 7. Stoletju pr. N. Št.

Danes je t. i. Namizno 
založništvo popolnoma 
uveljavljeno.

Word, tj. Program pod-
jetja Microsoft, je danes 
najbolj razširjen ure-
jevalnik besedila, ki ga 
uporablja vladna admi-
nistracija.

Word, t.j. program pod-
jetja Microsoft, je danes 
najbolj razširjen ure-
jevalnik besedila, ki ga 
uporablja vladna admi-
nistracija.

Word, t. j. program pod-
jetja Microsoft, je danes 
najbolj razširjen ure-
jevalnik besedila, ki ga 
uporablja vladna admi-
nistracija.

ga. Marta ga Marta

angl.-angl. slovar angl. - angl. slovar
angl.–angl. slovar
angl.angl. slovar
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Pravilno Napačno

4. vrsta 13. sedež 4 vrsta 13 sedež
4.vrsta 13.sedež
4. Vrsta 13. Sedež

Lepše

Elizabeta I.

7. stoletje
7. st.

7. stoletje pr. n. št.

Maklatura, d. d.
Grafičar, d. o. o.
Viktor Mera, dipl. inž.

Maklatura, d. d.
Grafičar, d. o. o.
Viktor Mera, dipl. inž.

RS

Mt

Elizabeta I
ElizabetaI.

7. Stoletje
7. St. 
7.st.
7. stoletje pr.n.št.
7. stoletje pr n št

Maklatura, d.d.
Grafičar, d.o.o.
Viktor Mera, dipl.inž.
Viktor Mera,dipl.inž.

R S
R.S.
R. S.

Mt.

10.513 EUR 10 . 513 EUR
10,51324 EUR

UDK 811.163.6(35)

mini.moris @ volja.net

http:⫽www.atypi.org

UDK 811 . 163 . 6(35)
UDK 811.163.6 (35)

mini. moris@volja. net
mini . moris@volja . net

http:⫽www. atypi.org
http:⫽www .atypi.org

24 Tako zapisan denarni znesek ima po-
polnoma drugačen pomen oziroma vre-
dnost.
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AngleščIna V angleščini velja isto pravilo zapisovanja pike za konč-
no ločilo. Pri zapisovanju pike kot nekončno ločilo pa je nekaj raz-
lik. Za kraticami časovnih obdobij BC (Before Christ) in aD (Anno 
Domini – in the year of our Lord) ni pik, zapisani pa morata biti  
s kapitelkami. Za nekaterimi okrajšavami (v britanski angleščini) ni 
pike: Dr (Doctor), Mr (Mister), St (Saint), p (pence), Ltd (Limited), 
MS (manuscript), NY (New York), AIDS (acquired immunodeficien-
cy syndrome). Nekatere okrajšave imajo pike: M. (Monsieur), St. 
(Street), etc. (et cetera – and so on, and other things), p. (page), no. 
(numero – number), ibid. (ibidem – in the same place) Matt. in tudi 
Mt. (Matehew’s gospel), 1 Cor. (1 Corinthians). Okrajšav osebnih imen 
ne pišemo stično, na primer E. J. Dobson. Okrajšavo več besed piše-
mo navadno s pikami in stično (brez praznega prostora): e.g. (exem-
pli gratia – for example), i.e. (id est – that is), a.m. (ante meridiem – 
before noon), n.s. (new series), Ph.D.25 (Doctor of Philosophy), I.o.W. 
(Isle of Wight).26 Isto velja, če je ime v celoti podano samo z inici-
alkami, na primer E.H.S. Če je oseba splošno znana po svoji inicial-
ni okrajšavi imena, potem se pike lahko tudi izpustijo,27 na primer 
JFK. Znani so tudi primeri nestičnega pisanja: et al. (et alii; et alibi 
– and other people; and elsewhere), ex. int. (without interest). Ne-
katere okrajšave (v netehničnih besedilih) v pomenu množine dobijo 
končnico -s, na primer hrs. (hours), yds. (yards).28 Vendar opozarja-
jo29 da naj v znanstvenih in strokovnih delih uporabljamo edninsko 
različico. Nekatere okrajšave pa v pomenu množine podvojijo prvo-
tno okrajšavo, na primer pp. (pages).30 

V ameriški angleščini – v nasprotju z britansko – za nekaterimi 
okrajšavami uporabljajo piko, na primer Mrs. (Missis). In nasprotno 
se za nekaterimi okrajšavami pika ne uporablja, na primer PhD (Doc-
tor of Philosophy). Kapitelki  za zapis okrajšav, ki časovno označu-
jeta del dneva, aM (ante meridiem – before noon) in PM (post me-

25 V New Hart’s Rules (2005, str. 104) do-
dajajo, da sta pri današnjem načinu pisanja 
piki pogosto opuščeni, na primer PhD.

26 P. Baines, A. Haslam (2002, str. 163) 
celo predvidevata, da se okrajšave, kot so 
na primer p. (page), vol. (volume), c. (circa) 
in fl. (flourished), zapisujejo stično s pripa-
dajočimi številčnimi podatki.

27 New Hart’s Rules, 2005, str. 101.

28 Baines, Haslam, 2002, str. 163; New 
Hart’s Rules, 2005, str. 101, 103–105, 175; The 
Chicago Manual of Style, 2003, § 15.8, 15.75.

29 Baines, Haslam, 2002, str. 163; Butcher, 
Drake, Leach, 2007, str. 118.

30 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 118, 
129; Dowding, 1995, str. 33; Felici, 2003,  
str. 263; Forssman, Jong, 2004, str. 323–325; 
Kinross, 2002, str. 216; MHRA Style Guide, 
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ridiem – after noon), nimata pik. Okrajšava je zapisana stično ali pa 
z minimalnim praznim prostorom. V nekaterih primerih pa je do-
voljena uporaba pike ali tudi zapis brez nje, na primer Matt. ali Mt 
(Matehw’s gospel), 1 Cor. ali 1 Cor (1 Corinthians).31 Med okrajšava-
mi osebnih imen naj bi bil manjši prazen prostor ali pa ga sploh ni. 
Med okrajšavo in priimkom pa je normalen prazen prostor, na primer 
W.B. Yeats.32 A. Wilson33 navaja, da za pikami, ki označujejo nekate-
re okrajšave, na primer a.m., pp. 22, ni običajnega praznega prostora 
oziroma presledka, temveč je ta prostor manjši. 

Tri pike (…)

Razlikujemo enodelne tri pike in dvodelne tri pike. Enodelne tri pike 
zaznamujejo nedokončano misel ali izpuščene dele navedkov. Kadar 
na koncu povedi s tremi pikami označimo izpuščeno misel, je četrta 
pika (končno ločilo povedi) odveč. Izjema je le, če je takšno besedilo 
omejeno z narekovajema znotraj povedi, ki bi se sicer morala končati 
s piko. Prav tako sta izjemi vprašaj in klicaj, če zaključujeta nedokon-
čano misel. Dvodelne tri pike lahko ločijo vrinjeni stavek ali zvezo 
stavkov od drugega besedila. Navadno sicer v takšnih primerih upo-
rabljamo nestični pomišljaj. V navedenih primerih so tri pike nestič-
no34 ločilo.

Kadar pa tri pike nakazujejo izpust dela besede, so stične.35 

2008, str. 21, 22, 54; New Hart’s Rules, 2005, 
str. 74, 75, 139–142, 167–169, 170–172, 175–178; 
Squire, Willberg, Forssman, 2006, str. 59, 61; 
The Chicago Manual of Style, 2003, § 7.15, 
8.153, 15.3–15.5, 15.14, 15.29, 15.51–15.53.

31 P. Baines, A. Haslam (2002, str. 167) in 
D. Jury (2004, str. 46) celo opozarjajo, da za 
okrajšavami delov osebnih imen, ki pred-
stavljajo samo eno črko (verzalko), sploh 
ne bi pisali pike; razloge navajajo v estetiki 
oziroma v potrebnem optičnem izenačeva-
nju praznega prostora med takšno okrajša-
vo in preostalim delom imena.

32 Bringhurst, 2002, str. 30; Felici, 2003, 
str. 263; Forssman, Jong, 2004, str. 323; The 
Chicago Manual of Style, 2003, § 15.5, 15.8, 
15.16, 15.20, 15.51–15.53.

33 Wilson, 1993, str. 93.
34 ŠUSS (2001, str. 27, 28) predlaga, da 

končno in začetno tripičje pišemo brez pre-
sledka, na primer: (…očetovih muk ni mo-
gel trpeti…).

35 V nemščini velja isto pravilo zapiso- 
vanja treh pik kakor v slovenščini. Kadar  
s pikami nakažemo dopolnitev letnice, na 
primer ustreznega leta v desetletju, sta 
piki samo dve: 20..; hkrati H. P. Willberg in 
F. Forssman (2000, str. 60) ter J. Gulbins in 
C. Kahrmann (2000, str. 128) za tremi pika-
mi predvidevajo tudi končno piko, ki je od 
tripičja odmaknjena s praznim prostorom.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 7, 8; Forssman, 
Jong, 2004, str. 12, 183, 184, 364; Gulbins, 
Kahrmann, 2000, str. 128; Hochuli, 2005, 
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Med tremi pikami naj bi bili po 2 tipografski enoti praznega pro-
stora.36 Vendar se uporablja tudi večji prazen prostor37 – 3 tipograf-
ske enote.38

Pravilno Napačno

Srečno sta živela do kon-
ca svojih dni …

Srečno sta živela do kon-
ca svojih dni … .
Srečno sta živela do kon-
ca svojih dni ….
Srečno sta živela do kon-
ca svojih dni…

Pravljice imajo enake 
konce: »Srečno sta živela 
do konca svojih dni …«.

Pravljice imajo enake 
konce: »Srečno sta živela 
do konca svojih dni ….«

Vedno se konča enako 
…, nato pa ugotovimo 
nasprotno.

Vedno se konča enako … 
, nato pa ugotovimo na-
sprotno.

Le zakaj se vedno konča 
enako …?

Le zakaj se vedno konča 
enako … ?

Nadaljevanje je mogoče 
le na ta način …!

Nadaljevanje je mogoče 
le na ta način … !

Šla sem … tja … k nje-
mu … ni ga bilo …

Šla sem…tja…k nje-
mu…ni ga bilo…

Le v nekaterih literarnih 
zvrsteh … basnih, zgo-
dovinskih pripovedkah

Le v nekaterih literarnih 
zvrsteh …basnih, zgodo-
vinskih pripovedkah in

str. 38, 40; Hübener, 2004, str. 58–60; Lui-
dl, 1996, str. 9; Tschichold, 1991, str. 129–131; 
Willberg, Forssman, 1997, str. 223; Willberg, 
Forssman, 2000, str. 60; Willberg, Forss- 
man, 2005, str. 83, 236. 

36 Paradiž, 1971, str. 28; Skaza, 2004, str. 31, 
32; Skaza, 2007, str. 112, 113, 115, 121, 122; Sloven-
ski pravopis, 2001; Slovenski pravopis, 2003; 
Slovenski pravopis, elektronska izdaja, 2003, 
§ 400–410.

37 To je posledica uporabe računalniških 
programov za prelom besedila, ki so po ve-
čini ameriškega izvora, oziroma tega, da so 
tipografi v oblikovanju treh pik sledili an-
glosaški obliki treh pik. – Vendar R. Bring- 
hurst (2002, str. 82) odsvetuje tako velik 
prazen prostor med pikami.

38 DIN 5008, 2005, str. 7; Forssman, Jong, 
2004, str. 12, 183, 184, 364; Hochuli, 2005, 
str. 38, 40; Hübener, 2004, str. 58–60; Lu- 
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Pravilno Napačno

in legendah … so konci 
drugačni.

legendah… so konci dru-
gačni.

Bolje Le v nekaterih literarnih 
zvrsteh – basnih, zgodo-
vinskih pripovedkah in 
legendah – so konci dru-
gačni.

Manjka del b… Manjka del b…… 
Manjka del b… .
Manjka del b… .
Manjka del b …

AngleščIna V angleščini po večini velja isto pravilo zapisovanja 
treh pik kot v slovenščini. Razlika je v praznem prostoru med pika-
mi: v britanski angleščini je prazen prostor med pikami večji – 3 tipo-
grafske enote.39 V daljših citatih je v ameriški angleščini v rabi tudi 
sistem štirih pik; najprej kot končno ločilo povedi in nato še tri pike, 
ki označujejo izpust določenega besedila, potem sledi nadaljevanje 
citiranja. Na koncu citata, četudi ni končan, pa niso uporabljene štiri 
pike, temveč samo tri. Izjema je uporaba štirih pik v poeziji.40 

Vprašaj (?)

Vprašaj41 pišemo na koncu enostavčnih vprašalnih povedi in za pod- 
redjem, v katerem je glavni stavek vprašalni. V čustveno obarvanih 
vprašanjih se poleg vprašaja uporablja še klicaj. Vprašaj ali vprašaj 

idl, 1996, str. 9; Tschichold, 1991, str. 129–131; 
Willberg, Forssman, 1997, str. 223; Willberg, 
Forssman, 2000, str. 60; Willberg, Forss- 
man, 2005, str. 83, 236.

39 R. Williams (1998, str. 66) priporoča 
(tudi za ameriško angleščino) večji prazen 
prostor med pikami.

40 Baines, Haslam, 2002, str. 165; Felici, 
2003, str. 205, 206; Jury, 2004, str. 44; Lup-
ton, 2004, str. 165; New Hart’s Rules, 2005, 

str. 75, 76, 159, 160; Squire, Willberg, Forss- 
man, 2006, str. 60; The Chicago Manual of 
Style, 2003, § 11.51–11.61; Williams, 1998, 
str. 66.

41 Znamenje vprašaj naj bi razvili iz skraj-
šanega znamenja črke Q (začetnice latinske 
besede quaestio) šele leta 1521. 
Prim.: Hübener, 2004, str. 32; White, 2002, 
str. 42.
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skupaj s klicajem je levostično42 ločilo.43 Če izražamo dvom glede 
določenega izraza ali dela besedila, je vprašaj stično ločilo znotraj 
oklepaja44 – neskladenjska raba vprašaja.45 

Pravilno Napačno

Kje naj to preverim? Kje naj to preverim ?

Kam? Kam ?

Le kako si to storil?! Le kako si to storil ?!

Govori o minuskuli (?), 
na sliki je majuskula. 

Govori o minuskuli(?), na 
sliki je majuskula.
Govori o minuskuli?, na 
sliki je majuskula.

AngleščIna V angleščini velja isto pravilo zapisovanja vprašaja – 
kot levostično ločilo. Vprašaj je lahko uporabljen tudi znotraj povedi 
kot končno ločilo premega govora (ki pa ni nujno označeno z nareko-
vajem). Za tako uporabljenim vprašajem ni treba pisati velike zače-
tnice niti vejice. Za izražanje dvoma v povedi se uporablja enako kot 
v slovenščini – stično znotraj oklepaja. Kadar je vprašljiva letnica, da-
tum ipd., se vprašaj zapiše za nejasnim podatkom levostično, ne da bi 
pri tem uporabili oklepaj.46

42 Nekoč (Ambrožič, 1937; Mihalek, 1946; 
Blejec, 1957; Paradiž, 1971; Mrak, 1972) vpra-
šaj ni bilo levostično ločilo. Med besedilom 
in vprašajem so dodali od 1 do 1,5 tipograf-
ske enote praznega prostora. To je veljalo 
za velikosti črk do 10 tipografskih enot, pri 
večjih velikostih pisav pa so dodali še več 
praznega prostora. – V nemščini še vedno 
obstaja ta način zapisovanja vprašaja.
Prim.: Blejec, 1957, str. 186; Paradiž, 1971, str. 28.

43 V nemščini med besedilom in vpraša-
jem še vedno dodajajo prazen prostor v ve-
likosti 1 tipografske enote. Isto velja, če ga 
uporabljajo v kombinaciji s klicajem.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 12, 102, 106, 
107, 185, 364; Hochuli, 2005, str. 38, 39; Hü-
bener, 2004, str. 32–35; Luidl, 1996, str. 9; 
Willberg, Forssman, 1997, str. 222–224.

44 Tudi v neskladenjski rabi – znotraj 
oklepaja – je v nemščini zapisan s praznim 
prostorom na obeh straneh, na primer v ve-
likosti 1 tipografske enote.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 12, 106, 185, 
364; Hübener, 2004, str. 33, 66; Willberg, 
Forssman, 1997, str. 222.

45 Skaza, 2004, str. 30; Skaza, 2007, str. 113, 
115, 122, 123; Slovenski pravopis, 2001; Slo-
venski pravopis, 2003; Slovenski pravopis, 
elektronska izdaja, 2003, § 263–273.

46 Gibaldi, MLA Handbook for Writers  
of Research Papers, 1999, str. 64, 65; Gibal-
di, MLA Style Manual and Guide to Schola-
ry Publishing, 1999, str. 79, 80; New Hart’s 
Rules, 2005, str. 76–78, 155–157; Squire, Will-
berg, Forssman, 2006, str. 60; The Chicago 
Manual of Style, 2003, § 6.70–6.75, 6.123.
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Klicaj (!)

Klicaj pišemo na koncu čustveno obarvanih povedi, na koncu čustve-
no obarvanih vrinjenih povedi, za nagovorom v pismih. Na koncu 
vzkličnih vprašalnih povedi se lahko skupaj pišeta vprašaj in klicaj. 
Klicaj ali vprašaj skupaj s klicajem sta levostični47 ločili.48 Kadar želi-
mo posebej opozoriti na določen izraz ali del besedila, je klicaj stič-
no ločilo znotraj oklepaja – neskladenjska raba klicaja.49 

Pravilno Napačno

Poglej! Poglej !

Upoštevaj pravila! Upoštevaj pravila !

Brez slabe vesti je pobral 
denar?!

Brez slabe vesti je pobral 
denar ?!

Govori o pravičnosti (!), 
vendar ne dela tako. 

Govori o pravičnosti(!), 
vendar ne dela tako.
Govori o pravičnosti!, 
vendar ne dela tako.

AngleščIna V angleščini velja isto pravilo zapisovanja klicaja – kot 
levostično ločilo. Klicaj je lahko uporabljen tudi znotraj povedi kot 
končno ločilo premega govora (ki pa ni nujno označeno z narekova-
jem). Za tako uporabljenim klicajem ni treba pisati velike začetnice 
niti vejice.50 V neskladenjski rabi je njegova uporaba prav tako enaka 
uporabi v slovenskem jeziku – stično znotraj oklepaja.

47 Nekoč (Ambrožič, 1937; Mihalek, 1946; 
Blejec, 1957; Paradiž, 1971; Mrak, 1972) klicaj 
ni bilo levostično ločilo. Med besedilom 
in klicajem so dodali od 1 do 1,5 tipograf-
ske enote praznega prostora. To je veljalo 
za velikosti črk do 10 tipografskih enot, pri 
večjih velikostih pisav pa so dodali še več 
praznega prostora. – V nemščini še vedno 
uporabljajo ta način zapisovanja klicaja.
Prim.: Blejec, 1957, str. 186, Paradiž, 1971, 
str. 28.

48 V nemščini med besedilom in klicajem 
še vedno dodajajo prazen prostor v veliko-

sti 1 tipografske enote. Isto velja, če je kli-
caj znotraj oklepaja.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 12, 102, 
106, 107, 183, 185, 364; Hochuli, 2005, str. 
38, 39; Hübener, 2004, str. 28–31; Luidl, 
1996, str. 9; Willberg, Forssman, 1997, str. 
222–224.

49 Skaza, 2004, str. 33; Skaza, 2007, str. 113, 
123–125; Slovenski pravopis, 2001; Sloven-
ski pravopis, 2003; Slovenski pravopis, elek-
tronska izdaja, 2003, § 275–287.

50 New Hart’s Rules, 2005, str. 78, 79, 156, 
157; Squire, Willberg, Forssman, 2006,  
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Vejica (,)

Vejica51 loči enakovredne dele proste ali zložene povedi, nadredni in 
odvisni stavek, polstavek in preostalo besedilo. Uporablja se pri na-
števanju in tudi pri neglagolskem stavku je del povedi ločen z veji-
co. Z vejico je označen vrstni red v abecednih seznamih. Uporablja 
se kot znamenje za ločevanje med celim številom in decimalkami52 
in včasih (pri zapisovanju denarnih števil) za označevanje milijonic53 

namesto označevanja presledka pri njih.54 Vejica je levostično ne-
končno ločilo, pri ločevanju celih številk in decimalk ali označevanju 
milijonic pa stično.55 Prav tako je stično ločilo pri sklicevanju na bi-
blijske zapise.

Pravilno Napačno

Gutenbergu pripisuje-
jo izum tiska, vendar so 
nam danes znana tudi 
starejša odkritja na po-
dročju tiskarstva.

Gutenbergu pripisuje-
jo izum tiska , vendar so 
nam danes znana tudi 
starejša odkritja na po-
dročju tiskarstva.

Gutenberg je izumil pre-
mične črke, črkovnjak, 
barvo za črke iz svinčeve 
zlitine.

Gutenberg je izu- 
mil premične čr- 
ke,črkovnjak,barvo za 
črke iz svinčeve zlitine.

Otvoritev bo v petek, 
13. februarja, ob 19. uri.

Otvoritev bo v petek 
13. februarja, ob 19. uri. 

Otvoritev bo v petek 
ob 19. uri.

Otvoritev bo v petek, 
ob 19. uri.

str. 60; The Chicago Manual of Style, 2003, 
§ 6.76–6.79.

51 Znamenje za vejico naj bi bilo prvič 
uporabljeno leta 1521. 
Prim.: White, 2002, str. 42.

52 Glej poglavje Decimalna števila, str. 110.
53 Glej poglavje Denarni znesek, str. 117.
54 Skaza, 2004, str. 34–37; Skaza, 2007, str. 

113, 115, 126–140; Slovenski pravopis, 2001; 
Slovenski pravopis, 2003; Slovenski pravo-
pis, elektronska izdaja, 2003, § 289–352.

55 V nemščini z nekaterimi izjemami ve-
lja podobno pravilo uporabe levostične in 
stične vejice. Uporablja se za ločevanje zlo-
ženih povedi, vrinjeni stavek, polstavek in 
drugo, za ločevanje pri naštevanju. V abe-
cednih seznamih loči primarni podatek od 
podrejenega. V teh primerih je vejica levo-
stično ločilo. – J. Tschichold (1991, str. 96) 
je predlagal, da za vejico, ki sledi okrajša-
vi, katera obsega samo eno črko, stavimo 
manjši prazen prostor. Podobno F. Forss- 
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Pravilno Napačno

Gill, Eric
Johnston, Edward
Renner, Paul

Gill Eric
Johnston Edward
Renner Paul

1,5 tipografske enote
1,400.000 EUR
1 Kor 13,4–13,8

1, 5 tipografske enote
1 400.000 EUR
1 Kor 13, 4–13, 8

AngleščIna V angleščini velja enako zapisovanje vejice – kot levo-
stično ločilo. Pri naštevanju treh ali več stvari, pred veznikoma »and« 
in »or« stavimo levostično vejico. Razlika je predvsem v neskladenjski 
rabi vejice: pri ločevanju decimalnih števil od celih se ne uporablja 
vejica, ampak pika, na primer 1.5, in ne 1,5. Prav tako je delno razli-
kovanje pri pisanju večmestnih števil in denarnih zneskov. V splošni 
rabi števil so štiri- in večmestna števila lahko ločena z vejico, na pri-
mer 7,642. V strokovnih in znanstvenih delih, v katerih so numerični 
podatki pomembni, na primer v matematičnih delih, pri oštevilčenju 
vrst in odstavkov besedila, oštevilčenju strani, številkah knjižničnih 
evidenc, razpredelnicah in preglednicah z numeričnimi podatki, mo-
rajo biti štirimestna števila stavljena skupaj brez vejice ali praznega 
prostora med stoticami in tisočicami. Pri pet-56 in večmestnih števi-
lih pa stotice in tisočice ter tisočice in milijonice ločimo z manjšim 
praznim prostorom – 2 tipografski enoti. Pri pisanju denarnih zne-
skov se v angleščini uporabljajo stične vejice, stične pike in tudi stič-
ne zgornje pike. Večje zneske, na primer tisočice, ločimo s stično ve-
jico – £2,542. Milijonice pa ločimo s stično piko, na primer £7.470,542. 
Kadar pa znesek vsebuje tudi decimalni del, je ta ločen s stično zgor-
njo piko.57 

man in R. de Jong (2004, str. 364) predvi-
devata, da je pred vejico, ki sledi pomišlja-
ju, manjši prazen prostor. – Stično ločilo je 
vejica pri ločevanju celega števila od deci-
malnih mest. 
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 13; Forssman, 
Jong, 2004, str. 184, 196, 197, 199; Hübener, 
2004, str. 18–23; Luidl, 1996, str. 9, 95; Tschi-
chold, 1991, str. 97.

56 D. Jury (2004, str. 44) predvideva manj-
ši prazen prostor že pri ločevanju štirime-

stnih števil, tj.  pri ločevanju tisočic od 
stotic.

57 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 155, 156; 
Gibaldi, MLA Handbook for Writers of Re-
search Papers, 1999, str. 51–56; Gibaldi, MLA 
Style Manual and Guide to Scholary Pub-
lishing, 1999, str. 67–72; MHRA Style Guide, 
2008, str. 25, 26; New Hart’s Rules, 2005, str. 
67–72, 179, 180, 182, 186, 260, 261; Squire, Will-
berg, Forssman, 2006, str. 59; The Chicago 
Manual of Style, 2003, § 6.18–6.45, 6.47–6.56.
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V ameriški angleščini uporabljamo vejico tudi pri pisanju datuma. 
Če pišemo datum v naslednjem vrstnem redu: mesec, dan, leto, upo-
rabljamo vejico za ločevanje meseca in dneva od leta, na primer Oc-
tober 6, 2000.58 Za sklicevanje na biblijske zapise se uporablja stično 
dvopičje, in ne vejica, pri čemer se številka vsebinskega razdelka za-
piše samo enkrat,59 na primer 1 Corinthians 13:4–8.60 

Dvopičje (:)

Poznamo skladenjsko in neskladenjsko rabo ločila. Skladenjsko loči-
lo je levostično.61 Označuje naštevanje, stoji pred dobesednim nava-
janjem, pred stavkom, ki pojasnjuje drug stavek, za skrajšanje povedi. 
Dvopičje se uporablja tudi namesto veznikov »in sicer«, »to je«, »na 
primer« ipd. Lahko je za besedilom, za katerim se v obrazce vpisujejo 
ustrezni podatki.62 

Pri neskladenjskem dvopičju damo pred njim in za njim normalen 
presledek – v tem primeru je nestično63 ločilo.64 Tako ločilo se upora-
blja za pomen »proti«, na primer pri pisanju športnih rezultatov ali 

58 The Chicago Manual of Style, 2003, 
§ 6.46. 

59 Ibid., § 9.30, 15.48, 15.49.
60 Glej tudi poglavja Decimalna števila, 

str. 110; Denarni zneski, str. 117; Pisanje da-
tuma, str. 122.

61 Nekoč (Ambrožič, 1937; Mihalek, 1946; 
Blejec, 1957; Paradiž, 1971; Mrak, 1972; Mrak, 
1980) v skladenjski rabi dvopičje ni bilo po-
polnoma levostično ločilo. Med besedilom 
in dvopičjem so dodali od 1 do 1,5 tipograf-
ske enote praznega prostora. To je veljalo 
za velikosti črk do 10 tipografskih enot, pri 
večjih velikostih pisav pa so dodali še več 
praznega prostora. – V nemščini še vedno 
upoštevajo to določilo.
Prim.: Paradiž, 1971, str. 28.

62 V nemščini se skladenjsko dvopičje ne 
stavi popolnoma levostično, temveč je med 
besedo in njim minimalen prazen prostor – 
v velikosti 1 tipografske enote.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 102, 106, 
107, 109, 364; Hochuli, 2005, str. 38, 39; Hü-

bener, 2004, str. 14–17; Luidl, 1996, str. 9; 
Willberg, Forssman, 1997, str. 222–224.

63 V Ročnem stavcu (1972) je dvopičje 
kot nestično znamenje za pomen »razme-
rij« uporabljeno pravilno (str. 110, 112, 117), 
a tudi nepravilno: na str. 161 jo je zagodel 
tiskarski škrat in stavil popolnoma stično. 
Isto nepravilnost najdemo tudi v Tehnolo-
giji stavljenja 3 (1980, str. 421, 424).

64 Isto velja v nemščini, le J. Hochuli 
(2005, str. 38, 39) ne predvideva običajnega 
presledka, temveč manjši prazen prostor.
Izjema je določilo Standarda DIN 5008 
(2005, str. 11, 15), ki dopušča uporabo dvo-
pičja za navajanje časa: za ločevanje minut 
od ure je namesto pike predvidena upora-
ba stičnega dvopičja. To pa H. P. Willberg 
in F. Forssman (2000, str. 11) označujeta za 
napačno. 
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 11–13, 15; Hochu-
li, 2005, str. 38, 39; Hübener, 2004, str. 17; 
Willberg, Forssman, 2000, str. 11.
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razmerij, za pomen »v nasprotju z«, kot znamenje deljenja65 v mate-
matičnih besedilih.66 – V standardu ISO 69067 in prevzetem standar-
du SIST ISO 69068 se nestično dvopičje uporablja pri navajanju lite-
raturnih virov; med navajanjem kraja izida in založnikom (!). Kljub 
temu, da to določa mednarodni standard, nestična uporaba dvopičja 
ni primerna: pri ožjem zrcalu ali dolgi navedbi literaturnega vira lah-
ko pride nestično dvopičje v novo vrsto kot prvi znak v vrsti, kar pa ni 
niti estetsko, niti ne pripomore k preglednosti navedenega literatur-
nega vira.

Pri pisanju naslovov spletnih strani (URL-jev) je dvopičje stično ločilo.

Pravilno Napačno

Gutenberg je izumil: pre-
mične črke, črkovnjak, 
barvo za črke iz svinčeve 
zlitine.

Gutenberg je izumil : 
premične črke, črkovnjak, 
barvo za črke iz svinčeve 
zlitine.

Pravljice imajo enake 
konce: »Srečno sta živela 
do konca svojih dni.«

Pravljice imajo enake 
konce:»Srečno sta živela 
do konca svojih dni.«

Gutenbergu pripisujemo 
izum tiskarstva: znani pa 
so nam tudi starejši izu-
mi na tem področju.

Gutenbergu pripisujemo 
izum tiskarstva znani pa 
so nam tudi starejši izu-
mi na tem področju.

Rennerjeva pisava je ne-
navadna: oblikoval je več 
različnih znakov ene črke.

Rennerjeva pisava je ne-
navadna :oblikoval je več 
različnih znakov ene črke.

študent/ka:
letnik:
prvi vpis:

študent/ka :
letnik :
prvi vpis :

Olimpija – Jesenice 3 : 2

zlati rez 2 : 3 : 4 : 6

Olimpija – Jesenice3: 2

zlati rez 2:3:4:6

65 Glej poglavje Matematična znamenja; 
Deljeno, str. 73.

66 Skaza, 2004, str. 37, 38, 46, 47; Skaza, 
2007, str. 112, 113, 141, 142; Slovenski pravopis, 

2001; Slovenski pravopis, 2003; Slovenski pra-
vopis, elektronska izdaja, 2003, § 354–370.

67 ISO 690, 1987, str. 3–5.
68 SIST ISO 690, 1996, str. 3, 4, 10, 11.
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Pravilno Napačno

vroče : hladno

6 : 3 = 2

http:⫽www.rdg.ac.uk

vroče: hladno

6:3 = 2

http: ⫽www.rdg.ac.uk

AngleščIna V angleščini je dvopičje v skladenjski rabi levostično 
ločilo. Med besedo in njim ni nobenega dodatnega praznega prosto-
ra.69 V neskladenjski rabi velja isto pravilo kot v slovenščini – je ne-
stično ločilo.70 Stično se uporablja pri navajanju biblijskih virov, na 
primer 2 Corinthians 11:29–30, Gen. 47:12.71 

V ameriški angleščini se stično dvopičje uporablja tudi za ločeva-
nje minut od ure namesto stične pike, na primer 6:20 p.m.72

Podpičje (;)

Podpičje73 je močnejše od vejice in šibkejše od pike; loči posamezne 
dele povedi. Loči razmeroma samostojna stavka iste povedi, sestavne 
dele zapleteno zloženih priredij. Uporablja se pri daljših naštevalnih 
enotah in med sorodnimi skupinami naštevanja. Znamenje podpičje 
se uporablja samo skladenjsko in je levostično74 ločilo.75 

69 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 121;  
Gibaldi, MLA Handbook for Writers of Re-
search Papers, 1999, str. 56, 57; Gibaldi, MLA 
Style Manual and Guide to Scholary Pub-
lishing, 1999, str. 72, 73; New Hart’s Rules, 
2005, str. 73, 74, 154; Squire, Willberg,  
Forssman, 2006, str. 59; The Chicago Manu-
al of Style, 2003, § 6.63–6.69.

70 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 121, 
319.

71 The Chicago Manual of Style, 2003, 
§ 9.30.

72 Gibaldi, MLA Handbook for Writers  
of Research Papers, 1999, str. 71; Gibaldi, 
MLA Style Manual and Guide to Scholary 
Publishing, 1999, str. 118; The Chicago Ma-
nual of Style, 2003, § 9.42, 9.43, 15.44.

73 Znamenje za podpičje naj bi bilo prvič 
uporabljeno leta 1569. 
Prim.: White, 2002, str. 42.

74 Nekoč (Ambrožič, 1937; Mihalek, 1946; 
Blejec, 1957; Paradiž, 1971; Mrak, 1972) pod-
pičje ni bilo popolnoma levostično ločilo. 
Med besedilom in podpičjem so dodali od  
1 do 1,5 tipografske enote praznega prosto-
ra. To je veljalo za velikosti črk do 10 tipo-
grafskih enot, pri večjih velikostih pisav pa 
so dodali še več praznega prostora.  
V nemščini, kjer se podpičje uporablja  
v podobnih primerih kot v slovenščini, še 
vedno uporabljajo to pravilo. Med besedo 
in podpičjem je majhen prazen prostor – 
v velikosti 1 tipografske enote.
Prim.: Blejec, 1957, str. 186; Forssman, Jong, 
2004, str. 102, 106, 107, 364; Hochuli, 2005, 
str. 38, 39; Hübener, 2004, str. 24, 25; Luidl, 
1996, str. 9; Paradiž, 1971, str. 28; Willberg, 
Forssman, 1997, str. 222, 224.

75 Skaza, 2004, str. 37; Skaza, 2007, str. 113, 
140; Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pra-
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Pravilno Napačno

François Ambroise Didot 
leta 1783 izboljša merski 
sistem; določi osnovno 
mero – cicero.

François Ambroise Didot 
leta 1783 izboljša merski 
sistem ; določi osnovno 
mero – cicero.

Pravilno Če imenujemo tipografa tistega človeka, ki zna loči-
ti posamezne pisave med seboj; označiti in razložiti 
značilnosti posameznih delov črk; pozna zakonito- 
sti posameznih različic pisave; pozna vpliv umet- 
nostnih slogov, tehnologije in medijev na oblikovne 
značilnosti posameznih pisav; zna to vedenje upo- 
rabiti pri lastnem oblikovanju pisave: potem lahko  
rečemo, da mora biti njegovo izobraževanje multi- 
disciplinarno. 

Napačno Če imenujemo tipografa tistega človeka, ki zna loči-
ti posamezne pisave med seboj;označiti in razložiti 
značilnosti posameznih delov črk;pozna zakonito- 
sti posameznih različic pisave;pozna vpliv umet- 
nostnih slogov, tehnologije in medijev na oblikovne 
značilnosti posameznih pisav;zna to vedenje upo-
rabiti pri lastnem oblikovanju pisave: potem lahko 
rečemo, da mora biti njegovo izobraževanje multi-
disciplinarno.

Družina Didot:
– François (1689–1757): 

oče;
– François Ambroise 

(1730–1804): sin;
– Firmin (1764–1836): 

vnuk.

Družina Didot:
– François (1689–1757): 

oče ;
– François Ambroise 

(1730–1804): sin ;
– Firmin (1764–1836): 

vnuk.

AngleščIna Podpičje se v angleščini uporablja v podobnem pomenu 
kot v slovenščini. Enaka je tudi postavitev znamenja; je levostično lo-
čilo. Med besedo in njim ni nobenega dodatnega praznega prostora.76 

vopis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, § 371–377.

76 Gibaldi, MLA Handbook for Writers  
of Research Papers, 1999, str. 56; Gibaldi, 



34 Ločila

Pomišljaj (–)

Pomišljaj77 je večinoma eno-, lahko pa tudi dvodelno ločilo. Obli-
kovno razlikujemo t. i. navadni78 (–) in dolgi oziroma podaljšani po-
mišljaj79 (—). Po vlogi pa razlikujemo odstavčni, predložni, okle- 
pajni, narekovajni ipd. pomišljaj. Uporabljamo ga v skladenjski rabi 
(nestično) in v neskladenjski.80 

V skladenjski rabi je enodelni pomišljaj nestično ločilo. Uporablja-
mo ga, če želimo nekaj poudariti. Stoji lahko namesto vejice in treh pik 

MLA Style Manual and Guide to Scholary 
Publishing, 1999, str. 72; Jury, 2004, str. 44; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 72, 73; Squire, 
Willberg, Forssman, 2006, str. 59; The Chi-
cago Manual of Style, 2003, § 6.57–6.62.

77 Pomišljaj naj bi bil uporabljan od dru-
ge polovice 17. stoletja dalje. V 18. stoletju 
je dobil današnje poimenovanje. 
Prim.: Hübener, 2004, str. 42; Wehde, 2000, 
str. 100.

78 Slovenski pravopis (2001; 2003; elek-
tronska izdaja, 2003, § 380) pravi, da pri pi-
sanju s pisalnim strojem, tiskalnikom ipd. 
namesto navadnega pomišljaja lahko upo-
rabljamo nestični vezaj. – Verjetno lahko 
sklepamo, da je s formulacijo »pri pisanju 
s tiskalnikom« mišljeno pisanje z računalni-
kom oz. ustreznim programom za urejanje 
besedila. Pisanje s tiskalnikom ni mogoče; 
tiskalnik omogoča samo izpis napisanega 
besedila. Vsekakor je nerazumljivo, da pri 
uporabi računalnikov za pisanje besedila 
lahko uporabljamo vezaj namesto pomišlja-
ja. Zakaj vendar, saj lahko izbiramo med ve-
zajem, pomišljajem in dolgim pomišljajem. 
Že nekaj časa »računalnik« lahko nadome-
šča rokopisno pisanje besedila ali pisanje 
s pisalnim strojem. Hkrati pa v celoti nado-
mešča ročno ali strojno stavljenje besedi-
la, torej pripravo besedila za tiskani medij. 
Seveda je danes tudi sredstvo za pripravo 
besedila za druge medije, na primer elek-
tronske. Omenjena formulacija v Sloven-
skem pravopisu bi pomenila, da v primeru 
pisanja besedila z računalnikom ni treba 
uporabljati pomišljaja, saj ga nadomestimo 

z vezajem, kadar uporabljamo računalnik za 
pripravo besedila za kak medij, pa moramo 
napačno pisane vezajev nadomestiti s po-
mišljaji. Čemu bi ravnali neracionalno in 
hkrati napačno zapisovali jezik, kljub temu, 
da sodobna tehnologija omogoča pravilno 
rabo pomišljaja tudi pri »pisanju« (ne samo 
urejanju in grafični pripravi) besedila?! 

79 V starejši slovenski literaturi s podro-
čja priprave besedila: Tiskarstvo (1937), 
Stavec in njegovo delo (1946), Priročnik 
za ročne stavce (1957), Ročni stavec, 1. del 
(1971) in 2. del (1972), Tehnologija stavljenja 
3 (1980) ni uporabljen navadni pomišljaj, 
temveč dolgi pomišljaj, ki je imenovan »po-
mišljaj« in celo »navadni pomišljaj« (Mrak, 
1980, str. 394). To je pravzaprav logično, saj 
se je (široka) uporaba dolgega oziroma po-
daljšanega pomišljaja ukinila s Slovenskim 
pravopisom iz leta 1990 (§ 378–420). Njego-
va uporaba je bila omejena na medpovedno 
ločilo za nakazovanje neenorodnosti delov 
besedila ali besedilnih primerov (Dobro-
voljc, 2004, str. 200, 201). Lahko rečemo, da 
so tipografska pravila za slovenski jezik 
sledila pravilom, ki so jih določali pravopi-
si. Je pa v Priročniku za ročne stavce (1957, 
str. 204) in Tehnologiji stavljenja 3 (1980, 
str. 394) opozorjeno, da se v nemščini za 
navajanje smeri uporablja »posebni« pomi-
šljaj, ki je za tretjino krajši od »navadnega«. 
Torej je »posebni« pomišljaj pravzaprav 
navadni pomišljaj, ki je krajši od dolgega 
pomišljaja.

80 Skaza, 2004, str. 38–40; Skaza, 2007, str. 
112, 114, 115, 143–146, 176; Slovenski pravopis, 
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(zaznamuje nedokončano misel). Pišemo ga, če v stavku nimamo gla-
gola. V dobesednem navedku premega govora nadomešča narekovaj.81 

Dvodelni pomišljaj se piše namesto vejice ali dvodelnih treh pik, če 
želimo nekaj poudariti. Uporabljamo ga tudi, če je v poved vrinjenih 
več stavkov. Če sta povedi dva neodvisna stavka in en vrinjen, je loči-
lo lahko desnostično82 (stično z vejico).

V neskladenjski rabi se pomišljaj uporablja različno.83 Predložni 
pomišljaj je stično ločilo (na obeh straneh) in se ga uporablja na-
mesto predlogov od … do.84 Desnostično85 ločilo je pri pisanju re-
lativnih števil, na primer temperature,86 recimo –5 °C. Pomišljaj se 

2001; Slovenski pravopis, 2003; Sloven- 
ski pravopis, elektronska izdaja, 2003,  
§ 378–398.

81 V Slovenskem pravopisu (2001; 2003; 
elektronska izdaja, 2003, § 389) je zapisano, 
da v tem primeru namesto nestičnega po-
mišljaja pišemo nestični vezaj. Vendar  
so pri naštetih členih (2001; 2003; elektron-
ska izdaja, 2003, § 69, 850, 852) navedeni 
samo primeri zapisovanja dvojnih nasel-
binskih imen in dvojnih priimkov. Torej 
lahko sklepamo, da se v primeru narekovaj-
nega pomišljaja piše pomišljaj, in ne vezaj.

82 Skaza, 2007, str. 135, 136, 145, 146.
83 V nemščini je predvideno, da v abece-

dnih seznamih pomišljaj nadomešča pono-
vljeno avtorjevo ime (ditto).
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 174; Luidl, 
1996, str. 144.

84 V nemščini so po večini ista pravila 
uporabe pomišljaja. Le kadar pomišljaj loči 
vrinjeni stavek, pred njim in za njim ni nor-
malnega presledka, temveč manjši prazen 
prostor – 2 tipografski enoti. V neskladenj-
ski rabi najdemo odstopanje od sicer na-
vedenih nemških avtorjev v standardu DIN 
5008 (2005, str. 11), in sicer kadar pomi-
šljaj nadomešča besedo »do«. V standar-
du je pomišljaj zapisan nestično. Najdemo 
tudi predlog (DIN 5008, 2005, str. 11; Hübe-
ner, 2004, str. 45), da naj bi  pomišljaja ne 
uporabljali za nadomeščanje besede »do«, 
kadar je uporabljena tudi beseda »od«; 
temveč moramo zapisati z besedo, na pri-
mer von 9:30 bis 13:30 Uhr. Sicer je njegova 

uporaba enaka kot v slovenščini – stično. 
Vendar F. Forssman in R. de Jong (2004, str. 
12, 107, 109, 173, 174), J. Hochuli (2005, str. 
38, 40), K. Hübener (2004, str. 46) ter H. P. 
Willberg in F. Forssman (2000, str. 58, 60; 
2005, str. 83, 236) predlagajo, da je pred in 
za pomišljajem manjši prazen prostor (na 
primer 1 tipografska enota), kadar nado-
mešča besedo »do« pri navajanju krajevnih 
razdalj, na primer Zürich – Bern. 
Standard DIN 5008 (2005, str. 14) predvi-
deva, da pri navajanju hišnih številk name-
sto pomišljaja, ki bi nadomeščal besedo 
»do«, lahko uporabljamo tudi stično po-
ševnico. 
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 9–11, 14, 19; For-
melsammlung für Drucktechniker, 2001, 
str. 23; Forssman, Jong, 2004, str. 12, 105, 
107, 177–175; Gulbins, Kahrmann, 2000, str. 
118, 131, 132; Heise, 1996, str. 30, 32; Hochuli, 
2005, str. 38, 40, 41; Hübener, 2004, str. 42–
45; Luidl, 1996, str. 9, 95; New Hart’s Rules, 
2005, str. 213; Tschichold, 1991, str. 132–134; 
Turtschi, 2000, str. 180, 181, 209; Willberg, 
Forssman, 1997, str. 224; Willberg, Forss- 
man, 2000, str. 58, 60, 61, 89–91; Willberg, 
Forssman, 2005, str. 83, 236.

85 Glej poglavje Matematična znamenja; 
Minus, str. 68.

86 Pri uporabi pomišljaja za označeva-
nje negativne temperature ali negativne 
vrednosti nekoč (Paradiž, 1971, str. 28) to ni 
bilo desnostično ločilo, temveč sta bili med 
minusom in številko 2 tipografski enoti 
praznega prostora.
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uporablja v matematiki87 tudi namesto minusa;88 v tem primeru je 
nestično ločilo. Odstavčni ali alinejni pomišljaj je nestično ločilo.89 
– Če namesto alinejnega pomišljaja uporabljamo drugačno zname-
nje, na primer sredinske pike ipd., velja isto pravilo zapisa – nestič-
no. – Prav tako pomišljaj zapisujemo nestično med enotami besedila, 
ki so v kakšnem razmerju, na primer plačati – plačevati, tekma Olim-
pija – Jesenice.90 

Pri pisanju decimalnih zneskov lahko uporabimo tudi pomišljaj.91 
Uporabljamo ga, kadar decimalni del zneska92 ni zelo pomemben, 
navadno kadar je enak ničli.

Dolgi oziroma podaljšani pomišljaj se skorajda ne uporablja več93 
oziroma je njegova uporaba omejena izključno na jezikovno rabo: 
uporablja se med povedmi iz različnih besedil ali iz različnih delov 
istega besedila.94 V teh primerih se zapisuje kot nestično ločilo. Ven-
dar se v Slovenskem pravopisu95 za takšno pisanje predvideva tudi 

87 Glej poglavje Matematična znamenja; 
Minus, str. 68.

88 Oblikovno je sicer minus iste dolžine 
kot pomišljaj, vendar malenkost močnejši 
po podebelitvi.
Prim.: Felici, 2003, str. 208.

89 Alinejni pomišljaj je v nemščini zapi-
san nestično, tako kot v slovenščini.

90 Pri neskladenjski rabi pomišljaja je 
opaziti največ napak. Kjer bi moral biti 
uporabljen stično, je pogosto uporabljen 
nestično ali pa je namesto pomišljaja upo-
rabljen vezaj v obeh različicah – stično in 
nestično. Enako je pri odstavčnem pomi-
šljaju, največkrat ga zamenjuje desnostični 
vezaj. Če imamo srečo, je vezaj uporabljen 
nestično. Prav zaradi pogostosti napač-
ne rabe je navedenih veliko primerov iste 
teme.

91 V Slovenskem pravopisu (2001; 2003; 
elektronska izdaja, 2003, § 436) je v danem 
primeru predvidena uporaba dveh vezajev. 
Vendar namesto ničel pri pisanju decimal-
nih zneskov priporočamo rabo levostične-
ga pomišljaja, in ne dveh levostičnih veza-
jev. Če je decimalno mesto nepomembno 
in številki lahko zamenjamo z drugačnim 
znamenjem, bi bilo nesmiselno poudarja-
ti dve decimalni mesti – z dvema vezajema. 

Hkrati je pisanje s pomišljajem estetsko 
primernejše.

92 Pri zapisovanju decimalnih zneskov 
se je nekoč (Paradiž, 1971, str. 69) zapiso-
val levostični dolgi pomišljaj. V tipkopi-
su pa se je to označilo z dvema vezajema. 
Lahko sklepamo, da so današnja pravila 
(Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pravo-
pis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, § 436), ki so uporabna tudi za 
grafično pripravo besedila, povzeta po ro-
kopisnih (tipkopisnih) pravilih, in ne po ti-
pografskih! – V nemščini (Forssman, Jong, 
2004, str. 174; Gulbins, Kahrmann, 2000,  
str. 118; Hübener, 2004, str. 45; Willberg, 
Forssman, 1997, str. 224; Willberg, Forss- 
man, 2000, str. 60) se tudi v sodobni pripra-
vi besedila uporablja levostični pomišljaj, 
na primer 12,– EUR.

93 Dolgi pomišljaj že nekaj desetletij ni 
več uporabljan za zapisovanje nemščine.  
– J. Tschichold (1991, str. 133) je že v prvi po-
lovici 20. stoletja nasprotoval uporabi dol-
gega oziroma podaljšanega pomišljaja iz 
estetskih razlogov.

94 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pra-
vopis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, § 398.

95 Ibid., § 333.
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nestični navadni pomišljaj. Slednje tudi priporočamo, saj bo besedilo 
estetsko učinkovalo lepše. Dolgi pomišljaj premočno razmejuje na-
daljevanje besedila, kar poslabša čitljivost.

Dolžina črtice pomišljaja obsega velikosti polovinca,96 dolžina dol-
gega pomišljaja je dvakrat daljša – obsega velikost celca.97 Pomišljaj 
naj bi bil oblikovno v optični sredini srednjega črkovnega pasu.98

Pravilno Napačno

François Ambroise Di-
dot je leta 1783 določil 
osnovno mero tipograf-
skega merskega sistema 
– cicero.

François Ambroise Di-
dot je leta 1783 določil 
osnovno mero tipograf-
skega merskega sistema– 
cicero.

Gutenbergu sicer pripi-
sujemo izum tiskarstva, 
pa –.

Gutenbergu sicer pripi-
sujemo izum tiskarstva, 
pa –

Bolje Gutenbergu sicer pripi-
sujemo izum tiskarstva, 
pa …

Drago Zorec – osvajalec Drago Zorec–osvajalec

– Koliko meri cicero? 
vpraša Miško.
Gašper odgovori: Dva-
najst enot.
– Kaj pa Pica? 
– Enako, odvrne Gašper 
in odide ter pusti začu-
denega prijatelja samega.

–Koliko meri cicero? 
vpraša Miško.
Gašper odgovori: Dva-
najst enot.
–Kaj pa Pica? 
–Enako, odvrne Gašper in 
odide ter pusti začude-
nega prijatelja samega.

V prvih dveh slovenskih 
knjigah – Catechismus

V prvih dveh slovenskih 
knjigah–Catechismus in

96 V nemščini je posebej poudarjeno, da se 
namesto pomišljaja ne sme uporabiti vezaj.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 175; Tur- 
tschi, 2000, str. 180; Willberg, Forssman, 
2000, str. 58, 60.

97 Bringhurst, 2002, str. 80.

98 Zaradi te postavitve G. Dowding (1995, 
str. 35) in J. Felici (2003, str. 190) posebej 
opozarjata, da moramo biti pozorni pri 
njegovi postavitvi, kadar je v kombinaciji  
z verzalkami.
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Pravilno Napačno

in der Windischen  
Sprach in Abecedarium – 
so bile za besedilo v slo-
venskem jeziku upora-
bljene gotske pisave.

der Windischen Sprach 
in Abecedarium–so bile 
za besedilo v slovenskem 
jeziku uporabljene got-
ske pisave.

V prvih dveh slovenskih 
knjigah – katerih edini 
original ni ohranjen v Slo-
veniji, ampak v tujini, pri 
nas pa je samo njun faksi-
mile – so bile za besedilo 
v slovenskem jeziku upo-
rabljene gotske pisave.

V prvih dveh slovenskih 
knjigah –katerih edini ori-
ginal ni ohranjen v Slo-
veniji, ampak v tujini, pri 
nas pa je samo njun faksi-
mile– so bile za besedilo 
v slovenskem jeziku upo-
rabljene gotske pisave.

Ljubljana–Štanjel Ljubljana – Štanjel
Ljubljana-Štanjel

1998–2009 1998 – 2009
1998-2009
1998 - 2009

str. 13–35 str. 13 – 35
str. 13-35
str. 13 - 35

–8 °C – 8 °C

–50 % -50 %
- 50 %

8 – 3 = 5 8–3 = 5
8 - 3 = 5

Deli črke so:
– podoba črke,
– presledek ob črki,
– meso,
– širina črke.

Deli črke so:
–podoba črke,
–presledek ob črki,
–meso,
–širina črke.

Deli črke so:
- podoba črke,
- presledek ob črki,
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Pravilno Napačno

- meso,
- širina črke.

Deli črke so:
-podoba črke,
-presledek ob črki,
-meso,
-širina črke.

Pomembni sta še:
• velikost črke,
• širina črke.

Pomembni sta še:
•velikost črke,
•širina črke.

tipografija – tipografsko 
oblikovanje

tipografija–tipografsko 
oblikovanje
tipografija - tipografsko 
oblikovanje

Olimpija – Jesenice 3 : 2 Olimpija–Jesenice 3 : 2

2576,–99 EUR 2576, – EUR
2576,— EUR
2576,--100 EUR
2576, -- EUR
2576,- EUR
2576, - EUR

Pravilno Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav, besedila. 
— Pisava, katere oblika ni zaznana, je dobra pisava. 
— Čitljivost tipografije je zelo pomembna.

99 Glede na zadnjo izdajo Slovenskega 
pravopisa (2001; 2003; elektronska izda-
ja, 2003, § 436) ta način pisanja decimal-
nih enot pri denarnih zneskih ni predviden. 
Ker pa sledimo tudi tipografskim pravi-
lom v starejšem obdobju in pravilom, ki jih 
uporabljajo za stavljenje tujih jezikov, vidi-
mo, da je uporaba pomišljaja smiselna po-
sledica ukinitve rabe dolgega pomišljaja  
in hkrati primerljiva z rabo na primer  
v nemškem jeziku (Forssman, Jong, 2004, 

str. 174; Hübener, 2004, str. 45; Willberg, 
Forssman, 1997, str. 224; Willberg, Forss- 
man, 2000, str. 60). 

100 Zadnja izdaja Slovenskega pravopi- 
sa (2001; 2003; elektronska izdaja, 2003, 
§ 436) sicer predvideva ta način nadome-
ščanja decimalnih ničel pri denarnih zne-
skih. Prav tako je navedeno v EPIS-u (2007, 
str. 149), a v zgledu je natisnjen levostični 
pomišljaj (!).
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Bolje Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav, besedila. 
– Pisava, katere oblika ni zaznana, je dobra pisava. – 
Čitljivost tipografije je zelo pomembna.

Napačno Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav, 
besedila.–Pisava, katere oblika ni zaznana, je dobra 
pisava.–Čitljivost tipografije je zelo pomembna.

Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav, besedila. 
- Pisava, katere oblika ni zaznana, je dobra pisava. - 
Čitljivost tipografije je zelo pomembna.

AngleščIna V angleščini se uporabljata navadni in dolgi oziroma 
podaljšani pomišljaj. Navadni pomišljaj se uporablja v primerih ne-
skladenjske rabe in po enakih pravilih kot v slovenščini; na primer  
pri nadomeščanju besede »to« ali veznika »and« in tudi kot matema-
tično znamenje »minus«. Uporablja se tudi pri ločevanju imen, na 
primer več avtorjev: »the Temple–Hardcastle project« (the project of 
Mr Temple and Mr Hardcastle). V primeru uporabe okrajšave za »pri-
bližno/okoli« J. Butcher, C. Drake in M. Leach101 predvidevajo nestič-
no rabo, na primer c. 1215 – c. 1260. R. Williams102 pri navajanju časa 
(npr. minut, ur, mesecev, letnic) predvideva pred in za pomišljajem 
manjši prazen prostor – nikakor pa ne običajnega presledka (!). Po-
daljšani pomišljaj se uporablja v skladenjski rabi kot dvodelni pomi-
šljaj,103 na primer pri vrinjenemu stavku, ali če želimo nekaj pouda-
riti, ali pri nenadnih prekinitvah. V teh primerih je vedno uporabljen 
stično. – V MHRA Style Guide in Reviving the Rules in Typography104 
je uporabljen z manjšim praznim prostorom na obeh straneh. R. Wi- 
lliams105 poleg praznega prostora predlaga tudi uporabo krajše črtice 
(3⁄4 celca). – Lahko pa je nadomeščen z vejicama ali oklepajem. Upo-
rablja se tudi v abecednih seznamih in seznamih literaturnih virov. 
Tu nadomešča ponovljeno besedo oziroma avtorjevo ime. V obeh pri-
merih se uporablja v obliki dvojnega dolgega pomišljaj. V ameriški 

101 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 151. 
102 Williams, 1990, str. 19; Williams, 1992, 

str. 19.
103 P. Baines in A. Haslam (2002, str. 165) 

trdita, da je to danes uveljavljen način  
v ameriški angleščini, ne pa več v britanski 
angleščini; tam naj bi bil v skladenjski rabi 

dvodelnega pomišljaja uporabljan navadni 
nestični pomišljaj. C. Burke (1993, str. 18) 
dopušča oba načina uporabe in umeščanja 
pomišljaja in dolgega pomišljaja. 

104 Jury, 2004, str. 90; MHRA Style Guide, 
2008, str. 26.

105 Williams, 1998, str. 81.
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angleščini pa avtorjevo ime v abecednih seznamih nadomešča trojni 
dolgi106 pomišljaj.107 

Vezaj (-)

Vezaj se uporablja med deli zložene besede in tudi namesto veznika 
»in« ter med sestavljenimi zloženkami in tudi zloženkami, pri katerih 
je prvi del številka. 

Stični vezaj se v skladenjski rabi uporablja za vezanje besed. Lah-
ko ga uporabljamo pri podvojenih medmetih, na primer ha-ha (lah-
ko tudi ha ha ali haha), bim-bam (ali bim bam). Uporabljamo ga 
tudi pri priredno zloženih številkah, na primer bančnih računih, re-
gistrskih oznakah avtomobilov; za ločevanje posameznih skupin 
številk mednarodne standardne številke knjige (ISBN), ki so sicer 
lahko ločene tudi s praznim prostorom, in za ločevanje dveh skupin 
številk mednarodne standardne številke publikacije (ISSN);108 nada-
lje med črkovno ali številčno osnovo in njunim končajem,109 med 
kratičnim imenom, pisanim z verzalkami, in končnico, za naveznim 
členkom le-. Pri samostojnem delu zloženke uporabljamo levostični 
vezaj.110 

106 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 6.96. 

107 Baines, Haslam, 2002, str.165; Bring-
hurst, 2002, str. 80, 81; Burke, 1993, str. 18; 
Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 150–152; Fe-
lici, 2003, str. 204, 205; Gibaldi, MLA Hand- 
book for Writers of Research Papers, 1999, 
str. 58; Gibaldi, MLA Style Manual and  
Guide to Scholary Publishing, 1999, str. 73; 
Jury, 2004, str. 44; Lupton, 2004, str. 164, 
165; MHRA Style Guide, 2008, str. 26; New 
Hart’s Rules, 2005, str. 79–81, 84, 181–183, 
188, 330, 356–359; Squire, Willberg, Forss- 
man, 2006, str. 61; The Chicago Manual of 
Style, 2003, § 6.80, 6.83–6.96, 9.18, 9.62; 
Williams, 1990, str. 19, 20; Williams, 1992, 
str. 19, 20; Williams, 1998, str. 68, 69; Wil-
son, 1993, str. 93.

108 V nemščini so po večini ista pravila 
za uporabo vezaja: stično za zložene bese-
de ali besedne zveze, tudi kadar je prvi del 

številka, za vezanje besed; za zaznamovanje 
končnic je desnostičen, pri uporabi pred-
pon pa levostičen.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 12, 172, 173; 
Hochuli, 2005, str. 38–40; Hübener, 2004, 
str. 38, 40; New Hart’s Rules, 2005, str. 213, 
214; Willberg, Forssman, 2000, str. 60; Will-
berg, Forssman, 2005, str. 236.

109 Vezaj se v nemščini uporablja pri za-
pisovanju odstotne vrednosti z besedo, ne 
pa, kadar je uporabljeno znamenje za od-
stotke, na primer 42-prozentig, 42%ig.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 7; Forssman, 
Jong, 2004, str. 172.

110 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 176–
178; Skaza, 2004, str. 41; Skaza, 2007, str. 29, 
112, 113, 115, 147–149, 174; Slovenski pravopis, 
2001; Slovenski pravopis, 2003; Slovenski 
pravopis, elektronska izdaja, 2003, § 411–
427, 432–435, 592, 593; Williams, 1990, str. 
19, 20; Williams, 1992, str. 19.
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Nestični vezaj pišemo pri dvojnem zemljepisnem imenu,111 med 
osebnim imenom in vzdevkom. V Slovenskem pravopisu112 je nave-
deno, da nestični vezaj lahko uporabljamo tudi pri dvojnem oseb-
nem in privzetem priimku,113 lahko pa pišemo dvojne priimke brez 
vezaja, samo z navadnim presledkom. Enaka primera sta navedena  
v EPIS-u.114 V obeh virih je navedeno zapisovanje psevdonimov z ne-
stičnim vezajem.115 Za pisanje dvojnih priimkov priporočamo način 
pisanja brez vezaja ali pa starejši način pisanja,116 s stičnim vezajem, 
ker gre za eno osebo z dvema imenoma.117 Pisanje z nestičnim veza-
jem ime osebe bolj »ločuje« kot »združuje«. Tudi estetsko ta način 
pisanja ni primeren. – Predvsem moramo upoštevati pravico posa-
meznika do zapisovanja osebnega imena, ki jo določa Zakon o oseb-
nem imenu.118

V neskladenjski rabi vezaj uporabljamo za ločevanje zlogov (stično), 
za zaznamovanje predpon (levostično),119 končnic (desnostično) ipd.120 

Vezaj (ne pomišljaj ali minus [!]) je uporabljan tudi v naslovih za 
elektronsko pošto in naslovih spletnih strani.121 

111 Stični vezaj se v nemščini uporablja 
pri navajanju krajev oziroma področij, ki so 
del kakega mesta, na primer Lindau-Zech.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 12, 172, 173; 
Gulbins, Kahrmann, 2000, str. 130, 131; Ho- 
chuli, 2005, str. 38, 40; Hübener, 2004,  
str. 39; New Hart’s Rules, 2005, str. 213; 
Willberg, Forssman, 1997, str. 224; Willberg, 
Forssman, 2000, str. 60; Willberg, Forss- 
man, 2005, str. 236.

112 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski 
pravopis, 2003; Slovenski pravopis, elek-
tronska izdaja, 2003, § 42, 69, 428, 429.

113 Hkrati pa je v istem pravopisu dvoj-
ni priimek zapisan tudi s stičnim vezajem 
(Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pravo-
pis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, str. vi). V starejših pravilih, na 
primer Slovenski pravopis (1962, § 95), je 
bil zapis dvojnega imena pisan stično.

114 Skaza, 2007, str. 58–60.
115 Skaza, 2007, str. 52; Slovenski pravo-

pis, 2001; Slovenski pravopis, 2003; Sloven-
ski pravopis, elektronska izdaja, 2003, § 42, 
428.

116 Slovenski pravopis, 1962, § 95.

117 V nemščini se za dvojna imena do-
sledno uporablja stični (in ne nestični [!]) 
vezaj. 
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 173; DIN 
5008, 2005, str. 7; Heise, 1996, str. 30, 32; 
Hübener, 2004, str. 41; Luidl, 1996, str. 9.

118 Zakon o osebnem imenu, 2006, § 2–4, 
10, 15, 16, 18, 22.

119 V Slovenskem pravopisu (2001; 2003; 
elektronska izdaja, 2003, § 436) je omenje-
na uporaba vezaja tudi pri zapisovanju de-
cimalnih zneskov (levostično). Vendar na-
mesto ničel pri pisanju decimalnih zneskov 
priporočamo rabo levostičnega pomišlja-
ja, in ne dveh levostičnih vezajev. Pomišljaj 
uporabljamo, kadar decimalni del zneska ni 
zelo pomemben, navadno kadar je enak ni-
čli. Zato bi bilo nesmiselno poudarjati dve 
decimalni mesti – z dvema vezajema. Hkrati 
je pisanje s pomišljajem estetsko primer-
nejše. – Glej poglavje Pomišljaj, str. 34.

120 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski 
pravopis, 2003; Slovenski pravopis, elek-
tronska izdaja, 2003, § 433–437.

121 Če nam nekdo ustno, na primer v tele-
fonskem pogovoru, narekuje naslov elek- 
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Vezaj je pri pisavah z značilnostmi renesančnega sloga navadno 
nagnjen pod določenim kotom122 navzgor. Dolžina črtice je sicer lah-
ko različno dolga, a navadno je v okviru velikosti ene četrtine do ene 
tretjine celca.123 Vezaj naj bi bil oblikovno v optični sredini srednjega 
črkovnega pasu.124

Pravilno Napačno

slovensko-angleški slovar
črno-bela fotografija

50-letnica
6-urni sestanek
c-mol
križ-kraž

št. 22-4/02
03100-1001143405/22

LJ R5-11Z

ISBN 978-961-237-044-3
ISBN 978 961 237 044 3

ISSN 1318-4377

slovenskoangleški slovar
črno - bela fotografija
črno–bela fotografija
črno – bela fotografija

50 - letnica
6 urni sestanek
c- mol
križ–kraž

št. 22 - 4/02
03100–1001143405/22

LJ R5 - 11Z
LJ R5–11Z

ISBN 978 - 961 - 237 - 044 - 3
ISBN 978–961–237–044–3
ISBN 9612370443
ISSN 1318 4377

Pisava ima štiri oblikov-
no različne g-je.

Pisava ima štiri oblikov-
no različne g–je.

DKS-u
ATypI-ju

DKSu
ATypIju

tronske pošte, nam navadno govori (napač-
no [!]) o »minusu« (znamenje je enako  
oziroma podobno pomišljaju), kljub temu, 
da je v naslovu zapisan vezaj.

122 Nakloni kotov vezaja (in tudi delja-
ja) so pri različnih pisavah (predvsem zgo-
dnjih oblikah beneških renesančnih pisav) 
različni in se gibljejo od rahlega naklona 
15° vse do izrazitega naklona 50°.

123 Bringhurst, 2002, str. 79, 80.
124 Zaradi te postavitve G. Dowding 

(1995, str. 34, 35), J. Felici (2003, str. 190) in 
R. Williams (1998, str. 72) posebej opozar-
jajo, da moramo biti pozorni pri njegovi 
umestitvi, kadar je v kombinaciji z verzal-
kami – postaviti ga je treba višje.
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Pravilno Napačno

le-ta
levo- in desnostično  
ločilo

Šmarje - Sap

Ljubljana Vič

Josip Murn - Aleksandrov
Lucija Novak-Eržen125
Lucija Novak Eržen

Emilija Lucija

le–ta
levo– in desnostično  
ločilo

Šmarje-Sap
Šmarje – Sap
Šmarje–Sap
Ljubljana - Vič

Josip Murn – Aleksandrov
Lucija Novak - Eržen126
Lucija Novak–Eržen
Lucija Novak – Eržen
Emilija-Lucija127
Emilija - Lucija

štu-di-ra-ti

pri-
-a

tipograf @ ntf.uni-lj.si
http:⫽www.optimi 
sm-modernity.org.uk/
what/index.html

štu - di - ra - ti

pri -
- a

tipograf @ ntf.uni - lj.si
http:⫽www.optimi 
sm–modernity.org.uk/
what/index.html

AngleščIna Nekatera tipografska pravila postavitve vezaja (stič-
no, levo- in desnostično) so v angleščini enaka slovenskim. V primeru 
dvojnih imen se uporablja stični (in ne nestični [!]) vezaj. V anglešči-
ni se uporablja vezaj v nekaterih besednih zvezah, na primer non-
English, three-quarters, story-book, x-ray. Če prislov ni znan, zapiše-

125 Glede na novejšo slovensko pravopi-
sno literaturo (Skaza, 2004, str. 41; Sloven-
ski pravopis, 2001; Slovenski pravopis, 2003; 
Slovenski pravopis, elektronska izdaja, 
2003, § 428) je ta način zapisovanja dvojne-
ga priimka neprimeren. Ker pa gre za eno 
osebo, je bolj smiselno pisati njeno dvojno 
ime s stičnim vezajem ali pa samo s pre-
sledkom, brez vezaja.

126 Zadnja izdaja Slovenskega pravopisa 
(2001; 2003; elektronska izdaja, 2003, § 41, 
428) sicer omogoča nerazumno ločevanje 
dvojnih priimkov. 

127 Pri pisanju dvojnih imen pa novej-
ša slovenska pravopisna literatura (Skaza, 
2004, str. 41) predvideva uporabo stičnega 
vezaja.
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jo na primer a well-known statesman, če pa je znan, potem je zapis 
brez vezaja. Zloženke se po večini pišejo skupaj ali s stičnim vezajem 
(predvsem če niso široko uporabljane, na primer aero-elastic), ne pa 
narazen. V neskladenjski rabi je uporaba vezaja enaka uporabi v slo-
venščini; za ločevanje števk, na primer v številki ISBN, telefonski šte-
vilki, v ločevanju zlogov, v elektronskih naslovih.128 

Deljaj (-)

Deljaj se uporablja na koncu vrstice, ko želimo ali če je treba bese-
do129 deliti v naslednjo vrstico. 

Na koncu prvega dela večzložne besede, ki je ostala v zgornji vrsti-
ci, pišemo levostični deljaj.130 Deljaj je navadno enak vezaju. Če pri 
deljenju besede s stičnim vezajem (na primer črno-bel) pride vezaj na 
konec vrste, ga deljaj odrine na začetek naslednje vrstice – predvsem 
zato, da ne bi prišlo do napačne interpretacije te zloženke zaradi za-
menjave vezaja in deljaja.131 – V primeru deljenja besedne zveze s stič-
nim pomišljajem (na primer Ljubljana–Štanjel) pa deljaj odpade.132 

V Slovenskem pravopisu133 je navedeno, da pri rokopisnem pisanju 
uporabljamo tudi dvojni deljaj, ki je podoben enačaju. – Dvojni de-
ljaj je podoben enačaju po vzporednosti dveh črtic, ki ju sestavljata. 
Oblikovno pa nista podobna. Dolžini potez deljaja sta krajši.134 

128 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 152, 
153; Gibaldi, MLA Handbook for Writers  
of Research Papers, 1999, str. 59–61; Gibaldi, 
MLA Style Manual and Guide to Scholary 
Publishing, 1999, str. 74–76; Jury, 2004,  
str. 46; Lupton, 2004, str. 164, 165; MHRA 
Style Guide, 2008, str. 15, 16; New Hart’s Ru-
les, 2005, str. 52–57, 181, 184, 186, 191; Squire, 
Willberg, Forssman, 2006, str. 61; The Chi-
cago Manual of Style, 2003, § 5.92, 5.93,  
6.81, 6.82, 6.85, 8.160, 8.169, 8.170; Williams, 
1990, str. 19, 20; Williams, 1992, str. 19; Wi- 
lliams, 1998, str. 70. 

129 V nemščini naj bi ne delili črkovnih 
povezav ch, ph, sch in th, ker pomenijo en 
glas. Kadar se ne moremo izogniti delitvi 
pri ß, ga prenesemo v naslednjo vrsto.
Prim.: New Hart’s Rules, 2005, str. 214, 215.

130 V nemščini je je deljaj levostično loči-
lo – enako kot v slovenščini.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 7; Forssman, 
Jong, 2004, str. 172; Heise, 1996, str. 30; Hü-
bener, 2004, str. 41; Luidl, 1996, str. 9; Will-
berg, Forssman, 1997, str. 224; Willberg, 
Forssman, 2005, str. 236, 239.

131 Dobrovoljc, 2004, str. 226. 
132 Skaza, 2004, str. 45; Skaza, 2007, str. 

113, 149, 155, 177; Slovenski pravopis, 2001; 
Slovenski pravopis, 2003; Slovenski pravo-
pis, elektronska izdaja, 2003, § 471.

133 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski 
pravopis, 2003; Slovenski pravopis, elek-
tronska izdaja, 2003, § 470.

134 V prvih slovenskih knjigah, na pri- 
mer v Trubarjevemu Catechismusu in Abe-
cedariumu (1550), kakor tudi na primer  
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Pravilno Napačno

de-
ljen

črno-
-bel

Ljubljana–
Štanjel

de -
ljen

črno-
bel

Ljubljana-
–Štanjel

AngleščIna V angleščini je tipografsko pravilo postavitve deljaja 
enako pravilu v slovenščini – je levostično ločilo. Besedno zvezo, ki jo 
povezuje vezaj, delimo pri tej povezavi; vezaj prevzame vlogo deljaja, 
dodatnega znamenja za vezaj ne postavimo,135 na primer well-/deve-
loped, in ne well-/-developed.136 

Narekovaj (»« ali „“)

Narekovaj137 je dvodelno znamenje, ki označuje dobesedni govor, ci-
tirano besedilo ali posebej poudarjeno besedilo. 

Razlikujemo dvojni in enojni narekovaj. Po obliki pa razlikujemo 
dvojni srednji narekovaj (»…«),138 dvojni spodnji-zgornji narekovaj 

v Gutenbergovi Bibliji (1452–1455), so bese-
de deljene z dvojnim deljajem, ki je rahlo 
poševen – obrnjen pod rahlim kotom nav-
zgor. Vendar je ta deljaj zelo kratek. Deljaj, 
obrnjen pod kotom navzgor, je značilen za 
zgodnje oblike pisav, tako gotice kot lati-
nice (beneške renesančne pisave). Oblika 
in kot nagiba sta ponazarjala kaligrafsko 
obliko zapisa deljaja (tudi vezaja), kot ju 
je omogočalo pero pri rokopisnem pisa-
nju (od 15 do 50°). Tudi pisave, ki nastaja-
jo v današnjem času in imajo značilnosti 
beneških renesančnih pisav, imajo pogosto 
deljaj (sicer enojna črtica) obrnjen pod ra-
hlim kotom navzgor (bolj položnim ali celo 
bolj strmim kot pri rokopisnih zapisih).

135 V New Hart’s Rules (2005, str. 58) je 
navedeno, da je ta način nekoč tudi bil v ra- 
bi, vendar se danes uporablja le izjemoma.

136 New Hart’s Rules, 2005, str. 57–61; 
Squire, Willberg, Forssman, 2006, str. 61; 
The Chicago Manual of Style, 2003, § 7.33–
7.41.

137 Znamenje za narekovaj naj bi bilo pr-
vič uporabljeno leta 1557. 
Prim.: Hübener, 2004, str. 52; White, 2002, 
str. 42.

138 V starejši slovenski literaturi s podro-
čja priprave besedila sta uporabljena samo 
dvojna narekovaja, in sicer spodnji-zgornji 
in srednji narekovaj. V  Tiskarstvu (1937) je 
uporabljen dvojni srednji narekovaj, ki je 
s konicami obrnjen navzven – tako kot ga 
uporabljajo v francoskem jeziku. Izjema je 
prikaz uporabe korekturnih znamenj, kjer 
je uporabljen dvojni spodnji-zgornji nare-
kovaj (str. 65–67, 69). Ta izjema je nastala, 
ker je avtor uporabil kliše, ki je bil izde- 
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(„…“), enojni srednji narekovaj (›…‹),139 enojni spodnji-zgornji nare-
kovaj (,…‘).140 

Prvi del ločila se piše desnostično k besedi, ki je za njim. Pred loči-
lom je normalen presledek, razen na začetku stavka. Zadnji del ločila 
se piše levostično z besedo, ki je pred njim. Izjema je popolno stično 
pisanje (med besedo in končnim ločilom) na koncu povedi, če je citi-
ran samo del besedila.

V skladenjski rabi narekovaj zaznamuje dobesedni navedek preme-
ga govora ali citiranega besedila. Narekovaj stoji za končnim ločilom 
(desnostično) citirane povedi, ki ima spredaj dvopičje. Če pa je nave-

lan v drugi tiskarni, kot je bilo stavljeno 
besedilo knjige. V Mihalekovi knjižici Sta-
vec in njegovo delo (1946) sta uporablje- 
na spodnji-zgornji in srednji narekovaj.  
V Priročniku za ročne stavce (1957) je v be-
sedilu celotne knjige uporabljen dvojni sre-
dnji narekovaj. V poglavju o uporabi ločil 
(str. 188) je naveden tudi dvojni spodnji-
zgornji narekovaj s pripisom, da v Slove-
niji dajemo prednost francoskim nareko-
vajem, obrnjenim s konicami navznoter ali 
tudi obrnjeno. Spodnji-zgornji je izjemoma 
uporabljen v primeru uporabe korekturnih 
znamenj (str. 484–487), ki je izdelan kot 
slika (odtisnjen s klišeja). V besedilu Roč-
nega stavca (1971) J. Paradiža je uporabljen 
dvojni srednji narekovaj. V poglavju ločil 
je tudi naveden samo ta narekovaj s pripi-
som, da ga uporabljamo obrnjenega s ko-
nicami navznoter k besedi. Edina uporaba 
dvojnega spodnjega-zgornjega narekova-
ja je vidna v primeru korekturnih znamenj 
(str. 40–43), ki pa je bil izdelan na slikovni 
podlagi Blejčeve knjige (1957, str. 484–488). 
V Mrakovem Ročnem stavcu (1972) in Teh-
nologiji stavljenja 3 (1980) je uporabljen 
dvojni srednji narekovaj, ki ima konice obr-
njene navznoter k besedi. V poglavju Sta-
vljenje tujih jezikov (1980, str. 386–401) so 
uporabljeni tudi drugače  oblikovani dvoj-
ni narekovaji – kot so v uporabi za posame-
zne jezike.

139 J. Skaza v nobeni svoji izdaji (2004,  
str. 44–48; 2007, str. 113, 153–158) niti ne 
omenja enojnega srednjega narekovaja.

140 V Slovenskem pravopisu (2001; 2003; 
elektronska izdaja, 2003, § 461, 467) sta kot 
narekovaja navedena matematično zname-
nje za sekunde ali okrajšava za palce ("), ki 
je celo imenovano kot dvojni zgornji nare-
kovaj (?!), in dvakrat zapisan opuščaj (’’), 
enako je tudi v knjigi J. Skaze (2004, str. 45),  
kjer pa je imenovan kot enojni zgornji na-
rekovaj (?!). No, v tem primeru slovenskih 
pravil nikakor ne moremo primerjati s tu-
jimi jeziki. Matematičnega znamenja za 
sekunde (ali okrajšave za palce) namreč ne 
smete uporabljati ne v ameriški, ne v bri-
tanski angleščini, ne v nemščini, pa tudi 
v drugih jezikih ne. Prav tako tudi dveh 
opuščajev ne uporabljajte niti v ameriški 
niti v britanski angleščini, ki sicer upora-
bljata enojni in dvojni zgornji narekovaj. 
Na to nepravilnost pri uporabi narekova-
jev v angleškem jeziku vas opozarjajo celo 
v nemški literaturi (Willberg, Forssman, 
1997, str. 224, 225). Poleg teh nelogičnosti je 
v Slovenskem pravopisu (2001; 2003; elek-
tronska izdaja, 2003, § 463) in EPIS-u (2007, 
str. 113) – napačno obrnjen (navznoter in 
navzdol namesto navzven in navzgor) drugi 
del narekovaja pri uporabi spodnjega-zgor-
njega narekovaja: „Kaj veš o tatvini pri so-
sedu?”. H. Dobrovoljc (2004, str. 105) je si-
cer zapisala, da so v broširani izdaji (2003) 
in elektronski izdaji (2003) popravljene 
»tehnične neusklajenosti prve izdaje in od-
pravljene vse očitne napake – tudi take, na 
katere je bilo opozorjeno v odzivih javno-
sti«. – Na omenjeno napako je bilo opozor-
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den samo del povedi, je končno ločilo za narekovajem (le-ta je zapi-
san stično). Namesto narekovajev lahko uporabljamo narekovajni po-
mišljaj (gl. str. 35, 37).141 Kadar je med besedilom v narekovajih treba 
navajati še kaj z narekovaji, uporabimo oblikovno enake narekova-
je,142 na primer enojne.143

jeno (Možina, 2002, str. 13), vendar ni bila 
odpravljena, pa tudi številne druge ne (Mo-
žina, 2002, str. 6–14). Naj v tem delu bese-
dila navedemo samo tiste, ki se navezujejo 
na uporabo narekovaja (Slovenski pravopis, 
2001; Slovenski pravopis, 2003; Slovenski 
pravopis, elektronska izdaja, 2003): § 257 
(opozorilo neprimerne in nepopolno po-
jasnjene uporabe besedišča »Piko pri stroj-
nem tisku števil nad deset tisoč nadome-
ščamo s presledkom.«), § 460 (nerazumna, 
mednarodno tudi napačna uporaba zname-
nja za sekunde kot dvojnega zgornjega – 
sicer anglosaškega [!] – narekovaja), § 467 
(dvakratna uporaba prvega zgornjega nare-
kovaja namesto zadnjega zgornjega – če že; 
to je anglosaški enojni narekovaj [!]). Tudi 
J. Skaza (2007, str. 113) navaja enojni in dvoj-
ni zgornji narekovaj – torej anglosaški (!) – 
med narekovaji za rabo slovenskega jezika. 
Enojnega srednjega pa sploh ne navaja.
V knjigi H. Dobrovoljc (2004, str. 187, 188) 
so nastale nove napake. Lahko sklepamo, 
da so napake zakrivili tiskarski ali drugi 
škratje, in ne avtorica: namesto dvojnega  
in enojnega spodnjega-zgornjega nareko-
vaja sta navedena dvojni in enojni zgor-
nji-spodnji narekovaj, ki sta sicer uporabna 
v zapisih italijanskega jezika, ne pa sloven-
skega. Ali pa smo morda poleg angleškega 
(zgornji) prevzeli še to obliko narekovaja?! 
Upajmo, da je tudi napako v opombi št. 74, 
str. 186 zakrivil tiskarski škrat: okrajšava 
letnice je označena z enojnim prvim zgor-
njim (angleškim) narekovajem – ‘99 name-
sto z opuščajem – ’99.

141 Skaza, 2004, str. 44, 47; Skaza, 2007, 
str. 113, 114, 153, 155–158; Slovenski pravo- 
pis, 2001; Slovenski pravopis, 2003; Sloven-
ski pravopis, elektronska izdaja, 2003,  
§ 460–466. 

142 J. Skaza (2004, str. 44, 47; 2007, str. 
153) dopušča tudi mešanje oblikovno raz-
ličnih narekovajev: dvojni srednji in enojni 
spodnji-zgornji. – Mi uporabo oblikovno 
različnih narekovajev odsvetujemo, hkra-
ti bo takšno priporočilo uporabno tudi pri 
rabi narekovajev v tujih jezikih, npr. nem-
škem (Forssman, Jong, 2004, str. 179–181; 
Willberg, Forssman, 2005, str. 236).

143 V nemščini se uporabljata oblikovno 
enaka narekovaja kot v slovenščini (večmi-
lijonsko nemško prebivalstvo ni prevzelo 
zgornjega [anglosaškega] narekovaja [!]); 
spodnji-zgornji narekovaj, ki se imenuje 
»nemški« narekovaj („…“), in srednji nare-
kovaj, ki ga imenujejo »francoski« nareko-
vaj (»…«). Pri slednjem sta konici obrnjeni 
navznoter k besedi (prav tako kot v slo- 
venščini), in ne obratno, kar je značilnost 
»pravega« francoskega narekovaja («…»).  
– Uporaba francoskega narekovaja (Hochu-
li, 2005, str. 38–40; Turtschi, 2000, str. 218) 
– konice so obrnjene navzven, ne k bese-
di, ki je znotraj narekovaja – je značilna za 
območje (tudi nemško govoreče) Švice. – 
Prav tako v nemščini uporabljajo dvojne in 
enojne narekovaje. Enako kot v slovenšči-
ni je najprej uporabljen dvojni in nato, če 
je treba, še enojni narekovaj. – J. Tschichold 
(1991, str. 96, 116–118) je v prvi polovici  
20. stoletja predvideval uporabo predvsem 
enojnega narekovaja, le za citiranje naj bi 
uporabljali dvojnega. Kadar bi moral biti 
narekovaj znotraj narekovaja, je za drugi 
narekovaj predvideval dvojnega. Tudi J. Ho-
chuli (2005, str. 41, 42) daje prednost upo-
rabi enojnega narekovaja in nato dvojnega, 
če je narekovaj znotraj narekovaja. – Nare-
kovaji so stavljeni desnostično (na začetku) 
in levostično (na koncu). Pred sprednjim in 
za zadnjim narekovajem ni normalen pra-
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Če želimo poudariti poseben pomen besede, jo lahko zapišemo 
v narekovaju ali pa brez in v kurzivni različici pisave. – V Slovenskem 
pravopisu144 sicer ni takšnih navodil, a vseeno priporočamo zapis po-
udarjene besede brez narekovajev v kurzivni različici ali pa v pokonč-
ni (navadni) različici pisave in z enojnim narekovajem. Branje bese-
dila bo olajšano, manj prekinjeno, pa tudi estetika takega zapisa je 
večja, če bo ob besedi enojni narekovaj.

Neskladenjsko se narekovaj uporablja za navajanje pomena besede 
ali besedne zveze.145 V Slovenskem pravopisu,146 Žepnem pravopisu 
za vsakdanjo rabo147 in EPIS-u148 sicer govorijo o enojnem narekova-
ju zgoraj, vendar sta stavljena dva opuščaja.149 Torej sploh ne zgornji 
narekovaj. Priporočamo uporabo enojnega narekovaja ali spodnjega-
zgornjega ali srednjega.

Kadar se uporablja narekovaj za različne stvari, na primer za premi 
govor in za poudarjanje besed, priporočamo uporabo oblikovno ena-

zen prostor, temveč malenkost manjši –  
2 tipografski enoti. Kadar je narekovaj pred 
ali za pomišljajem, priporočajo, da zname-
nji ne stavimo stično, temveč med njima 
pustimo majhen prazen prostor – 1 tipo-
grafsko enoto. Ločila, če niso del besedila, 
ki je v narekovaju, so stavljena izven nare-
kovaja.
Prim.: Bringhurst, 2002, str. 86; Butcher, 
Drake, Leach, 2007, str. 135; DIN 5008, 2005, 
str. 9; Felici, 2003, str. 267, 268; Forssman, 
Jong, 2004, str. 12, 13, 105–107, 179–181, 192, 
364; Gulbins, Kahrmann, 2000, str. 126, 127; 
Heise, 1996, str. 32; Hochuli, 2005, str. 38, 
39; Hübener, 2004, str. 52–55; Luidl, 1996, 
str. 9; New Hart’s Rules, 2005, str. 213; The 
Chicago Manual of Style, 2003, § 10.45; 
Tschichold, 1991, str. 96, 116–118; Willberg, 
Forssman, 1997, str. 224, 225; Willberg, For- 
ssman, 2000, str. 10; Willberg, Forssman, 
2005, str. 82, 83, 236.

144 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski 
pravopis, 2003; Slovenski pravopis, elek-
tronska izdaja, 2003.

145 Skaza, 2004, str. 45; Slovenski pravo-
pis, 2001; Slovenski pravopis, 2003; Sloven-
ski pravopis, elektronska izdaja, 2003, § 467.

146 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski 
pravopis, 2003; Slovenski pravopis, elek-
tronska izdaja, 2003, § 467. 

147 Skaza, 2004, str. 45.
148 Skaza, 2007, str. 153.
149 V nemščini je prepovedana upora-

ba opuščaja za drugi, zgornji narekovaj ali 
matematičnega znamenja za sekunde ali 
okrajšave za palce, matematičnega zname-
nja za večje in manjše na mestih narekova-
jev. Tudi ne smemo uporabljati dveh ena-
kih znamenj za prvi in zadnji narekovaj, na 
primer dveh zgornjih, ali pa oblikovno na-
pačnih narekovajev, na primer prvi spodnji, 
zadnji zgornji pa obrnjen napačno – ena-
ko kot anglosaški. – J. Felici (2003, str. 267, 
268) sicer pravi, da je na mestih narekova-
jev v uporabi tudi matematično znamenje 
za sekunde oziroma okrajšava za palce. To 
pa seveda ni res in nemški tipografi (Forss- 
man, Jong, 2004, str. 179; Turtschi, 2000,  
str. 218; Willberg, Forssman, 2000, str. 58, 
59; Willberg, Forssman, 2005, str. 82) to od-
ločno prepovedujejo.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 179; Will-
berg, Forssman, 2000, str. 58, 59; Willberg, 
Forssman, 2005, str. 82.
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kih narekovajev:150 samo sredinskega v dvojni in enojni različici ali 
samo spodnjega-zgornjega, prav tako v dvojni in enojni različici.

Namesto narekovajev nikakor ne smemo uporabljati matematičnih 
znamenj za minute (tudi okrajšava za čevelj), sekunde (tudi okrajšava 
za palec), večje in manjše.151

Pravilno Napačno

„Dober dan!“

‚skener‘

„ Dober dan! “
„Dober dan!”
"Dober dan!"

'skener'

»Dober dan!«

›ofset‹

» Dober dan! «
«Dober dan!»
>>Dober dan! <<

>ofset<

Sporočili so: „Vaša knji-
ga bo natisnjena v tem 
tednu.“

Sporočili so, da je „ta 
knjiga razprodana“.

Sporočili so: „Vaša knjiga 
bo tiskana v ‚ofsetu‘.“

Sporočili so: „Vaša knji-
ga bo natisnjena v tem 
tednu“.

Sporočili so, da je „ta 
knjiga razprodana.“

Sporočili so: „Vaša knjiga 
bo tiskana v ›ofsetu‹.“

AngleščIna Angleži in Američani uporabljajo enojni in dvojni nare-
kovaj samo ene oblike. To je zgornji narekovaj, obrnjen navznoter (‘…’ 
in “…”). Stavljena sta desnostično (na začetku) in levostično (na kon-
cu). Ravno obratno kot v slovenščini je v britanski angleščini najprej 
v uporabi enojni in nato dvojni narekovaj, če je treba znotraj besedila, 
ki je v narekovajih, še del besedila zapisati v narekovaju. V ameriški an-

150 V nemščini ne uporabljajo oblikovno 
različnih narekovajev, na primer enojnega 
nemškega in dvojnega francoskega.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 179; Gul-
bins, Kahrmann, 2000, str. 126; Willberg, 
Forssman, 2000, str. 58, 59; Willberg, Forss- 
man, 2005, str. 82.

151 Baines, Haslam, 2002, str. 168; Butcher, 
Drake, Leach, 2007, str. 118; Felici, 2003,  
str. 23; Forssman, Jong, 2004, str. 179–181; 
Squire, Willberg, Forssman, 2006, str. 61; 
Willberg, Forssman, 1997, str. 224, 225; Will-
berg, Forssman, 2005, str. 236; Williams, 
1990, str. 15, 16; Williams, 1992, str. 15, 16.
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gleščini pa je vrstni red uporabe dvojnega in enojnega narekovaja enak 
uporabi v slovenščini; najprej dvojni in nato znotraj njega enojni nare-
kovaj. 

Pri premem govoru so ločila znotraj ali zunaj narekovaja, odvisno 
od pomena posamezne povedi. Vejica je navadno znotraj narekova-
ja – pred narekovajem, in ne za njim,152 na primer: “Yes,” he replied 
weakly. Naslovi poglavij v knjigah, naslovi posameznih pesmi, naslo-
vi člankov v periodičnih publikacijah so napisani z navadnimi črkami 
znotraj enojnega narekovaja (v britanski angleščini) oziroma znotraj 
dvojnega narekovaja (v ameriški angleščini).153 V angleščini (britan-
ski in ameriški) ni dovoljena uporaba matematičnih znamenj za mi-
nute in sekunde ali znamenj, ki označujejo čevlje in palce, ali zname-
nja, ki pomeni okrajšavo za velikost črk, na mestih narekovajev.154 

Oklepaj ()

Oklepaj je dvodelno ločilo, ki oklepa besedo, številko ali stavek, od 
tod ime. Sestavljen je iz uklepaja in zaklepaja. Ločilo je levo- in desno-
stično.155 Razlikujemo okrogli (), oglati [], lomljeni ❬❭ in zaviti {} okle-

152 J. Felici (2003, str. 263) sicer navaja, da 
naj bi bila v britanski angleščini ločila (na 
primer vejica ali pika), četudi niso sestavni 
del besedila, znotraj narekovaja. V ameriški 
angleščini pa naj bi bila ločila (vejica ali 
pika) v teh primerih izven narekovaja. Tudi 
R. Williams (1998, str. 64) v ameriški an-
gleščini postavlja vsa ločila z izjemo vejice 
izven narekovaja, če ta niso sestavni del be-
sedila, ki je znotraj narekovaja.

153 Baines, Haslam, 2002, str. 169; Bring-
hurst, 2002, str. 86, 87; Butcher, Drake,  
Leach, 2007, str. 269–278; Felici, 2003, str. 
23, 262; Forssman, Jong, 2004, str. 320, 322, 
323; Gibaldi, MLA Handbook for Writers of 
Research Papers, 1999, str. 63; Gibaldi, MLA 
Style Manual and Guide to Scholary Pub-
lishing, 1999, str. 77, 78; MHRA Style Guide, 
2008, str. 36, 42–44; New Hart’s Rules, 2005, 
str. 85, 86, 152–157; Squire, Willberg, Forss- 
man, 2006, str. 60, 61; The Chicago Manual 
of Style, 2003, § 8.171–8.173, 8.175, 11.8, 11.11, 

11.13, 11.33, 11.43–11.48; Willberg, Forssman, 
1997, str. 224, 225; Williams, 1990, str. 15, 16, 
59; Williams, 1992, str. 15, 16, 53; Williams, 
1998, str. 64.

154 Baines, Haslam, 2002, str. 168; Burke, 
1993, str. 18; Dowding, 1995, str. 30–32; Fe-
lici, 2003, str. 23; Jury, 2004, str. 46; Lupton, 
2004, str. 164, 165; New Hart’s Rules, 2005, 
str. 260; Squire, Willberg, Forssman, 2006, 
str. 60, 61; Williams, 1990, str. 15, 16; Wi- 
lliams, 1992, str. 15, 16; Williams, 1998,  
str. 53, 54, 56, 64.

155 Načelno naj bi bili narekovaji v nem-
ščini stavljeni desnostično (na začetku) in 
levostično (na koncu). Vendar F. Forssman 
in R. de Jong (2004, str. 103, 106, 107, 109, 
186), H. P. Willberg in F. Forssman (1997, 
str. 220, 223; 2005, str. 82, 233) ter J. Hochuli 
(2005, str. 38, 39) priporočajo med uklepa-
jem in besedilom ter besedilom in zaklepa-
jem majhen prazen prostor – 1 tipografsko 
enoto. K. Hübener (2004, str. 66) slednje 
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paj. Ponekod se uporablja tudi pokončni | | in poševni // oklepaj.156 
Vrstni red oklepajev je naslednji: okrogli, oglati, zaviti, lomljeni.157 

Skladenjsko oklepaj uporabljamo za razlago ali dopolnitev po-
vedanega in za vrinjene stavke. Za vrinjene stavke lahko uporablja-
mo tudi pomišljaj, vejici in (redkeje) tri pike. Nadalje oklepaj loči: 
vsebinsko različne povedi od drugih povedi, dodatke pišočega v ci-
tiranem besedilu, dele besedne zveze, ki so možna sestavina dela 
besede ali besedila ob oklepaju, in podatke o virih od glavnega bese- 
dila.

V neskladenjski rabi uporabljamo oklepaje za izpust besedila, za 
kar sta priporočljiva predvsem oglati in poševni oklepaj. Oklepaji 
(vseh oblik) so v rabi v jezikoslovju, matematiki ipd.158 Okrogli okle-
paj se lahko uporablja tudi pri telefonskih in faks številkah za ozna-
čevanje mednarodnih ali krajevnih klicnih številk.159

V nekaterih izjemah je oklepaj zapisan stično, na primer številka 
UDK – univerzalna decimalna klasifikacijska številka: 655.26(091).

Okrogli zaklepaj lahko uporabljamo za številkami ali črkami pri 
naštevanju ali na začetku odstavkov. Stavljen je levostično.

predvideva le, kadar je uporabljen vprašaj 
znotraj oklepaja. Predvsem naj bi bil pra-
zen prostor pomemben pri kurzivni razli-
čici pisave.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 186; Hü-
bener, 2004, str. 66; Willberg, Forssman, 
1997, str. 82; Willberg, Forssman, 2005, 
str. 82.

156 Skaza, 2004, str. 42, 43; Skaza, 2007, 
str. 150, 151; Slovenski pravopis, 2001; Slo-
venski pravopis, 2003; Slovenski pravopis, 
elektronska izdaja, 2003, § 438–449. – V Že-
pnem pravopisu za vsakdanjo rabo (2004, 
str. 42) in v EPIS-u (2007, str. 150) sta na- 
mesto lomljenega oklepaja napačno upora-
bljeni kar matematični znamenji za »manj-
še kot« (<) oziroma »večje kot« (>). Nato je 
v EPIS-u (2007) na str. 161 uporabljena pra-
vilna oblika lomljenega oklepaja.

157 V Slovenskem pravopisu (2001; 2003; 
elektronska izdaja, 2003, § 438) je zapisa-
no, da sta v splošni rabi predvsem okrogli 
in poševni oklepaj, ki ga uporabljamo na 
primer za oklepaj v oklepaju (?!). – Pošev-
ni oklepaj je predvsem v uporabi izpustov. 

Za oklepaj v oklepaju pa je priporočljivejši 
oglati oklepaj.

158 Paradiž, 1971, str. 49, 50.
159 V nemščini je enaka uporaba okle-

pajev kot v slovenščini. Isto velja tudi, če 
je znotraj oklepaja še dodatni oklepaj, ta 
spremeni obliko – uporabi se oglati okle-
paj. Predvsem sta v uporabi okrogli in  
oglati oklepaj. Lomljeni oklepaj naj bi  
v enciklopedičnih in podobnih delih lo-
čeval posebne dele razlag. – K. Hübener 
(2004, str. 64, 67) za lomljeni oklepaj upo-
rablja matematični znamenji za »majše 
od« oziroma »večje od«. – Zaviti oklepaj je 
splošno uporabljan v matematičnih in po-
dobnih delih.
Prim.: DIN, 5008, 2005, str. 10; Forssman, 
Jong, 2004, str. 186, 187; Hübener, 2004,  
str. 64–67; Luidl, 1996, str. 9; Willberg, For- 
ssman, 1997, str. 220, 223; Willberg, Forss- 
man, 2005, str. 82, 233.
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Oklepaji (na primer okrogli in oglati) naj bi bili oblikovno optično 
poravnani z malimi črkami – srednji črkovni pas –, zato naj bi bili po-
zorni pri njihovi poravnavi, kadar so uporabljeni z verzalkami.160

Pravilno Napačno

Paul Renner (1878–1956) 
je izdelal pisavo futura.

Iz takšnega označeva-
nja se je razvilo oštevil-
čenje posameznega lista 
(folio).

Paul Renner ( 1878–1956 ) 
je izdelal pisavo futura.
Paul Renner( 1878–1956  
)je izdelal pisavo futura.

Iz takšnega označeva-
nja se je razvilo ošte-
vilčenje posameznega 
lista(folio).

V Plečnikovih osnutkih 
(okraski, vinjete, pisava) 
iz tega obdobja je prav 
tako viden vpliv secesije.

V Plečnikovih osnutkih 
[okraski, vinjete, pisava] 
iz tega obdobja je prav 
tako viden vpliv secesije.

Zaključna poteza (gl. sli-
ko) je pri različnih pisa-
vah različna.

Kljub temu, da mu manj-
ka izpit iz prvega letni- 
ka, je vpisan v tretji le-
tnik (?!).

Torej bi se ta moral  
imenovati »starejši  
stari« slog (starejša  
antikva [?!]).

Pri današnji specializa- 
ciji tipografija označu- 
je oblikovanje stavka  
(ne povedi [kot je napač- 

Zaključna poteza /gl. sli-
ko/ je pri različnih pisa-
vah različna.

Kljub temu, da mu manj-
ka izpit iz prvega letni-
ka, je vpisan v tretji le-
tnik?!.

Torej bi se ta moral  
imenovati »starejši  
stari« slog (starejša  
antikva (?!)).

Pri današnji specializa- 
ciji tipografija označu- 
je oblikovanje stavka  
(ne povedi [kot je napač- 

160 Dowding, 1995, str. 34–36, 76, 77; Feli-
ci, 2003, str. 190; Williams, 1998, str. 72.
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Pravilno Napačno

no {!} napisal]); obliko-
vanje besedila, …

no ! napisal]); oblikova-
nje besedila, …

Francesco Griffo je za 
kurzivno pisavo dobil 
veliko denarno nagrado 
(Davies, 1999, str. 44).

Francesco Griffo je za 
kurzivno pisavo dobil 
veliko denarno nagrado 
(Davies, 1999, str. 44.)

Razložil je, da so bile 
»vse note /…/ in znaki 
/…/ izdelani na posa-
meznih svinčenih ulit-
kih«.

Razložil je, da so bile 
»vse note {…} in znaki 
{…} izdelani na posa-
meznih svinčenih ulit-
kih«.

Tel.: (01) 200 32 22

UDK 655.26(091)

a) priprava
b) tisk
c) dodelava

Tel.: (01)200 32 22

UDK 655.26 (091)

a)priprava
b)tisk
c)dodelava

(a) priprava
(b) tisk
(c) dodelava

1.) Pri današnji speciali-
zaciji tipografija označu-
je … oblikovanje stavka 
– ne povedi! (op. pisca) – 
vse, kar zadeva oblikova-
nje besedila, …

1) Pri današnji speciali-
zaciji tipografija označu-
je … oblikovanje stavka 
– ne povedi! (op. pisca) – 
vse, kar zadeva oblikova-
nje besedila, …

AngleščIna Angleži pogosto uporabljajo okrogle oklepaje, tudi pri 
navajanju literaturnih virov. Oglati oklepaj se uporablja predvsem 
za pojasnjevalno besedilo in pri označevanju nadaljevanja citiranja. 
Poleg tega se uporablja za navajanje datumov pri citiranju spletnih 
virov.161 Tudi če se uporablja oklepaj v oklepaju, sta obakrat lahko 

161 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 154; 
MHRA Style Book, 1999, str. 21, 56; MHRA 

Style Guide, 2008, str. 28, 29, 45, 49, 50, 
61, 62, 65, 66; New Hart’s Rules, 2005, str. 
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okrogla oklepaja.162 Če sta prvi in drugi uklepaj ali zaklepaj drug za 
drugim, ju ne smemo staviti stično, temveč je treba med njima doda-
ti majhen prazen prostor, na primer 1 tipografsko enoto.163 Sicer so 
v angleščini uklepaji stavljeni desnostično in zaklepaji levostično.164 
V angleščini se pri naštevanju uporabljata uklepaj in zaklepaj, na pri-
mer (i), (1), (a). Kadar so uporabljene črke (minuskule), so te nava-
dno kurzivne.165 

Zaviti oklepaj naj bi se uporabljal kadar je več raznovrstnih pod-
naslovov postavljenih na enakem začetnem umiku.166 V seznamu li-
teraturnih virov naj bi znotraj lomljenega oklepaja167 navajali spletne 
naslove.168 V New Hart’s Rules169 sta  posebej poudarjena dva prime-
ra lomljenega oklepaja; t. i. »ozki« lomljeni oklepaj, ki naj bi se upo-
rabljal v matematičnih in podobnih delih ter za označevanje nečitlji-
vih ali nepreverjenih izrazov, in t. i. »široki« lomljeni oklepaj (v bistvu 
matematični znamenji za manjše oziroma večje), ki je uporaben na 
primer za navajanje spletnih literaturnih virov. Hkrati je posebej po-
udarjeno, da teh znamenj ne smemo zamenjevati, še posebej če gre 
za pomen matematičnih razmerij.

V ameriški angleščini se, enako kakor v slovenščini, znotraj okro-
glega oklepaja ne ponovi okrogli oklepaj, temveč se uporablja ogla-
ti.170 V oglatem oklepaju se zapiše pojasnjevalno ali dopolnilno 
besedilo, ki ga doda na primer urednik ali kdo drug, in ne avtor. Upo-
rablja se tudi, kadar zapišemo besedo v tujem jeziku, ali za fonetični 

81–83; The Chicago Manual of Style, 2003, 
§ 6.104. 

162 P. Baines, A. Haslam (2002, str. 164) 
predvidevata uporabo oglatih oklepajev 
znotraj okroglih oklepajev.

163 Zadnja izdaja Oxfordovih tipograf-
skih pravil (New Hart’s Rules, 2005, str. 83) 
tega ne predvideva več, temveč predlaga, 
da se dvojni okrogli oklepaji stavijo popol-
noma stično. 

164 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 153, 
154; Hart’s Rules for Compositors and Rea- 
ders at the University Press Oxford, 1999, 
str. 42, 43; MHRA Style Book, 1999, str. 56; 
MHRA Style Guide, 2008, str. 27–29, 45, 
49–59, 65, 66; Squire, Willberg, Forssman, 
2006, str. 60. 

165 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 147; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 83, 124, 288, 289. 

166 Jury, 2004, str. 44; New Hart’s Rules, 
2005, str. 83.

167 Vendar sta kot primer lomljenega 
oklepaja navedeni matematični znamenji 
za »manjše od« oziroma »večje od«.
Prim.: MHRA Style Guide, 2008, str. 27, 61, 
62; New Hart’s Rules, 2005, str. 350–354.

168 MHRA Style Guide, 2008, str. 27, 61, 62; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 81, 82, 350–354.

169 New Hart’s Rules, 2005, str. 81–83, 
260, 281, 282.

170 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 154; 
Gibaldi, MLA Handbook for Writers of Re-
search Papers, 1999, str. 63, 64; Gibaldi, 
MLA Style Manual and Guide to Scholary 
Publishing, 1999, str. 78, 79. 



56 Ločila

zapis.171 Prav tako kot v slovenščini tudi v angleščini lahko stavimo 
klicne številke pri telefonskih številkah znotraj okroglih oklepajev.172 
V ameriški angleščini se pri naštevanju, ki je ločeno v posamezne vr-
ste, ali kazalih vsebine uporablja zaklepaj, na primer a) – enako kot 
v slovenščini; pri podrobnejši razdelitvi tudi uklepaj in zaklepaj, na 
primer (a), (1) – kot v britanski angleščini. Minuskule pa so lahko  
v kurzivni ali pokončni različici. Pri naštevanju, ki ni ločeno v posame- 
zne vrste, temveč je stavljeno tekoče med besedilom, se tudi v ame-
riški angleščini uporabljata uklepaj in zaklepaj, na primer: Compose 
three sentences illustrating the use of (1) commas, (2) em dashes, and 
(3) parentheses.173 

V ameriški angleščini je kot primer lomljenega oklepaja navedeno 
matematično znamenje za »večji od« (>) oziroma »manjši od« (<).174 
Slednje je priporočeno za rokopisno označevanje naslovov spletnih 
strani, ko pripravljamo seznam literaturnih virov. V samem tipograf-
skem oblikovanju pa ga odsvetujejo.175 

Zaklepaj ())

Zaklepaj je znamenje, ki zaklepa številko, besedo ipd. Je levostično 
ločilo.176 Uporablja se ga ob črkah (redkeje ob številkah), ki nakazu-
jejo posamezne naštevalne enote.177 

Pravilno Napačno

Sklop pisav s tankimi  
in podebeljenimi pote- 
zami delimo na tri sku-
pine:

Sklop pisav s tankimi 
in podebeljenimi pote- 
zami delimo na tri sku-
pine:

171 Jury, 2004, str. 44, 46; Squire, Will-
berg, Forssman, 2006, str. 60; The Chicago 
Manual of Style, 2003, § 6.104–6.107, 11.69, 
11.73. 

172 Squire, Willberg, Forssman, 2006,  
str. 60; The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 6.97. 

173 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 6.126–6.130.

174 Ibid., § 6.109.

175 Ibid., § 6.110, 17.10.
176 V nemščini veljajo ista pravila kot  

v slovenščini – za številkami so navadno le-
vostične pike, za minuskulami pa levostič- 
ni zaklepaj, na primer: 2. Schwimmbecken, 
a) Rund- oder Langbecken, b) Fertigbecken.
Prim.: DIN, 5008, 2005, str. 10, 20; Luidl, 
1996, str. 9.

177 Skaza, 2004, str. 43; Skaza, 2007, str. 
119, 151, 180, 181; Slovenski pravopis, 2001; 
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Pravilno Napačno

a) renesančne pisave,
b) baročne pisave,
c) klasicistične pisave.

(a) renesančne pisave,
(b) baročne pisave,
(c) klasicistične pisave.

AngleščIna V britanski angleščini se tudi pri naštevanju uporablja 
dvodelni oklepaj namesto zaklepaja, na primer: (a) old style, (b) transi-
tional, (c) modern. Za naštevanje uporabljajo tudi rimske številke v veli-
kosti minuskul, na primer: (i) old style, (ii) transitional, (iii) modern.178 

V ameriški angleščini se pri naštevanju uporablja zaklepaj, na pri-
mer a) – enako kot v slovenščini. Šele pri podrobnejši razdelitvi tudi 
uklepaj in zaklepaj, na primer (a), (1) – enako kot v britanski angle-
ščini. Izjema je naštevanje, ki ni ločeno v posamezne vrste, temveč je 
stavljeno tekoče med besedilom. V tem primeru se uporabljata ukle-
paj in zaklepaj, na primer: The lecturer will expound on (a) glyceral-
dehydes, (b) erythrose, (c) arabinose, and (d) allose.179 

Poševnica (/)

Poševnica180 je načelno stično ločilo. Uporablja se za pomen »ali«, »ozi-
roma«, »pri«, »ulomljeno«, »skozi«, »na«, »del enega in drugega«.181 

Poševnica se porablja tudi za razčlenitev besede. Za to se lahko 
uporablja tudi pokončnica. Stično poševnico uporabljamo pri zapiso-
vanju naslovov spletnih strani.182

Slovenski pravopis, 2003; Slovenski pravo-
pis, elektronska izdaja, 2003, § 450.

178 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 147; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 288, 289.

179 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 6.126, 6.128–6.130.

180 V nemščini razlikujejo oblikovno raz-
lični poševnici: poševnica v velikosti ver-
zalk in manjša poševnica v velikosti sre-
dnjega črkovnega pasu.
Prim.: Willberg, Forssman, 1997, str. 225.

181 V Slovenskem pravopisu (2001; 2003; 
elektronska izdaja, 2003, § 454), Žepnem 
pravopisu za vsakdanjo rabo (2004, str. 
43) in v EPIS-u (2007, str. 152) je navedeno, 

da se poševnica uporablja tudi v pomenu 
»ulomljeno«. Vendar moramo opozoriti,  
da je »poševnica« – torej poševna ulomkova 
črta –, ki se uporablja v matematičnih de-
lih, oblikovno drugačna. 
Glej poglavje Matematična znamenja; De-
ljeno, str. 73.

182 Uporaba poševnice v nemščini je po-
dobna rabi v slovenščini. – Vendar J. Ho- 
chuli (2005, str. 40, 41) nasprotuje rabi stič-
ne poševnice, če je ta uporabljena za loče-
vanje imen oseb, saj je tako ime ločeno od 
pripadajočega priimka, na primer: Alfons 
Mayer/Peter Gamma/Walter Vetsch/Rudi 
Wollner. – Slednje priporočamo tudi v slo-
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Nestično poševnico183 pišemo za zaznamovanje verzov, kadar niso 
zapisani vsak v svoji vrsti. 

Dvojna poševnica sta dve poševni črti. Je nestično ločilo. Piše se jo 
med kiticami, kadar je pesem pisana v prozni obliki in če so deli be-
sedila različni po stopnji.184 Dvojna poševnica je stično ločilo le pri 
zapisu naslova spletne strani, na primer http:⫽www.typematters.net. 

V računalništvu, na primer za označevanje nivojev direktorijev (kar 
je sicer odvisno od operacijskega sistema), je v rabi tudi t. i. negativ-
na poševnica (\). Negativna poševnica je uporabljana stično, na pri-
mer c:\office\wpwin\wpdocs.185 

Pravilno Napačno

Izola/Isola
o-/ob-
št. 22-04/02
92/62/92
tel. 01/200 32 00
130 km/h

Izola / Isola
o-/ ob-
št. 22-04 /02
92 / 62 / 92
tel. 01/ 200 32 00
130 km / h

sezona 2007/2008
šolsko leto 2008/09

/…/ Skače čez gore, / 
poskakuje čez griče. // 
Moj ljubi je podoben ga-
zeli / ali mlademu jele-
nu. /…/

sezona 2007 / 2008
šolsko leto 2008 /09

/…/Skače čez gore,/po-
skakuje čez griče.//Moj 
ljubi je podoben gazeli/
ali mlademu jelenu./…/

http:⫽www.typema 
tters.net

http:⫽ www.typema 
tters.net

venščini, še posebej v akcidenčnih delih, 
kjer bi poševnica lahko nadomestila vejico.
Standard DIN 5008 (2005, str. 14) predvide-
va, da pri navajanju hišnih številk namesto 
pomišljaja, ki bi nadomeščal besedo »do«, 
lahko uporabljamo tudi stično poševnico.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 11, 14, 15; Forss- 
man, Jong, 2004, str. 176, 177; Hübener, 
2004, str. 70, 71.

183 Nestična poševnica je v nemščini 
predvidena tudi (za razliko od slovenščine) 

za ločevanje mednarodne klicne številke  
od telefonske številke (ali številke faksa).
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 176, 177; 
Hübener, 2004, str. 71.

184 Skaza, 2004, str. 43; Skaza, 2007,  
str. 122, 152; Slovenski pravopis, 2001; Slo-
venski pravopis, 2003; Slovenski pravopis, 
elektronska izdaja, 2003, § 451–458. 

185 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 6.119, 17.198. 
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Pravilno Napačno

http:⫽www.delo.si/gra 
ficar

http:⫽www.delo.si / gra 
ficar

AngleščIna Uporaba poševnice v angleščini je enaka rabi v sloven-
ščini. Večinoma je to stično ločilo. To velja tudi za negativno poševni-
co. Izjema je uporaba poševnice v poeziji, ki je pisana v prozni obliki; 
v tem primeru je to nestično ločilo – enako kot v slovenščini. Doda-
tna pa je raba poševnice v pisanju datumov. To je predvsem značilno 
za ameriško angleščino, na primer 3/10/02 (kjer je – ravno obratno 
kot v britanski angleščini – prvo mesto namenjeno mesecu in drugo 
dnevu, zadnje mesto – v obeh primerih – pa letnici).186 

Opuščaj (’)

Opuščaj ali apostrof je znamenje za označevanje izpuščene črke ali 
dela številke (na primer pri letnicah). Je levo- in desnostično ali (po- 
polnoma) stično ločilo.187 

Če je opuščaj prvo znamenje v povedi, črka za njim ni verzalka, 
temveč minuskula.188

Namesto opuščaja ne smemo uporabljati matematičnega znamenja 
za minute (!).189

186 Gibaldi, MLA Handbook for Writers 
of Research Papers, 1999, str. 64; Gibaldi, 
MLA Style Manual and Guide to Scholary 
Publishing, 1999, str. 79; Jury, 2004, str. 46; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 83–85, 160, 189, 
190; Squire, Willberg, Forssman, 2006,  
str. 60; The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 6.111–6.119.

187 Skaza, 2004, str. 45; Skaza, 2007, str. 
154; Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pra-
vopis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, § 468; Williams, 1990, str. 17, 
18; Williams, 1992, str. 17, 18. 

188 V nekaterih primerih opuščaj v nem-
ščini nadomešča črko e, lahko je popolno-
ma stično, samo levostično ali tudi desno-
stično znamenje, na primer wie geht’s,  
hab’ ich, ’s war. V rodilniku se črka s za 

opuščajem izpušča, če se osebno ali lastno 
ime konča s črkami s, ß, x ali z, na primer 
Leibniz’ Meinung. Isto pravilo, kot v slo-
venščini, velja, če je opuščaj na začetku 
povedi.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 10; Forssman, 
Jong, 2004, str. 12, 182, 192, 365; Hochuli, 
2005, str. 38, 39; Hübener, 2004, str. 56, 57; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 213; The Chica-
go Manual of Style, 2003, § 10.44; Willberg, 
Forssman, 2000, str. 58, 59; Willberg, Forss- 
man, 2005, str. 83, 237.

189 Prav tako je tudi v nemščini posebej 
opozorjeno, da namesto opuščaja ne sme-
mo uporabljati matematičnega znamenja 
za minute.
Prim.: Baines, Haslam, 2002, str. 168; Felici, 
2003, str. 23; Squire, Willberg, Forssman, 
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V Ročnem stavcu, 1. del,190 je zapisano, da se za opuščajem na kon-
cu besede da manjši prazen prostor (ne običajen presledek), da so 
prazni prostori med besedami optično izenačeni.

Pravilno Napačno

Da b’ uka žeja
’z spomina
golj’fiva kača
Moda ’98

Da b ’ uka žeja
´z spomina
golj’ fiva kača
Moda ‘98

AngleščIna V angleščini je opuščaj široko uporaben; ne označuje 
samo izpuščene črke, temveč tudi svojilni zaimek. Uporablja se stič-
no, levo- in redkeje tudi desnostično, na primer Nan’s, cookbook’s, 
economics’, Descartes’, he’s, ma’am, ’tis (ne ‘tis [!]), rock ’n’ roll (ne 
rock ‘n’ roll [!]), in the ’90s. Navadno ga ne uporabljamo v množini 
osebnih imen ali časovnih obdobij, na primer: the Joneses, 1960s, in 
ne the Jones’s, 1960’s. Kadar zapisujemo množinsko obliko posame-
znih minuskulnih črkovnih znamenj, je priporočljivo te uporabljati  
v kurzivni različici, opuščaj in končnico pa v navadni različici, na pri-
mer: There really are two x’s in Foxx. Kadar so črkovna znamenja za-
pisana v verzalkah (pokončnih), opuščaj izpuščamo, na primer: She 
finished with one A, three Bs, and two Cs.191 

Posebej opozarjajo, da namesto opuščaja ne smemo uporabljati 
matematičnega znamenja za minute.192 

2006, str. 61; Willberg, Forssman, 2005,  
str. 237; Williams, 1990, str. 15, 16; Williams, 
1992, str. 15, 16.

190 Paradiž, 1971, str. 28. – V nemščini je  
še vedno vidno, da je za opuščajem na kon-
cu besede manjši prazen prostor – 2 tipo-
grafski enoti.

191 Baines, Haslam, 2002, str. 163; Bring-
hurst, 2002, str. 87; Butcher, Drake, Leach, 
2007, str. 154, 155; Dowding, 1995, str. 33, 
34; Forssman, Jong, 2004, str. 320, 321; Gi-
baldi, MLA Handbook for Writers of Re-
search Papers, 1999, str. 61, 62; Gibaldi, MLA 
Style Manual and Guide to Scholary Pub-
lishing, 1999, str. 76, 77; Jury, 2004, str. 44, 
46; MHRA Style Guide, 2008, str. 17; New 

Hart’s Rules, 2005, str. 63–67, 170; Squire, 
Willberg, Forssman, 2006, str. 60; The Chi-
cago Manual of Style, 2003, § 7.9, 7.15–7.32, 
7.63–7.65, 9.58; Williams, 1990, str. 17, 18; 
Williams, 1992, str. 17, 18; Williams, 1998, 
str. 54, 56, 66.

192 Baines, Haslam, 2002, str. 168; Felici, 
2003, str. 23; Squire, Willberg, Forssman, 
2006, str. 61; Willberg, Forssman, 2005,  
str. 237; Williams, 1990, str. 15, 16; Williams, 
1992, str. 15, 16; Williams, 1998, str. 54. 
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Ponavljaj (”)

Ponavljaj oziroma ditto zaznamuje ponovitev besede ali pisne prvine. 
Uporabljamo ga takrat, ko naštevamo v stolpcu. Ponavljaj je oblikov-
no enak dvojnemu zgornjemu narekovaju,193 le da je obrnjen navzno-
ter in navzdol194 (kot 99, in ne kot 66).195 Leži zgoraj pod prvo črko 
besede,196 ki jo nadomešča.197 Je nestično ločilo.198 

Pravilno Napačno

1250 EUR
2832 ”

1250 EUR
2832    ” 

1250 EUR
2832 "

193 V Slovenskem pravopisu (2001; 2003; 
elektronska izdaja, 2003, § 469) sta za po-
navljaj predvideni dve znamenji. Prvo je 
sestavljeno iz dveh kratkih navpičnih črtic, 
ki se navzdol končujeta v konus; v kurzivni 
različici – isto znamenje, kot ga uporablja-
mo za označevanje palcev (merske enote) 
ali v matematiki za označevanje sekund. 
Drugo znamenje sestavljata dve vodoravni 
črtici, znotraj katerih sta dve kratki navpič-
ni črtici, ki se navzdol končujeta v konus. 
Tudi EPIS (2007, str. 154) predvideva dve 
znamenji: najprej napačno uporabo zname-
nja za palce oziroma matematičnega zna-
menja za sekunde, nato pa tudi kot pravil-
no znamenje – dvojni spodnji narekovaj, ki 
je uporabljen zgoraj. – V grafični strokovni 
literaturi (Ambrožič [1937]; Mihalek [1946]; 
Blejec [1957]) je ponavljaj oblikovno enak 
dvojnemu narekovaju, le da je uporabljen 
spodaj, in ne zgoraj. 

194 Lahko tudi rečemo, da je oblikovno 
enak dvojnemu drugemu narekovaju, ki se 
uporablja v angleškem jeziku.

195 V Ročnem stavcu (1971, str. 61) je 
v okviru poglavja Stavljenje s strojepisnimi 
črkami ponavljaj posebno znamenje, ime-
novano »detto«. – To je sicer napačni zapis. 
Napisano bi moralo biti »ditto«, kar pome-
ni: isto, že povedano. – Je v obliki matema-

tičnega znamenja za sekunde, vendar obr-
njeno ravno obratno – s konicama navzgor. 
V starejši grafični literaturi (Blejec, 1957, 
str. 266) pa je v enakem poglavju za »detto« 
(zopet napisano napačno) naveden dvojni 
spodnji narekovaj.

196 V Ambrožičevem Tiskarstvu (1937) 
in Mihalekovem Stavcu in njegovem delu 
(1946) je stavljen spodaj sredinsko – na sre-
dini besede, ki jo nadomešča. V Blejčevem 
Priročniku za ročne stavce (1957) pa je po-
ravnan na levo – z začetkom besede, ki jo 
nadomešča. 

197 V nemščini velja isto pravilo kot  
v slovenščini. Le J. Gulbins in C. Kahrmann 
(2000, str. 128, 129) predvidevata njegovo 
postavitev sredinsko pod besedo, ki jo na-
domešča. – J. Tschichold (1967, str. 36, 64)  
je za boljšo estetiko zagovarjal ponov- 
no postavljene ponavljajoče besede kot  
pa znamenja za ponavljaj – ditto.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 11; Luidl, 1996, 
str. 9.

198 Skaza, 2004, str. 45; Skaza, 2007,  
str. 154; Slovenski pravopis, 2001; Slovenski 
pravopis, 2003; Slovenski pravopis, elek-
tronska izdaja, 2003, § 469.
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199 J. Butcher, C. Drake in M. Leach (2007, 
str. 166, 223) sicer opozarjajo, naj bi se zna-
menje za ponavljaj ne uporabljalo, tem- 
več bi bili ustrezna beseda ali del besedila  
v razpredelnici ponovljeni v celoti. 
Sicer je danes ditto v splošni rabi redko 
uporabljan, ker velja za staromodno zna-
menje.

AngleščIna Ponavljaj199 je oblikovno enak dvojnemu spodnjemu 
narekovaju, ki se kot narekovaj v angleščini ne uporablja, ampak je 
značilen na primer za slovenščino. Leži spodaj sredinsko – na sredini 
besede, ki jo nadomešča.200 Uporabljan je predvsem v razpredelnicah 
in preglednicah. 

V ameriški angleščini je za ponavljaj (ditto) predvidena pokončna 
različica znamenja za sekunde. Uporabljan naj bi bil zgoraj sredinsko 
pod besedo, ki jo nadomešča.201

V literaturnih virih se namesto ponavljaja (avtorjevo ime) upora-
blja dvojni ali celo trojni dolgi oziroma podaljšani pomišljaj.202 

200 Hart’s Rules for Compositors and  
Readers at the University Press Oxford, 
1999, str. 56. 

201 Williams, 1998, str. 56.
202 MHRA Style Guide, 2008, str. 26.
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Poleg števk in oklepajev se v matematiki uporabljajo še druga zname-
nja: enačaj, minus, plus, krat, deljeno, potenca, stopinja, odstotek idr.  
Pri ločevalnih znamenjih je presledek pred znamenji in za njimi, ra-
zen pri eksponentih (potencah) in indeksih. Ta znamenja se upora-
bljajo večinoma v matematičnih, fizikalnih, kemijskih in drugih znan-
stvenih ter strokovnih besedilih.1 

Presledki oziroma velikosti praznih prostorov so v zapisih matema-
tičnih in podobnih besedil zelo pomembni.2 Odvisni so tudi od veli-
kosti pisave. Pri velikosti 9 ali 10 tipografskih enot je t. i. navadni pre-
sledek v velikosti 3 tipografskih enot.3 Pri manjši stopnji besedila, na 
primer 8 tipografskih enot, pa je presledek velikosti 2 tipografskih 
enot.4

Formule naj bi ne delili, ker je taka manj pregledna in utegne biti 
teže razumljiva. Če se deljenju ne moremo izogniti, delimo formulo 
pri enačaju – za njim. Kadar ne gre drugače, delimo tudi za drugimi 
operacijskimi znamenji, vendar ne pri množilni piki, znamenju krat 
ali poševni ulomkovi črti.5 V naslednji vrsti naj bi znamenje, pri ka-
terem smo delili,6 ponovili,7 in sicer pod prvim enakim znamenjem 

1 »Sodobna« pravila postavitve matema-
tičnega besedila in uporabe primerne obli-
ke pisave je leta 1928 postavil tiskar Oxford 
University Press John Johnson s strokov-
no podporo matematika G. H. Hardyja. Ta 
pravila je povzelo tudi podjetje Monotype 
in temu prilagodilo tipkovnico ter vlivalni 
sistem. 
Prim.: Mathematical Typesetting, 2007, str. 
17–19.

2 Za stavljenje matematičnih in podob-
nih del je priporočljiva uporaba računal- 
niškega programa TeX (ali LaTeX), saj  
ostali programi za pisanje, stavljenje in 
oblikovanje zahtevnih besedil za to niso 
primerni. 
Sicer moramo biti pri pripravi rokopisa zelo 
pozorni in natančni. Če rokopis ni pripra-
vljen, na primer v računalniškem programu 
LaTeX ali (vsaj) Math Editing, moramo za 
posebna znamenja, ki v rokopisu niso zapi-
sana, pustiti dovolj praznega prostora, da 
urednik umesti znamenje na pravo mesto in 
da bodo ti popravki ter dopolnila dovolj ja-
sni za izvajalca v grafični pripravi besedila. 

Navadno morajo avtor, urednik in izvajalec 
grafične priprave tesno sodelovati. 
Prim.: Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 307; 
Forssman, Jong, 2004, str. 203, 227; Mathe-
matical Typesetting, 2007, str. 23–47; The 
Chicago Manual of Style, 2003, § 14.1, 
14.60–14.66.

3 V MCS’s House Style (1999, str. 8) pred-
videvajo, da je prazen prostor pred in za 
matematičnimi znamenji operacij manj-
ši od navadnega presledka, in sicer 1⁄5 celca.

4 Mrak, 1980, str. 317, 318.
5 Standard SIST ISO 31-11 (1995, str. iv) iz-

jemoma dovoljuje delitev tudi za temi zna-
menji, če ni drugačne rešitve.

6 Izjema je znamenje za odštevanje, ker 
dva minusa spremenita pomen, zato se  
v novi vrsti ne ponovi minus, temveč plus.
Prim.: The Chicago Manual of Style, 2003, 
§ 14.19.

7 Standard SIST ISO 31-11 (1995, str. iv) ne 
predvideva ponovitve znamenja v naslednji 
vrsti, predvsem zaradi morebitnega zavaja-
nja oziroma drugačnega pomena v uporabi 
dveh minusov. 
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v zgornji vrsti ali pa, če drugače ni mogoče, umaknjeno v desno in 
poravnano z začetkom, ki je zapisan za enačajem.8 

Ne glede na to, ali je celotna formula ali le del stavljen kurzivno, 
matematična znamenja za operacije9 niso nikoli kurzivna, temveč ve-
dno navadna oziroma pokončna.10 

V matematičnih in podobnih delih se uporabljajo različni oklepaji, 
in sicer v naslednjem vrstnem redu: ⟦❬{[(…)]}❭⟧.11 Dvojnih oglatih in 
lomljenih oklepajev ne smemo uporabljati splošno v besedilu, tem-
več so namenjeni posebnim matematičnim operacijam.12 V oglatem 
oklepaju lahko zapišemo simbol za enoto. Oznaka znotraj zavitega 
oklepaja pa lahko simbolizira numerično vrednost enote, ki je ozna-
čena s simbolom v oglatem oklepaju.13 

Ponavadi uporabljamo arabske številke navadne oblike, in ne rene-
sančnih arabskih številk.14 Izjema so na primer logaritemske tabele.15 
V matematičnih in podobnih besedilih moramo biti še posebej po-
zorni na pravilno uporabo črkovnih znamenj. Če ne uporabimo pra-
vilne velikosti in oblike, lahko nekatera znamenja zmotno zamenja-
mo, na primer O, o, o, 0, 0; I, l, I, 1; x, X; kurzivno črko a in grško črko 
alfa α; kurzivno črko w in grško črko omega ω.16 Kurzivno običajno 
zapisujemo: spremenljivki x in y, oznake za zaporedne številke, na 
primer i in ∑xi, parameter v pomenu konstant, na primer a, b, zna-
menja za funkcije, na primer f, g, vektorje.17 Indeksi, ki predstavlja-
jo fizične vrednosti, so zapisani s kurzivnimi črkami, za druge ozna-
ke indeksov pa so uporabljene navadne, pokončne črke. Znamenja v 
indeksih, ki ponazarjajo količinske vrednosti, so zapisana kurzivno, 
na primer C  (p – tlak), p  (x – koordinata), druga znamenja v inde-
ksih so zapisana pokončno, enako tudi številke, črke, ki predstavljajo 

  8 Forssman, Jong, 2004, str. 230; MCS’s  
House Style, 1999, str. 8; SIST ISO 31-11, 1995, 
str. iv; The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 14.19.

  9 F. Forssman in R. de Jong (2004, str. 
205) predlagata, da so znamenja za ena-
kost, neenakost, približno enakost, sešteva-
nje in odštevanje do dve stopnji manjša od 
velikosti pisave, ki je sicer uporabljena za 
matematični oziroma podoben zapis.

10 SIST ISO 31-0, 1995, str. 9, 10; Forssman, 
Jong, 2004, str. 205, 207; The Chicago Manu-
al of Style, 2003, § 14.13, 14.17, 14.19.

11 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 319, 
320; Forssman, Jong, 2004, str. 217, 218. 

12 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 14.25, 14.30, 14.57. 

13 Forssman, Jong, 2004, str. 217, 218; SIST 
ISO 31-0, 1995, str. 1. 

14 Glej poglavje Števila, str. 105.
15 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 314.
16 Forssman, Jong, 2004, str. 204; Hart’s 

Rules for Compositors and Readers at the 
University Press Oxford, 1999, str. 54, 55.

17 Forssman, Jong, 2004, str. 204, 206; 
Knuth, 1999, str. 368; ISO 31-11, 1992,  
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numerične vrednosti, pa kurzivno, na primer Cg (g – plin), T½, ∑a b   
(x – zaporedna številka).18 Jasno definirane funkcije zapisujemo ve-
dno pokončno oziroma z navadnimi črkami, na primer sin, exp. Prav 
tako tudi matematične konstante, na primer π = 3,141…, in natančno 
definirane operacije, na primer div, d v povezavi df/dx.19

Pogosto so enačbe v matematičnih in podobnih delih oštevilčene. 
Vsa oštevilčenja enačb so zapisana v oklepajih in stavljena na desni 
rob zrcala. Lahko pa se razlikuje tipografski način označevanja. Ma-
tematične enačbe so navadno stavljene z navadnimi – pokončnimi 
številkami oziroma črkovnimi znamenji in znotraj okroglih oklepa-
jev.20 Pozorni moramo biti tudi pri označevanju opomb. Da bi se iz-
ognili morebitnim zavajajočim zapisom, je priporočljiveje označeva-
ti opombe z zvezdicami in podobnimi znamenji kot pa s številkami. 
Pri navajanju literaturnih virov sta uporabni označevanji v glavnem 
besedilu bodisi s številkami (vancouvrski način) bodisi z avtorjevim 
imenom, letnico in paginacijo (harvardski način).21

AngleščIna Pravila stavljenja matematičnih in podobnih del so 
mednarodno usklajena. Osebna imena, na primer Newton, v pomenu 
pridevnikov navadno pišemo z malo začetnico, na primer newtoni-
an.22 Enočrkovna predpona se v angleščini včasih piše z veznikom, na 
primer z-axis (z os), X-ray (rentgenski žarek), včasih pa tudi brez, na 
primer T lymphocyte (T-limfocit).23 Enačbe so pogosto oštevilčene. 
Vsa oštevilčenja enačb so zapisana v oklepajih in stavljena na desni 
rob zrcala. Označevanja pa so različna glede na znanstveno oziroma 
strokovno področje. Za citiranje v matematičnih in podobnih delih se 
večinoma uporablja kratko označevanje že v glavnem besedilu, na pri-
mer ime avtorja, leto in paginacija, ali označevanje s številkami v okle- 
pajih – oštevilčenje vrstnega reda navajanja literaturnih24 virov.25 

str. iv, v, MCS’s House Style, 1999, str. 8; 
SIST ISO 31-11, 1995, str. iv, v.

18 Forssman, Jong, 2004, str. 204, 205, 207; 
SIST ISO 31-0, 1995, str. 9.

19 Forssman, Jong, 2004, str. 207, 229; 
MCS’s House Style, 1999, str. 8; SIST  
ISO 31-11, 1995, str. iv.

20 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 310; 
Forssman, Jong, 2004, str. 232; MCS’s House 
Style, 1999, str. 13, 14; The Chicago Manual 
of Style, 2003, § 1.76, 14.20, 14.21.

21 Glej poglavje Navajanje in citiranje li-
teraturnih virov, str. 142.

22 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 308. 
23 Ibid.
24 Glej poglavje Navajanje in citiranje li-

teraturnih virov, str. 142.
25 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 309–

311; New Hart’s Rules, 2005, str. 278–280.
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Enačaj (=)

Enačaj je nestično znamenje.26 Isto velja za znamenji neenakosti (≠) 
in približne enakosti (≈).27 

Pravilno Napačno

5 + 3 = 8
5 + 3 · (5 – 3) = 11
a(b + c) = ab + ac
a1 = a

–a
0 = 0

a-1 = –a
1

5+3=8
5+3·(5–3)=11
a(b + c) = ab + ac
a1 = a

–a
0 = 0

–a-1=
1
a

AngleščIna V angleščini velja isto pravilo uporabe enačaja – kot 
nestično znamenje.28 Tudi uporaba drugih matematičnih znamenj je 
enaka. Njihova uporaba sledi strokovnim predpisom, in ne nacional-
nim jezikovnim posebnostim. 

V MCS’s House Style29 je predvideno, da je prazen prostor pred in 
za enačajem manjši od običajnega presledka, in sicer 1⁄5 celca. V New 
Hart’s Rules30 je poleg običajnega praznega prostora dopuščena tudi 
uporaba manjšega praznega prostora. 

V ameriški angleščini je določeno, da se pred in za znamenjem 
za enakost ali neenakost uporablja večji prazen prostor (»debelejše 
razpiralo«), in sicer v velikosti 5⁄18 celca. To pri velikosti pisave 9 ti-
pografskih enot pomeni 2,5 tipografske enote oziroma pri velikosti 
10 tipografskih enot 2,7 tipografske enote.31 – Slednje je malenkost 
manjše, kot je v uporabi v slovenščini – 3 tipografske enote (t. i. nava-
dni presledek).

26 Isto pravilo kot v slovenščini velja  
v nemščini.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 12, 13; Forssman, 
Jong, 2004, str. 191, 213, 216, 228; Gulbins, 
Kahrmann, 2000, str. 121; Luidl, 1996, str. 9; 
Willberg, Forssman, 2005, str. 237.

27 Mrak, 1972, str. 201–203; Mrak, 1980, str. 
317, 318; SIST ISO 31-11, 1995, str. 7; Skaza, 
2007, str. 160; Slovenski pravopis, 2001; Slo-

venski pravopis, 2003; Slovenski pravopis, 
elektronska izdaja, 2003, § 17.

28 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 311, 
314–316, 318; New Hart’s Rules, 2005, str. 
173, 280, 283.

29 MCS’s House Style, 1999, str. 8.
30 New Hart’s Rules, 2005, str. 173.
31 The Chicago Manual of Style, 2003,  

§ 14.13, 14.14. 
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Minus (–)

Minus je pogojno zapisan z znamenjem za pomišljaj,32 nikakor pa ne 
z vezajem (!).33 – Sicer je oblikovno minus močnejši po podebelitvi 
kot pomišljaj. – Minus je nestično ločilo. – V preteklosti34 je bil med  
minusom in številko stavljen manjši prazen prostor – 2 tipografski 
enoti – in ne navadni presledek. Enako priporočamo tudi v sodobni 
grafični pripravi matematičnega besedila. – Razen v primeru zapisa  
negativnih številk: v tem primeru je minus desnostično ločilo. V delu  
eksponenta (potence) ali indeksa, kjer je minus med dvema znamen- 
jema (na primer črkovnima ali črkovnim in številčnim znamenjem), je 
stavljen popolnoma stično.35 Ista pravila veljajo za znamenje plus ali 
minus (±).36

Pravilno Napačno

5 – 3 = 2
a(b – c) = ab – ac
– (–a) = a

am : an = am-n

a-n = —an
1

5–3=2
a(b–c) = ab – ac
– (– a) = a

am : an = am - n

a -n = —an
1

AngleščIna V angleščini velja isto pravilo uporabe minusa – kot ne-
stično znamenje oziroma v eksponentih in indeksih kot stično zna-
menje. Isto velja za znamenje plus ali minus (±).37 Minus je v veliko-
sti in obliki navadnega pomišljaja (»en-dash«),38 in ne podaljšanega 

32 V preteklosti (Paradiž, 1971, str. 28; 
Mrak, 1980, str. 314) je bila za minus upo-
rabljena najdaljša črtica v naboru črkov-
nih znakov, t. i. dolgi pomišljaj. Ko izbirate 
primerno znamenje za minus, naj vam bo 
v pomoč, da mora biti poteza minusa pri-
bližno iste dolžine kot poteza enačaja ali 
prečna poteza znamenja plus.

33 V nemščini je posebej poudarjeno, da se 
vezaj ne sme uporabljati na mestu minusa.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 213, 214; 
Willberg, Forssman, 2000, str. 60.

34 Paradiž, 1971, str. 28. 
35 Mrak, 1980, str. 328, 329; SIST ISO 31-11, 

1995, str. 9; Skaza, 2007, str. 146, 160; Slo-

venski pravopis, 2001; Slovenski pravopis, 
2003; Slovenski pravopis, elektronska izda-
ja, 2003, § 397.

36 Isto pravilo velja tudi v nemščini.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 12, 16; Forssman, 
Jong, 2004, str. 174, 191, 213, 228; Gulbins, 
Kahrmann, 2000, str. 121; Hübener, 2004,  
str. 45; Willberg, Forssman, 2000, str. 60.

37 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 311, 
318; New Hart’s Rules, 2005, str. 173, 280, 
284; The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 14.14. 

38 J. Butcher, C. Drake in M. Leach (2007, 
str. 318) določajo, da je minus malenkost 
daljši od pomišljaja, a krajši od dolgega 
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oziroma dolgega pomišljaja (»em-dash«), ki je sicer uporabno zna-
menje v angleščini. Vendar je po podebelitvi minus močnejši od po-
mišljaja.39 V MCS’s House Style40 je predvideno, da je prazen prostor 
pred in za minusom manjši od običajnega presledka, in sicer 1⁄5 celca.  
V New Hart’s Rules41 je poleg običajnega praznega prostora dopu-
ščena tudi uporaba manjšega praznega prostora. 

V ameriški angleščini je natančno določeno, da je prazen prostor 
pri nestični uporabi znamenja minus manjši od navadnega prostora, 
in sicer v velikosti t. i. srednjega praznega prostora (»srednje razpi-
ralo«), ki meri 2⁄9 celca. Na primer: pri velikosti pisave 9 tipografskih 
enot obsega srednji prazen prostor 2 tipografski enoti oziroma pri ve-
likosti 10 tipografskih enot 2,2 tipografske enote.42 –  To je enako ozi-
roma malenkost večje, kot je v uporabi v slovenščini – 2 tipografski 
enoti (t. i. manjši presledek).

Plus (+)

Plus je nestično znamenje – priporočamo uporabo manjšega prazne-
ga prostora (2 tipografski enoti), in ne navadnega praznega prostora 
(3 tipografske enote) – razen pri zapisu pozitivnih številk, v tem pri-
meru je desnostično znamenje. V delu eksponenta (potence) ali inde-
ksa, kjer je plus med dvema znamenjema (na primer črkovnima ali čr-
kovnim in številčnim znamenjem), je ta stavljen popolnoma stično.43 
Ista pravila veljajo za znamenje plus ali minus (±).44

Pravilno Napačno

5 + 3 = 8

5 + 3 · (5 + 3) = 29

a – b = a + (–b)

+ (–a) = –a

5+3=8

5+3 · (5+3) = 29

a – b = a+(–b)

+(–a)=–a

pomišljaja, hkrati je malenkost močnejši po 
podebelitvi od pomišljajev.

39 Felici, 2003, str. 208.
40 MCS’s House Style, 1999, str. 8.
41 New Hart’s Rules, 2005, str. 173.
42 The Chicago Manual of Style, 2003,  

§ 14.13, 14.14.

43 Mrak, 1980, str. 328, 329; SIST ISO 31-11, 
1995, str. 9.

44 Isto pravilo kot v slovenščini velja tudi  
v nemščini.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 213, 214, 228; 
DIN 5008, 2005, str. 12; Forssman, Jong, 2004, 
str. 191; Gulbins, Kahrmann, 2000, str. 121.



70 Matematična znamenja

Pravilno Napačno

– (–a) = +a
am · an = am+n

– ( – a) = + a
am · an = am + n

AngleščIna V angleščini velja isto pravilo za uporabo plusa – kot 
nestično znamenje oziroma v eksponentih in indeksih kot stično. 
Ravno tako je enaka uporaba znamenja plus ali minus (±).45 V MCS’s 
House Style46 je predvideno, da prazen prostor pred in za znamenjem 
za seštevanje manjši od običajnega presledka, in sicer 1⁄5 celca. V New 
Hart’s Rules47 je poleg običajnega praznega prostora dopuščena tudi 
uporaba manjšega praznega prostora. 

V ameriški angleščini je natančno določeno, da je prazen prostor 
pri nestični uporabi znamenja plus manjši od navadnega prostora, in 
sicer je v velikosti t. i. srednjega praznega prostora (»srednje razpira-
lo«), ki meri 2⁄9 celca. Na primer: pri velikosti pisave 9 tipografskih 
enot obsega srednji prazen prostor 2 tipografski enoti oziroma pri 
velikosti 10 tipografskih enot 2,2 tipografske enote.48 – To je enako 
oziroma malenkost večje, kot je v uporabi v slovenščini – 2 tipograf-
ski enoti (t. i. manjši presledek).

Množeno, krat (· ali ×)

V matematičnih delih za označevanje množenja uporabljamo sredin-
sko piko. To je nestično znamenje. Lahko pa je prazen prostor pred 
in za njo malenkost manjši – 2 tipografski enoti. Pri pisanju formul 
jo včasih tudi izpustimo in množena dela pišemo brez presledka.49 
Izjema so črke, ki označujejo vektorje, med njimi je znamenje za 
množenje.50 Pika mora biti tudi med dvema številkama ali številoma. 
Navadno ostane tudi takrat, če črkovnemu znamenju sledi številka 
ali število. Obratno pa piko izpustimo, če je številka pred črkovnim 

45 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 311, 
317; New Hart’s Rules, 2005, str. 173, 280, 
284; The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 14.14.

46 MCS’s House Style, 1999, str. 8.
47 New Hart’s Rules, 2005, str. 173.
48 The Chicago Manual of Style, 2003,  

§ 14.13, 14.14.

49 Nekoč (Mrak, 1980, str. 324) se je tako 
stavljene formule zapisovalo z manjšim 
praznim prostorom – 2 tipografski enoti – 
in ne stično (kot danes).

50 Butcher, 1999, str. 309; MCS’s House 
Style, 1999, str. 9; SIST ISO 31-0, 1995,  
str. 9–11; SIST ISO 31-11, 1995, str. 9; The Chi-
cago Manual of Style, 2003, § 14.24, 14.52.



71Množeno, krat

znamenjem. V vseh drugih primerih, tudi med oklepaji, piko izpus- 
timo.51

Znamenje krat52 je manjše od črke x in je v sredini višine črk.53 Krat 
je nestično znamenje (uporabljamo manjši prazen prostor – 2 tipo-
grafski enoti). Le redko se uporablja za množenje, na primer za mno-
ženje vektorjev. Kadar označujemo določeno velikost ali mero, pa 
uporabljamo to znamenje. Najprej zapišemo širino, nato višino in po-
tem, če je, tretjo mero, na primer globino.

Pravilno Napačno

2 · 5 = 10
a · (–b) = – (ab)

an · bn = (ab)n

n√⎻a · n√⎻b = n√⎺ab

e2 + f2 = 4a2

a(b – c) = ab – ac

(a + b)(a – b) = a2 – b2
log un = n · log u

2·5=10
a x (–b) = – (ab)

an · bn = (a b)n

n√⎻a·n√⎻b  = n√⎺ab

e2 + f2 = 4 a2

a (b – c) = ab – ac

(a + b) (a – b) = a2 – b2
logun = nlogu

a × b = c ab = c
a × b = c

list papirja A4 meri 
210 × 297 mm

list papirja A4 meri 
210 x 297 mm54

51 Isto pravilo kot v slovenščini velja tudi 
v nemščini.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 12, 13; Forssman, 
Jong, 2004, str. 194, 191, 213, 219; Gulbins, 
Kahrmann, 2000, str. 120.

52 V nemščini je posebej opozorjeno, da 
znamenja za množenje (×) ne smemo nado-
meščati s črko x.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 12, 191; 
Willberg, Forssman, 2005, str. 83.

53 V starejši slovenski literaturi s podro-
čja priprave besedila: Tiskarstvo (1937), 
Stavec in njegovo delo (1946), Priročnik 
za ročne stavce (1957), Ročni stavec, 2. del 
(1972) in Tehnologija stavljenja 3 (1980) je 
dosledno uporabljeno znamenje za mno-

ženje (×), in ne mala črka x. Izjema je Ročni 
stavec, 1. del (1971), v katerem je sicer upo-
rabljeno znamenje za množenje, le na  
str. 73 je napačno uporabljena črka x na 
mestu znamenja za množenje. V Blejčevem 
Priročniku za ročne stavce (1957) je enkrat 
(str. 448) znamenje za množenje uporablje-
no napačno – stavljeno je stično s števil-
kama.

54 J. Hochuli (2005, str. 40–42; 2008,  
str. 36, 40) sicer priznava pravilo uporabe 
znamenja za množenje, a predlaga, da se  
v nematematičnih delih uporablja minu-
skula x enake pisave kot preostalo besedilo, 
pred in za njo pa je manjši prazen prostor.
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Pravilno Napačno

poster je velikosti 
1000 × 700 mm55

poster je velikosti 
1000 · 700 mm

zloženka za zdravila meri 
40 × 75 × 15 mm

zloženka za zdravila meri 
40×75×15mm

AngleščIna V angleščini je pred in za sredinsko piko, ki označuje 
znamenje za množenje, manjši prazen prostor – podobno kot v slo-
venščini. Znamenje »×«, ki se navadno uporablja v zapisih velikosti 
oziroma mer ter med vektorji, se uporablja enako kot v slovenščini – 
kot nestično znamenje.56 V MCS’s House Style57 je predvideno, da je 
prazen prostor pred in za znamenjem za množenje manjši od običaj-
nega presledka, in sicer 1⁄5 celca. 

V ameriški angleščini je natančno določeno, da je prazen prostor 
pri nestični uporabi znamenja za množenje (· ali ×) manjši od nava-
dnega prostora, in sicer v velikosti t. i. srednjega praznega prostora 
(»srednje razpiralo«), ki meri 2⁄9 celca. Na primer: pri velikosti pisave 
9 tipografskih enot obsega srednji prazen prostor 2 tipografski eno-
ti oziroma pri velikosti 10 tipografskih enot 2,2 tipografske enote.58  
– To je enako oziroma malenkost večje, kot je v uporabi v slovenščini 
– 2 tipografski enoti (t. i. manjši presledek).

V britanski in ameriški angleščini pa je pomembna razlika v pisa-
nju vrstnega reda določene mere: najprej napišejo višino in nato širi-
no. Pri zapisovanju treh mer je to v naslednjem vrstnem redu: višina × 
širina × globina. 

Posebej je opozorjeno, da znamenja za množenje (×) ne smemo na-
domeščati s črko x.59

55 Torej je poster izdelan v »ležečem«  
formatu, obratno zapisane mere (700 × 
1000 mm) bi pomenile, da je poster v »po-
končnem« formatu. To je izredno pomem-
ben podatek za izbiro papirja; tako za obli-
ko oziroma mere formata kot za smer teka 
vlaken. Če bomo na primer pri knjigi zapi-
sali mere velikosti narobe, bo posledica iz-
bire papirja z napačno smerjo teka vlaken 
še hujša – če knjiga ni šivana, temveč bru-
šena, lahko tudi razpade.  

56 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 311, 
314, 317–319; Felici, 2003, str. 208; ISO 31-0, 
1992, str. 9–11; New Hart’s Rules, 2005, str. 
260; The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 14.14.

57 MCS’s House Style, 1999, str. 8.
58 The Chicago Manual of Style, 2003,  

§ 14.13, 14.14, 14.24.
59 New Hart’s Rules, 2005, str. 260.
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Deljeno (: ali ÷ ali ⁄ in tudi /)

Pri deljenju se uporabljata znamenji dvopičje (:) in redko poševnica (/), 
pri nekaterih pisavah je v naboru znamenj tudi poševna ulomkova črta (⁄).  
Pri pisanju formul je v uporabi še znamenje »÷«. Dvopičje (:) je nestično 
znamenje – pred njim in za njim je normalen presledek.60 Lahko pa je 
prazen prostor pred in za njim malenkost manjši – 2 tipografski enoti.61 
Dvopičje se uporablja, tudi nestično, za pisanje razmerij.62

Poševnica se v matematičnih delih kot znamenje deljenja uporablja 
redkeje. Namesto poševne ulomkove črte (1⁄2) v pomenu »ulomljeno« 
je uporaba vodoravne ulomkove črte (1—2) v matematičnih delih bolj 
primerna.63 – Sicer se poševnica (ne pa poševna ulomkova črta) upo-
rablja pri pisanju enot, na primer km/h, N/m2, J/(g K s). 

Pravilno Napačno

10 : 5 = 2
am : an = am-n

—ab : —
x
y  =  a ∙ y

b ∙ x
a : b : c = sin α : sin β : sin γ

— = 28
4

—ba  = y2 – y1
x2 – x1

10:5=2
am : an = am-n

—ab :—
x
y = a∙y

b∙x
a/b/c = sin α/sin β/sin γ

8 / 4 = 2

b/a = y2 – y1/x2 – x1

AngleščIna V angleščini je pred in za znamenjem za deljenje manj-
ši prazen prostor – podobno kot v slovenščini. V ameriški angleščini 
je natančno določeno, koliko meri prazen prostor pri nestični upo-
rabi znamenja za deljenje (÷ ali ⁄). Prazen prostor je v velikosti t. i. 
srednjega praznega prostora, ki meri 2⁄9 celca. Na primer: pri veliko-

60 SIST ISO 31-0, 1995, str. 9, 10; SIST ISO 
31-11, 1995, str. 9; Skaza, 2007, str. 142, 161; 
Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pravo-
pis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, § 368. 

61 Mrak, 1980, str. 317, 318; Paradiž, 1971, 
str. 28.

62 Isto pravilo kot v slovenščini velja  
v nemščini.

Prim.: DIN 5008, 2005, str. 12, 13; Forssman, 
Jong, 2004, str. 177, 213, 219.

63 V nemščini naj bi se v pomenu ulom-
kov ne uporabljala poševnica, temveč po-
ševna ulomkova črta. 
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 177; Ho- 
chuli, 2005, str. 45, 46; Hübener, 2004, str. 
72, 73; Willberg, Forssman, 2005, str. 237.
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sti pisave 9 tipografskih enot obsega srednji prazen prostor 2 tipo-
grafski enoti oziroma pri velikosti 10 tipografskih enot 2,2 tipograf-
ske enote.64 To je enako oziroma malenkost večje, kot je v uporabi  
v slovenščini – 2 tipografski enoti (t. i. manjši presledek).

Kadar se dvopičje (:) uporablja za navajanje razmerij, je nestično. 
Poševnica se lahko uporablja za pisanje enot, in sicer stično – enako 
kot v slovenščini.65 Vendar naj bi se v pomenu ulomkov ne uporablja-
la poševnica, temveč poševna ulomkova črta.66

Eksponent in indeks 

Eksponent je črkovno, številčno ali črkovno in številčno znamenje, ki 
je zapisano višje ob osnovi. Če je eksponent samo številčno zname-
nje, ga imenujemo potenca. Eksponent je v matematičnih delih levo-
stično znamenje. 

Indeks je številčno, črkovno ali črkovno in številčno znamenje, ki je 
zapisano nižje ob osnovi.67

Eksponent in indeks sta eno do dve stopnji manjše velikosti kot 
osnova.68 Včasih eksponente in indekse uporabljamo v dveh različnih 
velikostih: prva stopnja je uporabna, ko zapišemo eksponent ali in-
deks tik ob simbol, drugo (manjšo) stopnjo pa uporabimo, kadar ti 
eksponenti in indeksi dobijo še svoje eksponente ali indekse.69 

Pravilno Napačno

1 m2
(a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2

1 m2
(a ± b) 2 = a 2 ± 2ab + b 2

64 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 14.13, 14.14. 

65 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 320, 
323; ISO 31-0, 1992, str. 9, 10; New Hart’s Ru-
les, 2005, str. 280; The Chicago Manual  
of Style, 2003, § 14.44–14.48, 15.62, 15.63.

66 Felici, 2003, str. 202–204.
67 Isto pravilo velja tudi v nemščini. Ven-

dar F. Forssman in R. de Jong (2004, str. 200, 
231) ter J. Hochuli (2005, str. 43–45) predla-
gajo, da eksponenti in indeksi niso popol-
noma stični, temveč naj bi bili odmaknjeni 
z manjšim praznim prostorom.

Prim.: DIN 5008, 2005, str. 12, 16; Forssman, 
Jong, 2004, str. 205, 213–215, 222, 223; Will-
berg, Forssman, 2005, str. 237.

68 J. Felici (2003, str. 202) pravi naj bi tak- 
šna številka obsegala 60 % velikosti pisave. 
Eksponent naj bi bil po višini stavljen sre-
dinsko na zgornjo črto. Indeks pa naj bi bil 
po višini sredinsko poravnan s črkovno črto. 

69 Mrak, 1980, str. 328, 329; SIST ISO 31-0, 
1995, str. 1–4, 9–11; Skaza, 2007, str. 161; Slo-
venski pravopis, 2001; Slovenski pravopis, 
2003; Slovenski pravopis, elektronska izda-
ja, 2003, § 16.
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Pravilno Napačno

am : an = am–n

(a2, a3,…, an-1)

loge x = ln x
z(t) = a0 + a1t + a2t2 + a3t3

am : an = am–n

(a2, a3,…, an–1)

loge x = ln x
z(t) = a 0 + a 1t + a 2t 2 +a 3t 3

AngleščIna V angleščini velja isto pravilo pisanja eksponenta in in-
deksa kot v slovenščini – levostično znamenje.70 Desnostično pisanje 
eksponentov in indeksov je uporabno v kemijskih in fizikalnih bese-
dilih.71 

Koren (√⎻)

Koren oziroma korensko znamenje. Korenska črtica naj bi bila na-
tančno tako dolga, kot je podatek, ki spada pod koren.72 – Standard 
SIST ISO 31-1173 predvideva tudi uporabo korenskega znamenja brez 
korenske črtice v dolžini zapisa pod korenom. A v tem primeru mora 
biti zapis »pod korenom« obvezno podan znotraj oklepajev. – Kvadra-
tnemu korenu navadno ni treba pristaviti korenskega eksponenta, za 
druge, na primer kubične, pa moramo korenu dodati še korenski eks- 
ponent. Korenska številka je navadno v velikosti eksponenta ali inde-
ksa – eno do dve stopnji manjša od osnovnih črkovnih in številčnih 
znamenj.74 Zapis s korenom lahko nadomestimo tudi z ustreznim eks- 
ponentom.75 

Pravilno Napačno

√⎻9 = 3 

x14 = 4,5 – (4 – √⎻⎺⎺3,7⎻5)2

n√⎺am = (n√⎻a)m

√ 9 = 3

x14 = 4,5 – (4 – √3,75)2

n√am = (n√a)m

70 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 315, 
316, 320, 321; ISO 31-0, 1992, str. 1–4, 9–11; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 281–283; The 
Chicago Manual of Style, 2003, § 14.35–14.37.

71 Glej poglavje Kemijska in fizikalna 
znamenja, str. 83.

72 Mrak, 1980, str. 329.

73 SIST ISO 31-11, 1995, str. 9.
74 V nemščini velja isto pravilo kot v slo-

venščini; korenska črtica mora biti zapisana 
v dolžini zapisa pod njo.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 215, 226.

75 Mrak, 1980, str. 329–331.
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Pravilno Napačno

√⎺x +⎻⎻ y = (x + y)½ √x + y = (x + y)½

AngleščIna V britanski angleščini je dovoljena uporaba korenskega 
znamenja brez korenske črtice v dolžini zapisa pod korenom, na pri-
mer √(x + y).76 V tem primeru mora biti zapis »pod korenom« obve-
zno pisan znotraj oklepajev. S tem je označena vsebina, ki je pod ko-
renom. 

V ameriški angleščini pa velja isto pravilo kot sicer v slovenščini – 
korenska črtica mora biti zapisana v dolžini zapisa pod njo.77 – Ne 
upoštevajo mednarodnega standarda ISO 31-11,78 ki to možnost do-
pušča.

Stopinja (°)

Znamenje za stopinjo (°) uporabljamo v matematiki (matematični 
analizi). – V tem primeru pogosto prideta v uporabo tudi znamenji za 
minuto in sekundo. – Uporabno pa je tudi za zapis geografske dolži-
ne in širine. – V tem primeru so znamenja zapisana levostično.79 Sicer 
pa so podatki med seboj ločeni z manjšim praznim prostorom – 2 ti-
pografski enoti.80 

Znamenje za stopinjo81 se uporablja tudi za označevanje tempera-
ture (°), kadar jo izražamo v celzijih ali fahrenheitih (pri kelvinih zna-

76 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 317, 
320; ISO 31-11, 1992, str. 9; New Hart’s Rules, 
2005, str. 281, 284.

77 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 14.42, 14.43.

78 ISO 31-11, 1992, str. 9.
79 V nemščini je znamenje v matematični 

analizi in pri zapisovanju geografske širine 
in dolžine levostično. Vendar F. Forssman 
in R. de Jong (2004, str. 108) opozarjata na 
optično izenačevanje praznega prostora 
med številko in znamenjem za stopinje – 
znamenje naj bi ne bilo popolnoma levo-
stično. Sicer so podatki geografske širine  
in dolžine – enako kot v slovenščini – pisa-
ni nestično.

Prim.: DIN 5008, 2005, str. 16; Gulbins,  
Kahrmann, 2000, str. 126.

80 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 317, 
324, 325; SIST ISO 31-0, 1995, str. 11.

81 Znamenja za stopinjo ne smemo zame-
njevati z ničlo kot eksponentom. Stopinje 
tudi ne smemo zamenjevati z zgornjim  
»o-jem« – z znamenjem, ki na primer ozna-
čuje velikosti kodeksov in zgodnjih tiska-
nih knjig: folio (2o), kvart (4o), oktav (8o), 
duodec (12o), seksterec (16o), ali pa se upo-
rablja za anglosaško okrajšavo številke: No. 
To znamenje je navadno večje od znamenja 
za stopinjo. Pri nekaterih pisavah bo njuno 
razlikovanje enostavno; znamenje za stopi-
njo je ne glede na vrsto pisave enotne po-
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menja za stopinjo ne pišemo). Pri zapisovanju stopinj82 temperature 
pa je stopinja desnostično83 znamenje84 – spada k oznaki, v kateri so 
temperature merjene,85 na primer °C (celzij) ali °F (fahrenheit).86 Ka-
dar označujemo stopinje temperature v kelvinih (K), ne uporabljamo 
znamenja za stopinje. 

debelitve, zgornji »o« pa ima pogosto ena-
ko podebelitev potez oziroma razlikovanje 
v podebelitvi, kot je značilna za samo vrsto 
pisave. – Glej poglavje Zgornji »o«, str. 91.
Prav tako, na primer pri zapisovanju veli-
kosti kotov, minut ne zapisujemo z opušča-
jem ali sekund z zadnjim dvojnim zgornjim 
narekovajem.

82 V Tiskarstvu (1937), Stavcu in njego-
vem delu (1946), Priročniku za ročne stavce 
(1957), Ročnem stavcu (1971, str. 28) in Teh-
nologiji stavljenja 3 (1980) je znamenje za 
stopinje oblikovno bolj ovalno, podobno 
ničli, in ne okroglo, kot je oblikovano v di-
gitaliziranih pisavah. V Tiskarstvu (1937) in 
Paradiževem Ročnem stavcu (1971) zname-
nje za stopinje zgoraj ni poravnano s črto 
verzalke, temveč je malenkost nižje. V Mi-
halekovem Stavcu in njegovem delu (1946) 
in Blejčevem Priročniku za ročne stavce 
(1957) pa je znamenje zgoraj poravnano 
s črto verzalke. V Mrakovem Ročnem stav-
cu (1972) je večinoma stavljeno malenkost 
nižje (označevanje kotov). Enako zname-
nje kot za stopinje je v Mihalekovi (1946), 
Blejčevi (1957) in Mrakovi (1972) knjigi upo-
rabljeno za označevanje velikosti kodeksov 
(na primer 8º – oktav). V tem primeru je 
(Ročni stavec, 1972) znamenje poravnano 
zgoraj s črto verzalke.

83 Nekoč so (Paradiž, 1971, str. 29) med 
številko in stopinjo stavili 1,5 tipografske  
enote praznega prostora, med številko in 
znamenjem za celzij pa je bil prazen pro-
stor optično enak drugim presledkom med 
besedami v besedilu. – Hkrati pa jo je v isti 
knjigi (Paradiž, 1971) na str. 16 zagodel ti-
skarski škrat oziroma se je ravnal po še 
starejšem pravilu stavljenja stopinj tempe-
rature; znamenje za stopinje je stavljeno 
levostično za številko, med znamenjem za 

stopinje in kratico za celzije pa je manj-
ši prazen prostor (2 tipografski enoti). 
Enako je stavljeno v Blejčevem Priročni-
ku za ročne stavce (1957, str. 85, 578, 579). 
V Ambrožičevem Tiskarstvu (1937, str. 121, 
174) pa je med znamenjem za stopinjo, ki 
je stavljena levostično, in kratico za celzi-
je normalen presledek – enak presledkom 
med besedami. Na str. 136 je med številko 
in znamenjem za stopinje, ki sicer ozna-
čuje temperaturo, vendar je brez ustrezne 
kratice, manjši prazen prostor (2 tipograf-
ski enoti).

84 V nemščini predvidevajo, da je med 
številko in znamenjem za stopinje tempe-
rature manjši prazen prostor – 2 tipograf-
ski enoti.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 188; Will-
berg, Forssman, 1997, str. 222, 224; Willberg, 
Forssman, 2005, str. 83. 

85 H. Dobrovoljc (2004, str. 120) nava-
ja, da se znamenje za stopinje temperatu-
re (celzija) piše desnostično z znamenjem 
za celzije, bodisi levostično (5° C), saj naj 
bi to ustrezalo tudi zapisovanju kotnih sto-
pinj. – No, kotne stopinje so eno in se pi-
šejo levostično, stopinje temperature pa 
so nekaj popolnoma drugega in se pišejo 
desnostično z znamenjem za vrsto tempe-
raturne lestvice, na primer °C ali °F. Edina 
skupna značilnost je uporaba istega zna-
menja za stopinje.

86 Mrak, 1980, str. 291, 299, 315; SIST  
ISO 31-0, 1995, str. 11; Skaza, 2004, str. 39.
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Znamenje, imenovano krožec (˚),87 ki je oblikovno manjše od zna-
menja za stopinje, se uporablja levostično za označevanje dvojnih 
opomb.88 

Pravilno Napačno

α + β + γ = 180°

14° 30' 40"

α + β + γ = 180 °
α + β + γ = 180º
α + β + γ = 1800
α + β + γ = 180˚
14°30'40"

23 °C
0 °F
10,15 °C
–18 °C

23° C
0 ° F
10°,15 C
–18°C

AngleščIna Pisanje temperature je v britanski angleščini enako pra-
vilu pisanja v slovenščini; znamenje za stopinje je desnostično, spa-
da k oznaki, v kateri so temperature merjene.89 Če je temperaturnih 
podatkov več, v New Hart’s Rules90 predvidevajo, da se mora zname-
nje za stopinje vsakič ponoviti, tokrat levostično, ko dobi še ustrezno 
temperaturno oznako, pa – kot je že sicer predvideno – desnostično, 
na primer 15°–17 °C. Isto pravilo kot v slovenščini velja za pisanje ve-
likosti kotov ter geografske širine in dolžine; znamenja so zapisana 
levostično. Podatki pa so med seboj ločeni z manjšim praznim pro-
storom – 2 tipografski enoti.91 

V ameriški angleščini sta znamenje za stopinje in oznaka, v kate-
ri so temperature merjene, zapisana levostično ob številki, na primer 
10°C. Ker je znamenje pisano popolnoma stično, ga moramo v prime-
ru, da se pojavi večkrat, tudi večkrat zapisati, na primer 10°C–15°C.92 
Isto velja za pisanje geografske širine in dolžine; podatki so pisani 

87 V EPIS-u (2007, str. 161) je kot primer 
znamenja za stopinje napačno stavljeno 
znamenje za označevanje dvojnih opomb,  
v primeru uporabe znamenja za stopinje pa 
je uporabljeno pravilno znamenje.

88 Glej poglavje Opombe, str. 133.
89 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 121, 

324; Felici, 2003, str. 263; ISO 31-0, 1992,  

str. 8, 11; New Hart’s Rules, 2005, str. 173, 
263–265, 284. 

90 New Hart’s Rules, 2005, str. 264, 265.
91 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 325; 

ISO 31-0, 1992, str. 11; New Hart’s Rules, 
2005, str. 263, 264.

92 Felici, 2003, str. 263; The Chicago Ma-
nual of Style, 2003, § 9.17, 9.18, 15.55, 15.58.
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stično, brez manjšega presledka, ki je značilen za slovenski ali britan-
ski zapis.93 

Znamenji za minuto (') in sekundo (")

Znamenji za stopinjo za minuto (') in sekundo (") uporabljamo v ma-
tematiki (matematični analizi). Uporabni sta tudi za zapis geografske 
dolžine in širine. – V tem primeru sta znamenji zapisani levostično. 
Sicer pa so podatki med seboj ločeni z manjšim praznim prostorom94 
– 2 tipografski enoti.95 

Znamenja za minute ne smemo zapisovati z opuščajem niti zname-
nja za sekunde z zadnjim dvojnim zgornjim narekovajem.

Pravilno Napačno

107° 45' 36" 107°45'26"

AngleščIna Pisanje velikosti kotov ter geografske širine in dolžine 
je v britanski angleščini enako pravilu pisanja v slovenščini; zname-
nja so zapisana levostično. Podatki pa so med seboj ločeni z manjšim 
praznim prostorom – 2 tipografski enoti.96 

V ameriški angleščini so podatki geografske širine in dolžine pisa-
ni stično, brez manjšega presledka, ki je značilen za slovenski ali bri-
tanski zapis.97 Znamenji za minute in sekunde se uporabljata tudi kot 
okrajšavi za anglosaški dolžinski enoti98 čevelj (') in palec (").99 

Posebej pa poudarjajo, da za zapisovanje teh vrednosti ne smemo 
uporabljati opuščaja namesto znamenja za minute ali dvojnega zgor-

93 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 15.38, 15.39, 15.68.

94 V nemščini so podatki zapisani enako 
kot v slovenščini: pri zapisovanju velikosti 
kotov ter geografske širine in dolžine sta 
znamenji levostični. Sicer pa so podatki pi-
sani nestično.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 16; Gulbins,  
Kahrmann, 2000, str. 126.

95 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 325; 
Mrak, 1980, str. 315.

96 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 325; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 263, 264, 284.

97 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 15.39, 15.68.

98 Bringhurst, 2002, str. 277, 283; Felici, 
2003, str. 86, 208.

99 Butcher, Drake, Leach (2007, str. 118) 
pa posebej opozarjajo, da teh znamenj ne 
smemo uporabljati za okrajšavi dolžinskih 
enot čevlja in palca. 
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njega narekovaja namesto znamenja za sekunde.100 Znamenji sta lah-
ko pokončni101 ali nagnjeni pod kotom. Slednjega uporabljajo tudi 
kot okrajšavo za pike (tipografske enote).102

Odstotek (%)

Odstotke pišemo na dva načina.103 Na primer pomen »petnajst od-
stotkov popusta« se zapiše nestično, med številko in znamenjem za 
odstotke se doda prazen prostor v velikosti normalnega presledka – 
15  %. Vendar je lepše, če je prazen prostor manjši – v velikosti 2 ti-
pografskih enot.104 Če govorimo o »petnajstodstotnem popustu«, pa 
znamenje za odstotke postavimo tik za številko105 – levostično.106 

Pravilno Napačno

20  % davka je bilo plača-
nih ob nakupu vseh iz-
delkov …

20% davka je bilo plača-
nih ob nakupu vseh iz-
delkov …

100 Bringhurst, 2002, str. 277, 283; Felici, 
2003, str. 86, 208; New Hart’s Rules, 2005, 
str. 260; The Chicago Manual of Style, 2003, 
§ 15.39; Williams, 1998, str. 55.

101 Pri pokončni različici pogosto pride 
do zamenjevanja z narekovaji, zato jih tudi 
imenujejo »neumni (dumb) narekovaji«.

102 Felici, 2003, str. 23, 86.
103 V Slovenskem pravopisu (2001; 2003; 

elektronska izdaja, 2003) način zapisovanja 
znamenja za odstotke (stično ali nestično) 
ni določen. V Žepnem pravopisu za vsakda-
njo rabo (2004, str. 39, 41) je znamenje za 
odstotke uporabljeno nestično. H. Dobro-
voljc (2004, str. 120) navaja, da se je v rabi 
precej dosledno uveljavilo nestično zapi-
sovanje znamenja za odstotke. – V ogla-
ševanju popustov v časopisnih oglasih, na 
posterjih, propagandnem materialu trgovin 
ipd. lahko zasledimo ravno obratno – stič-
no zapisovanje.

104 Znamenje za odstotke je v nemščini 
nestično, v pomenu »odstoten« pa je levo-
stično, na primer 3 % Zinsen, 38%ig. Pri ne-

stični rabi znamenja za odstotke je viden 
zapis z manjšim praznim prostorom med 
številko in znamenjem – 2 tipografski enoti.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 12; Forssman, 
Jong, 2004, str. 108; Gulbins, Kahrmann, 
2000, str. 126; Hübener, 2004, str. 73; Will-
berg, Forssman, 1997, str. 222.

105 Prav tako, na dva načina, je zname-
nje za odstotke uporabljeno že v Blejčevem 
Priročniku za ročne stavce (1957) in tudi 
kasneje v Tehnologiji stavljenja 3 (1980). 
V Ambrožičevem Tiskarstvu (1937) je med 
številko in znamenjem za odstotke prazen 
prostor. V vsej navedeni literaturi je prazen 
prostor pri nestičnem pisanju odstotkov 
v velikosti 2 tipografskih enot. 
V Blejčevi (1957) in Ambrožičevi knjigi 
(1937) sta uporabljeni dve oblikovno raz-
lični znamenji za odstotke; v Blejčevi se 
znamenje na str. 82 razlikuje od znamenj, 
uporabljenih v preostalem delu knjige, pri 
Ambrožiču pa je oblikovno drugačno zna-
menje uporabljeno na str. 134. 

106 Paradiž, 1971, str. 29.
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Pravilno Napačno

20% davek je bil plačan 
ob nakupu …
8% davčna stopnja …
3% raztopina H2SO4

2  % prebivalcev …

20 % davek je bil plačan 
ob nakupu …
8 % davčna stopnja …
3 % raztopina H2SO4

2% prebivalcev …

AngleščIna V angleščini odstotke zapisujemo stično.107 V ameriški 
angleščini je zaradi stičnosti določeno, da se mora znamenje zapisati 
vsakič, ko je navedeno, na primer 35%–50%, in ne 35–50%.108 

Znamenji za večje (>) in manjše (<) 

Znamenji za večje in manjše sta nestični.109 Isto pravilo velja za zname-
nja večje ali enako (≥), manjše ali enako (≤) in manjše ali večje (≶).110 

Pravilno Napačno

> 30  %
< 21 °C 

—ba  > —15
≤ 225 gm-2

U ≥ π(a + b)

› 30  %
‹ 21 °C

—ba >—15
≤225gm-2

U≥π(a + b)

AngleščIna Znamenja za večje, manjše, večje ali enako, manjše ali 
enako so tako kot v slovenščini nestična.111 V New Hart’s Rules112 je 

107 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 121, 
145, 146; Gibaldi, MLA Handbook for Wri-
ters of Research Papers, 1999, str. 70; Gibal-
di, MLA Style Manual and Guide to Schola-
ry Publishing, 1999, str. 117; Hart’s Rules for 
Compositors and Readers at the University 
Press Oxford, 1999, str. 4. 

108 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 9.18, 9.19, 15.65.

109 Isto pravilo kot v slovenščini velja  
v nemščini.

Prim.: DIN 5008, 2005, str. 12; Forssman, 
Jong, 2004, str. 191, 214.

110 SIST ISO 31-11, 1995, str. 7; Slovenski 
pravopis, 2001; Slovenski pravopis, 2003; 
Slovenski pravopis, elektronska izdaja, 
2003, § 17.

111 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 311, 
318, 319, 322; New Hart’s Rules, 2005, str. 
173, 283, 284; ISO 31-11, 1992, str. 7.

112 New Hart’s Rules, 2005, str. 173.
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113 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 14.13, 14.14.

114 New Hart’s Rules, 2005, str. 260.
115 Znamenje za neskončno je tudi  

v nemščini uporabljano kot nestično zna-
menje.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 192.

poleg običajnega praznega prostora dopuščena tudi uporaba manjše-
ga praznega prostora. 

V ameriški angleščini je določeno, da se pred in za znamenjem za 
večje ali manjše uporablja večji prazen prostor (»debelejše razpira-
lo«), in sicer v velikosti 5⁄18 celca. To pri velikosti pisave 9 tipograf-
skih enot obsega 2,5 tipografske enote oziroma pri velikosti 10 tipo-
grafskih enot 2,7 tipografske enote.113 To je malenkost manjše, kot je 
v uporabi v slovenščini – 3 tipografske enote (t. i. navadni presledek).

Posebej je opozorjeno, da znamenj za manjše in večje ne smemo 
zamenjevati z lomljenimi oklepaji.114

Znamenje za neskončno (∞)

Znamenje za neskončno je nestično.115 Kadar ga pišemo kot del eks- 
ponenta ali indeksa, je uporabljeno levostično. V primeru binarnih 
operacij je nestično.

Znamenje za neskončno, zapisano znotraj kroga, označuje trajno 
obstojen papir. Uporabljamo ga kot nestično znamenje.

Pravilno Napačno

∞ > 0
lim f(x) = 0
n→∞  

sin ax
x dx

+∞
⏑

∞>0
limn → ∞ f(x) = 0  

sin ax
x dx

+ ∞
∞

AngleščIna Znamenje za neskončno je enako kot v slovenščini ne-
stično, v primeru eksponenta ali indeksa je levostično, v primeru bi-
narnosti pa je stično.116 

116 New Hart’s Rules, 2005, str. 280, 282, 
283; The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 14.14, 14.35.
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V kemiji se uporabljajo nekatera oblikovno enaka znamenja kot v ma-
tematiki, vendar ne vedno v istem pomenu. Na primer: enačaj (=) ima 
tu pomen dvovalenčnosti. Med znamenji dajemo normalni presledek 
(navadno so to 3 tipografske enote). Pri manjših velikostih pisav, na 
primer 8 tipografskih enot in manj, pa je prazen prostor sorazmer-
no manjši. Število atomov pišemo levostično spodaj (indeks), število 
molekul pa desnostično. Masno število elementa je napisano desno-
stično kot eksponent. Desnostični indeks je atomsko število. Število 
ionov je kot eksponent napisano levostično.1 Kemijske simbole piše-
mo stično.2 Ne glede na uporabljeno različico pisave morajo biti sim-
boli kemijskih elementov pisani pokončno,3 v navadni, osnovni razli-
čici pisave.4 

Oštevilčenja enačb so zapisana v oklepajih in stavljena na desni rob 
zrcala. Kemijske enačbe so označene na več načinov. Lahko so stavlje-
ne z navadnimi – pokončnimi številkami oziroma črkovnimi znamenji 
ali s polkrepkimi številkami oziroma črkovnimi znamenji in znotraj 
oglatih oklepajev. Lahko so tudi znotraj okroglih oklepajev, vendar 
le, če so zapisane polkrepko.5 

V fiziki se uporablja veliko matematičnih znamenj, eksponentov, in-
deksov, kratic, vektorjev ipd. Dodatno je na primer označevanje pro-
tonov, elektronov in nevtronov ter njihovih števil, pa masno število. 
Vse oznake so pisane desno- ali levostično, kot indeksi in eksponen-
ti. Uporabljajo se minuskule ali verzalke navadne, pokončne različice. 
Za označevanje žarčenja pa se uporabljajo male grške črke, navadno  
v kurzivni različici. Za kraticami ne pišemo levostičnih pik.6 

1 Mrak, 1980, str. 344–351; SIST ISO 31-0, 
1995, str. 12.

2 Nekoč (Blejec, 1957, str. 287–291; Mrak, 
1980, str. 345, 246) so število molekul od 
simbola ločili s praznim prostorom 2 tipo-
grafskih enot. Enako so kemijske simbole 
ločevali s praznim prostorom 2 tipograf-
skih enot.

3 V stavljenju kemijskih formul velja veli-
ko poenotenje ne glede na jezik zapisa be-
sedila: ista pravila so uporabljena tudi  
v nemščini. – Vendar J. Hochuli (2005, str. 
43–45) predlaga, da eksponenti in indeksi 

niso popolnoma stični, temveč naj bi bili 
odmaknjeni z manjšim praznim prostorom.
Prim.: Willberg, Forssman, 2005, str. 237.

4 SIST ISO 31-0, 1995, str. 11, 12.
5 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 311, 

333–335; The Chicago Manual of Style, 
2003, § 15.70.

6 Forssman, Jong, 2004, str. 210, 211; Mrak, 
1980, str. 351–353.
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Pravilno Napačno

H2O H2 O
3H2SO4
NaCl

3 H2SO4
NaCl

14N
7N
Na+

14N
N7
Na +

232U ali 2392

-e ali -1e0 ali e-

24α ali 2α4 ali 24He ali 2He4

223U ali 23892

- e ali -1 e 0 ali e -

24α ali 2α4 ali 24He ali 2He4

AngleščIna V stavljenju kemijskih formul velja večje poenotenje 
kot sicer pri zapisovanju besedila različnih jezikov. Kemijski simboli 
so zapisani popolnoma stično. Isto velja za število molekul, ki je sta-
vljeno desnostično. Masno število elementa je napisano desnostično 
kot eksponent, na primer 235U, ob imenu elementa pa kot navadna 
številka, na primer U-235, uranium 235 ali uranium-235. Desnostični 
indeks je namenjen zapisovanju atomskega števila. Število ionov je 
kot eksponent napisano levostično, na primer SO2-4 . Levostični indeks 
je namenjen zapisu števila atomov. Za pisanje kemijskih vezi se obi-
čajno uporablja stični podaljšani oziroma dolgi pomišljaj, na primer 
C—CH3. Le pri zapisu enojne vezi med atomoma istega elementa se 
lahko uporablja tudi navadni pomišljaj, na primer C–C.7 

7 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 333–
336; ISO 31-0, 1992, str. 11, 12; MCS’s House 
Style, 1999, str. 7; New Hart’s Rules, 2005, 

str. 272–275; The Chicago Manual of Style, 
2003, § 8.158, 8.159, 15.70.
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V poglavju so obravnavana znamenja, ki so splošno široko uporablja-
na. Pri pripravi nekaterih besedil, na primer slovarjev,1 pa bi potrebo-
vali številna dodatna znamenja.

Znamenje et (&)

Znamenje »et« ali »in« je nestično – pred in za njim je normalen pre-
sledek.2 Izjema so zaščitni znaki (logotipi), na primer D&G (Dolce  
& Gabbana), v katerih upoštevamo zaščiteni zapis.

Pravilno Napačno

Polona & Nace
Rodman & hčere
jaz & ti

Polona&Nace
Rodman & hčere
jaz &ti

D&G D & G

AngleščIna Znamenje et se uporablja predvsem pri imenih, in sicer 
nestično, na primer Ginn & Co. Torej velja isto pravilo kot v slovenšči-
ni.3 Kadar pa so uporabljene samo črkovne kratice, je znamenje stič-
no, na primer Texas A&M.4 

1 P. Luna (2000, str. 36–43) je opisal pri-
pravo oxfordskega angleško-angleškega 
slovarja, ki je izšel v tiskani in elektronski 
obliki leta 1989. V njem je definiranih več 
kot pol milijona besed in vsebuje 2,4 mili-
jona navedb. Uporabljenih je bilo več kot 
700 posebnih znakov za stavljenje stare  
angleščine, grščine, glasbenih not ipd.  
Nekateri znaki so bili oblikovani posebej  
za to izdajo, nekateri pa so bili samo digi-
talizirani. Pri nastajanju slovarja so tipo-
grafski oblikovalec in leksikografi sodelo-
vali že od začetka. Tiskana izdaja je izšla 
v 20. zvezkih, s skupnim obsegom 21 728 
strani.

2 V nemščini je predvideno, da naj bi zna-
menje et nadomeščalo veznik »in« le pri 
imenih podjetij. Uporablja se nestično,  
a z manjšim praznim prostorom (2 tipo-
grafski enoti) pred in za njim.

Prim.: DIN 5008, 2005, str. 10; Forssman, 
Jong, 2004, str. 189; Heise, 1996, str. 32;  
Luidl, 1996, str. 9.

3 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 119–121; 
Hart’s Rules for Compositors and Readers 
at the University Press Oxford, 1999, str. 3, 
11; New Hart’s Rules, 2005, str. 169, 170; The 
Chicago Manual of Style, 2003, § 15.24.

4 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 15.10.
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Znamenje za člen ali paragraf (§)

Znamenje za člen5 ali paragraf6 je nestično – pred in za njim je nor-
malen presledek. Če je v eni vrsti navedenih več členov,7 vedno stavi-
mo samo eno znamenje.8 Za številkami členov ni levostične pike, kot 
na primer za vrstilnimi števniki.9

Pravilno Napačno

§ 15
§ 15, 234, 1071

§15
§ 15, § 234, § 1071

AngleščIna Znamenje za člen oziroma paragraf se v angleščini upo-
rablja kot desnostično znamenje. Enako kot v slovenščini stoji pred 
ustrezno arabsko številko.10 Uporablja se za označevanje posameznih 
delov, odlomkov besedila. V množini se znamenje podvoji in je pisa-
no stično, na primer §§.11 

V angleščini priporočajo za označevanje opomb v matematičnih in 
podobnih delih uporabo posebnih znamenj, na primer znamenja za 
člen.12 V teh delih bi bilo označevanje s številkami in zvezdicami lah-
ko zavajajoče oziroma bi posegalo v pomen vsebine.13 

5 Znamenje za člen ali paragraf (§) se je 
razvilo iz rokopisnega znamenja za pripi-
se (¶), ki je kasneje postalo uporabno za 
označevanje odstavkov.
Prim.: Gumbert, 1993, str. 11.

6 Znamenja za člen ali paragraf ne sme-
mo zamenjevati s tipografskim znamenjem 
za odstavek ali (tudi) paragraph ne glede 
na to, da je bilo v zgodnjih obdobjih zapi-
sovanja »pripisov« k besedilu lahko upora-
bljeno eno ali drugo znamenje.
Glej poglavje Znamenje za odstavek ali pa-
ragraf, str. 90.

7 Znamenje za člen oziroma paragraf se  
v nemščini uporablja enako kot v sloven- 
ščini – kot nestično znamenje pred ustre- 
zno številko. Vendar se njegova uporaba  
v množini podvoji. Znamenji sta pisani 
stično, na primer §§ 38 bis 44. Znamenja ne 
uporabljamo, če govorimo o členih oziro-
ma paragrafih splošno, na primer Das  

Gesetz umfasst 36 Paragrafen (Zakon vse-
buje 36 členov).
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 10; Forssman, 
Jong, 2004, str. 13, 188; Gulbins, Kahrmann, 
2000, str. 123; Willberg, Forssman, 1997, str. 
220, 222.

  8 Paradiž, 1971, str. 29.
  9 Skaza, 2007, str., 117.
10 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 121.
11 The Chicago Manual of Style, 2003,  

§ 15.46.
12 Glej poglavje Opombe, str. 133.
13 New Hart’s Rules, 2005, str. 262.
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Znamenje za odstavek ali paragraf (¶)

Znamenje za odstavek ali paragraf14 – levo obrnjena verzalka P – 
označuje začetnico grške besede para-graphos, ki pomeni znamenje 
ob robu, pisan ob, pripis.15 Označuje konec enega dela besedila in 
začetek drugega.16 Znamenje za odstavek ali paragraf je nestično – 
pred in za njim je normalen presledek.17 

Pravilno ¶ Navadna črka je običajna oziroma pokončna oblika 
črke, ki potez nima posebej podebeljenih ali stanjša-
nih. ¶ Polkrepka črka ima nekoliko podebeljene pote-
ze. Navadno ima vsaka pisava izdelano to različico. ¶ 
Krepka črka ima močno podebeljene poteze. Ta razli-
čica je pogosteje izdelana pri linearnih in egipčanskih 
pisavah kakor pri pisavah s tankimi in podebeljenimi 
potezami, izjema je vrsta pisave bodoni poster. ¶ Eks- 
tra krepka črka ima izrazito močno podebeljene pote-
ze. Pogosteje imajo to različico linearne pisave.

Napačno ¶Navadna črka je običajna oziroma pokončna oblika 
črke, ki potez nima posebej podebeljenih ali stanjša-
nih. ¶Polkrepka črka ima nekoliko podebeljene pote-
ze. Navadno ima vsaka pisava izdelano to različico. 
¶Krepka črka ima močno podebeljene poteze. Ta razli-
čica je pogosteje izdelana pri linearnih in egipčanskih

14 Paragraf so razvili iz ravnega vezaja 
oziroma diviza, »pisan ob«, kar je v grščini 
para-graphos. Ta razvoj naj bi se zgodil  
v helenističnem obdobju. Nekoč je bilo v ta 
namen uporabljeno oblikovno »zapleteno« 
znamenje §, drugič pa oblikovno »močno« 
znamenje ¶.
Prim.: Gumbert, 1993, str. 11. 

15 V manuskriptih je znamenje nakazova-
lo nov odstavek v tekoče pisanem besedi-
lu, enako se je uporabljalo v inkunabulah. 
V začetku 20. stoletja so spet obudili upo-
rabo tega znamenja. Angleški tipograf Eric 
Gill ga je uporabil v svoji knjigi An Essay 
on Typography (1931). Znamenje je v knji-
gi stavljeno nestično pred začetkom vsa-
kega novega odstavka. Znamenje je danes 

uporabljeno kot dekoracija v tipografskem 
oblikovanju besedila. V računalniških pro-
gramih pa kot »pomožno« znamenje (na 
izpisu nevidno, na zaslonu pa v svetlo sivi 
ali svetlo modri barvi), ki nas opozarja, kje 
smo naredili znamenje za prehod v novo 
vrsto oziroma v nov odstavek.

16 Baines, Haslam, 2002, str. 117, 118; Gum-
bert, 1993, str. 11; Možina, 2003, str. 53, 263.

17 Znamenje za odstavek je v nemščini 
ena od možnosti za nakazovanje novega 
odstavka. Enako kot v slovenščini je ne-
stično.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 191; Luidl, 
1996, str. 89.
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Napačno pisavah kakor pri pisavah s tankimi in podebeljenimi 
potezami, izjema je vrsta pisave bodoni poster. ¶Eks- 
tra krepka črka ima izrazito močno podebeljene pote-
ze. Pogosteje imajo to različico linearne pisave.

AngleščIna Znamenje se uporablja za označevanje posameznih od-
stavkov besedila. V množini se znamenje podvoji in je pisano stično, 
na primer ¶¶.18 

V angleščini priporočajo uporabo posebnih znamenj, na primer 
znamenja za odstavek, za označevanje opomb v matematičnih in po-
dobnih delih.19 V teh delih bi bilo označevanje s številkami in z zvez-
dicami lahko zavajajoče oziroma bi posegalo v pomen vsebine.20 

Zgornji »o« (o)

Znamenje zgornji »o«21 se uporablja za označevanje velikosti kode-
ksov in zgodnjih tiskanih knjig: folio (2o), kvart (4o), oktav (8o), duo-
dec (12o), seksterec (16o), za anglosaško okrajšavo številke: No.22
To znamenje je levostično.23 

Pravilno Napačno

8o 8°
8o

18 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 15.46.

19 New Hart’s Rules, 2005, str. 262.
20 Glej poglavje Opombe, str. 133.
21 Znamenja zgornji »o« ne smemo za-

menjevati z minuskulo o kot eksponentom. 
Tega znamenja tudi ne smemo zamenjeva-
ti z znamenjem za stopinjo, ne za tempe-
raturo in velikost kota, pa tudi ne za geo-
grafsko dolžino ali širino. To znamenje je 
navadno večje od znamenja za stopinje. 
Pri nekaterih pisavah bo njuno razliko-
vanje enostavno; znamenje za stopinjo je 
ne glede na vrsto pisave enotne podebeli-
tve, zgornji »o« pa ima enako podebelitev 
potez oziroma razlikovanje v podebelitvi, 

kot je značilno za posamezno vrsto pisave. 
Znamenje zgornji »o« je vedno oblikovano 
drugače (podebelitve) in večje od krožca – 
znamenja za označevanje, na primer dvoj-
nih opomb.

22 V Stavcu in njegovem delu (1946,  
str. 22), Priročniku za ročne stavce (1957,  
str. 310, 311, 496) in Ročnem stavcu (1972, 
str. 230) je zaslediti uporabo istega zname-
nja za označevanje velikosti kodeksov kot 
za stopinje. V teh knjigah je znamenje obli-
kovno bolj ovalno, podobno ničli.

23 Uporaba zgornjega »o«-ja je v nemšči-
ni enaka opisanim pravilom v slovenščini. 
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 13, 188.



92 Nekatera druga znamenja

Pravilno Napačno

80
8˚

No
№

N o
N o-

AngleščIna V angleščini se za označevanje velikosti knjig uporablja 
črkovna okrajšava besede, ki označuje posamezno velikost, na primer 
4to (quarto), 8vo (octavo), 12mo (twelvemo). Okrajšave se pišejo le-
vostično in brez pik.24 

V britanski angleščini je danes v uporabi navadni zapis okrajšave za 
številke, in ne več zapis z zgornjim »o«-jem, na primer No. Za okraj-
šavo se piše tudi levostična pika.25 

Promil (‰)

Znamenje za promil je nestično26 – pred in za njim je normalen pre-
sledek.27 Sicer je lepše, če prazen prostor malo zmanjšamo in sta med 
številko in znamenjem za promil samo 2 tipografski enoti praznega 
prostora.

Pravilno Napačno

Lepše
0,5 ‰
0,5 ‰

0,5‰

AngleščIna Znamenje za promil je v angleščini levostično.28 

24 Hart’s Rules for Compositors and  
Readers at the University Press Oxford, 
1999, str. 3; New Hart’s Rules, 2005, str. 21.

25 Hart’s Rules for Compositors and  
Readers at the University Press Oxford, 
1999, str. 4, 12.

26 Znamenje za promil je v Tehnologiji 
stavljenja 3 (1980, str. 326, 327) omenjeno, 
vendar ni napisano, ali je stično oziroma 
nestično.

27 Znamenje za promil je v nemščini upo-
rabljano nestično.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 13; Gulbins,  
Kahrmann, 2000, str. 126; Hübener, 2004,  
str. 73.

28 Hart’s Rules for Compositors and  
Readers at the University Press Oxford, 
1999, str. 4.
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Znamenje avtorskih pravic (©)

Znamenje »copyright« ali znamenje za označevanje avtorskih oziro-
ma založniških pravic. Uporablja se v založništvu kot oznaka zaščite-
nja izdajateljskih ali avtorskih pravic na področju besedil, fotografij, 
slikovnega materiala, glasbe, filmov ipd.

Znamenje avtorskih pravic je nestično. Za njim najprej napiše-
mo letnico zaščite in nato založnika, ki ima izdajateljske pravice.29 
Ni nujno, da pred znamenjem pišemo tudi besedo »copyright«, prav 
tako ni nujno (posebej v slovenskem jeziku), da pišemo pred imenom 
založnika predlog »od« (by) – komu pripadajo (od koga so) založni-
ške pravice.

Pravilno Napačno

Bolje

© 2009 Mladinska knjiga
© 2001 Music Net

copyright © 2009 Mla-
dinska knjiga

© 2009 od Janeza Avtorja
© 2009 Janez Avtor

©2009 Mladinska knjiga
2001 © Music Net

copyright©2009 Mladin-
ska knjiga

© 2009 by Janez Avtor

AngleščIna Uporaba znamenja copyright je enaka v vseh deželah, 
ki se konvencije o avtorskih pravicah držijo – nestično. Velja tudi ena-
ko navajanje podatkov ob znamenju; ime založnika oziroma lastnika 
avtorskih pravic in leto prvega izida ter vseh morebitnih kasnejših za-
ščitenih izdaj. To velja tudi za anglosaško govorno področje.30 

29 Pravilo za uporabo znamenja, ki ozna-
čuje avtorske pravice, velja tudi na nem-
škem področju. Znamenje je nestično.  
Z znamenjem se podajo še podatki o lastni-
ku avtorskih pravic (na primer ime založ-
be) in leto zaščite pravic.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 191; Luidl, 
1996, str. 137.

30 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 173–
175; The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 1.16–1.18.
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Znamenje at ali afna (@)

Znamenje »afna«31 ni izum sodobne računalniške tehnologije. Znano 
je bilo že mnogo prej32 in uporabljano nestično.

V računalništvu se uporablja kot povezava v naslovih elektronske 
pošte. To je stično znamenje. Pred njim napišemo ime ali oznako pre-
jemnika elektronske pošte, za njim pa je naslov prejemnika; lahko na-
slov strežnika, ki naslovniku omogoča prejemanje elektronske pošte.

Kadar je naslov elektronske pošte pisan kot informacija, na primer 
na vizitkah oziroma posetnicah, dopisnih listih, propagandnem ma-
terialu podjetja, priporočamo, da znamenje at oziroma afna ni sta-
vljeno popolnoma stično, temveč z manjšim praznim prostorom pred 
in za njim, na primer 1 tipografsko enoto (2 tipografski enoti bi bili 

31 Afna je v slovenščini uveljavljen izraz 
za znamenje »at«. Nekateri slovenski jezi-
koslovci z njim niso zadovoljni in bi ga raje 
spremenili, na primer v »polžek«. V slovar-
skem delu Slovenskega pravopisa (2001,  
str. 311; 2003, str. 311) je napisano, da je to 
izraz računalniškega žargona. – Da bi ime 
spreminjali, ko je že uveljavljeno, ni pripo-
ročljivo oziroma se navadno vedno izkaže 
kot neuspel poskus.
Kot zanimivost navajamo nekatera med-
narodna imenovanja tega znamenja: mačji 
rep, miau, opičji rep, mišji rep (Finska); ci-
metov kruhek, slonji uhelj, slonji rilec, »a« 
dolge nogavice (Švedska); zavita cimetova 
pogača, prašičji rep (Norveška); opičji rep 
(Danska); okrogli piškot, psiček (Rusija); 
hvatan, uho (Nemčija); opica (afna), praši-
čji uhelj, muca, rep (Poljska); razsoljen sla-
nik (Češka in Slovaška); črv (Madžarska); 
opičji rep (Nizozemska); »arroba« – kar je 
tudi merska enota (Španija in Portugalska); 
polžek, »arrobe« – slednje je prevzeti špan-
ski izraz (Francija); polž (Italija); zavitek, 
polžek (Izrael). – Vidimo, da je veliko imen 
iz zoologije in imenovanja hrane. Anglo-
saško imenovanje je »znamenje at« ali »ko-
mercialni at«, ki je bilo v tem pomenu tudi 
dolgo uporabljano (glej opombo št. 32).
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 189; Herron, 
2008; Tallmo, 2001; Wudenbachs, 2008.

32 Natančen datum nastanka znamenja 
»at« ni znan. Nekateri sklepajo, da so ga 
poznali že v 6. oziroma 7. stoletju (razvoj 
poluncialne pisave) ali pa kasneje, v 12. ozi-
roma 13. stoletju. Lahko da je znamenje sta-
rejšega izvora in je bilo v 12. oziroma 13. sto-
letju ponovno obujeno. Takrat je bilo veliko 
ligatur, sicer starejšega izvora, ponovno ši-
roko uporabljenih. Znamenje »at« oziroma 
@ naj bi nastalo kot ligatura dveh črk: a in 
d; latinskega predloga »ad«, ki pomeni ob, 
pri, k, proti. Okrogli potezi črk a in d naj bi 
bili združeni v eno, ascender črke d pa je 
močno povečan in zavit v levo. – Znamenje 
so našli v italijanskih trgovskih dokumen-
tih iz leta 1536. Na anglosaškem področju 
je bilo znamenje »trgovski at« dolgo upora-
bljano v pomenu cene oziroma vrednosti za 
posamezni izdelek (at a price of … [each]), 
na primer: 3 sodi @ $200. V Španiji in tudi 
na Portugalskem je to znamenje znano pod 
imenom »arroba«, ki označuje mersko eno-
to teže (11,502 kg) in so ga uporabljali pred-
vsem v vinarstvu. Ime naj bi izviralo iz arab-
ske »al-roube«, kar pomeni četrtina. Arroba 
naj bi torej bila četrtina neke večje enote. 
V sedemdesetih letih 20. stoletja so zname-
nje pričeli uporabljati v računalniškem pro-
gramiranju in v naslovih elektronske pošte 
prve različice svetovnega spleta.  
Prim.: Tallmo, 2001; Wudenbachs, 2008.
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preveč, ker je znamenje okroglo in moramo upoštevati velikost beline 
– praznih prostorov ob znamenju).33

Pravilno Napačno

Lepše
miki.znamka@volja.net
miki.znamka @ volja.net

miki.znamka @ volja.net

AngleščIna Tudi v angleškem jeziku predvidevajo pri informativ-
nem zapisovanju znamenja at, da ni umeščeno popolnoma stično, 
temveč z manjšim praznim prostorom pred in za njim. Hkrati opozar-
jajo, da je znamenje primerno oblikovano, kadar je spodnji del črke a 
na črkovni črti; torej mora biti spodnji del okrogle poteze, ki črko ob-
kroža, pod črkovno črto.34

Znamenji za označevanje registracije (®) in zaščitene znamke (™)

Obe znamenji: znamenje registracije (registered sign – ®) in znamenje 
zaščitene znamke (trade mark sign – ™), označujeta zaščito. Znamenje 
registracije (®) predvsem označuje zaščitene grafične ali tridimenzio-
nalne objekte, na primer zaščitne znake (logotipe). Znamenje zaščite-
ne znamke (™) pa označuje zaščitena imena podjetij, izdelkov ipd.
Obe znamenji sta levostični in se uporabljata kot eksponenta.35

Pravilno Napačno

Chateau Intanto®
IBM®
Fructal™

Chateau Intanto ®
IBM®
Fructal ™

AngleščIna Znamenji za označevanje registracije in zaščitene znam- 
ke sta sicer uporabljani, a njune uporabe ne priporočajo.36 Če ju upo-

33 Tudi v nemškem jeziku predvideva-
jo pri informativnem zapisovanju zname-
nja »at«, da ni umeščen popolnoma stično, 
temveč z manjšim praznim prostorom pred 
in za njim.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 189.

34 Felici, 2003, str. 209; Jury, 2004, str. 55.

35 V nemščini velja mednarodno pravilo 
uporabe teh znamenj – kot levostični eks- 
ponent.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 191.

36 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 8.162.
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rabljamo, je njuno stavljenje (kot levostični eksponent) enako v vseh 
jezikih.

Znamenje za številko (#)

Znamenje, ki zamenjuje besedo »številka«, se široko uporablja pred-
vsem v ameriški angleščini. V slovenščini37 je nestično znamenje. Šte-
vilko pišemo za znamenjem, na primer # 13 (številka 13). Če je številk 
več, znamenje za številko stavimo samo eno,38 na primer # 7, 9 in 13.39

Pravilno Napačno

# 63

# 3 in 5

#63
63 #
# 3 in # 5

AngleščIna V britanski angleščini uporaba tega znamenja ni razšir-
jena. Pač pa ga široko uporabljajo v ameriški angleščini, v kateri na-
domešča besedo »number«. Številka se za znamenjem zapiše stično. 
Če je številk več, se znamenje zapiše samo enkrat. V britanski angle-
ščini priporočajo uporabo okrajšane besede »no.«. Znamenje za šte-
vilko se uporablja tudi v ameriških korekturnih znamenjih. Tam ozna-
čuje »prazen prostor«. Poleg tega v ameriški angleščini to znamenje 
označuje tudi kratico za težo (lb. – libra oziroma funt).40 

37 Pri nas se uveljavlja poimenovanje le-
stev oziroma »lojtra«.

38 DIN 5008, 2005, str. 12; The Chicago 
Manual of Style, 2003, § 15.46.

39 Znamenje za številko je v nemščini 
uporabljano nestično pred pripadajočo  
številko. Tudi če je navedenih več številk,  

je znamenje samo eno, na primer # 687  
und 688.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 12; Forssman, 
Jong, 2004, str. 189, 197.

40 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 120; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 119; The Chica-
go Manual of Style, 2003, § 15.46, 15.74.
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Oznake, okrajšave ali posebna znamenja za posamezne valute se pi-
šejo za številkami1 nestično. Valute, ki so zapisane z okrajšavami, ni-
majo levostične pike.2 Navadno so valute zapisane z verzalkami,3 na 
primer SIT, EUR, ali pa s posebnimi znamenji za posamezno valuto, 
na primer €.4

Pravilno Napačno

5.000,00 EUR
5.000,– EUR
13.254,60 EUR
14,865.250,00 EUR
1,50 EUR

2 €
12 $5

34 £7

5.000,00EUR
5.000,– Eur
13.254,60 eur
EUR 14,865.250,00
1,50 EVR

2€
$ 12
$126
£ 34
£348

AngleščIna Znamenje za angleške funte je pred številko denarne-
ga zneska, pisano desnostično, na primer £470. Izjema je okrajšava 
za peni (pence) – p, ki se piše za zneskom levostično, na primer 56p. 
Ne smemo pa uporabljati obeh denarnih oznak hkrati. Če ima zne-
sek tudi decimalno vrednost, pišemo samo znamenje za funte, na pri-
mer £15·42, in ne £15·42p. Če je decimalni znesek manjši od enega fun-
ta, pa ima napisani znesek stično pisano okrajšavo za peni, na primer 

1 V Ambrožičevem Tiskarstvu (1937) so 
valute zapisane pred številkami nestično. 
Uporabljene so male črke z izjemo verzalke 
za začetnico. 

2 Skaza, 2007, str. 117.
3 V Blejčevem Priročniku za ročne stav-

ce (1957) so uporabljene male črke za zapis 
valut.

4 V nemščini se okrajšava ali posebno 
znamenje za evro lahko zapisuje pred ali za 
denarnim zneskom nestično, vendar je več-
krat opaziti zapisovanje za denarnim zne-
skom. Valute, ki so zapisane z okrajšavami, 
nimajo levostične pike. Tuje valute, na pri-
mer ameriški dolar, švicarski frank, japon-

ski jen, se zapisujejo nestično pred denar-
nim zneskom.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 8, 11, 13, 15, 16, 
50, 51; Forssman, Jong, 2004, str. 188, 197, 
199; Willberg, Forssman, 1997, str. 222.

5 V ameriški angleščini je ta način zapisa 
ameriške denarne enote napačen.

6 Oznaka ameriškega dolarja se v angle-
škem jeziku piše pred denarnim zneskom, 
in to stično.

7 V angleščini je ta način zapisa britanske 
denarne enote napačen.

8 Oznaka britanskega funta se v angle-
škem jeziku piše pred denarnim zneskom, 
in sicer stično.
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56p, in ne £0·56. V ameriški angleščini je znamenje za peni zapisano  
z verzalko, na primer 50P. Angleži tudi tuje valute zapisujejo pred 
zneskom desnostično.9 

Znamenje za ameriške dolarje je stavljeno pred številko denarnega 
zneska, pisano desnostično, na primer $15. Izjema je znamenje za cen-
te, ki je levostično, na primer 26¢. Cente lahko zapišemo tudi z zna-
menjem za dolarje, če so v besedilu uporabljena samo ta znamenja, 
na primer: Prices ranged from $0.95 or $1.00 up to $9.95 or $10.00. 
V tem primeru mora tudi biti zapisana številka nič pred decimal-
nim delom zneska. Sicer so v ameriški angleščini vse valute zapisane 
pred zneskom desnostično. Le če je evro zapisan s črkovno okrajšavo 
(EUR), je ta stavljena pred zneskom nestično.10 

9 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 141, 142; 
Hart’s Rules for Compositors and Readers 
at the University Press Oxford, 1999, str. 87; 
MHRA Style Guide, 2008, str. 40; The Chi-
cago Manual of Style, 2003, § 9.23, 9.24, 
9.26, 9.27. 

10 Felici, 2003, str. 261, 262; Gibaldi, MLA 
Handbook for Writers of Research Papers, 
1999, str. 70, 71; Gibaldi, MLA Style Manual 
and Guide to Scholary Publishing, 1999,  
str. 117; The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 9.23, 9.24, 9.27.
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Oznake, okrajšave ali posebna znamenja za posamezne merske eno-
te se pišejo za številkami nestično. Izjema so oznake stopinj, minut in 
sekund za velikosti kotov. Te so zapisane levostično. Okrajšave mer-
skih enot so brez levostičnih pik. Za okrajšave se uporabljajo nava-
dno eno- ali dvočrkovne okrajšave, ki so lahko verzalke ali minuskule. 
Če je enota sestavljena iz več enot, so kratice pisane stično, na primer 
Nm, m/s ali ms-1. Tako morajo biti vedno zapisani tudi eksponenti za 
označevanje kvadratnih, kubičnih idr. velikosti merske enote. Okraj-
šave merskih enot uporabljamo samo, če je velikost zapisana s števil-
ko, in ne z besedo. Sicer moramo tudi mersko enoto izpisati v celoti, 
in ne z okrajšavo. Kadar je navedenih več vrednosti ene merske enote, 
enoto zapišemo samo enkrat,1 na koncu številčnega zapisa.2 

Pravilno Napačno

100 g
130 km/h
5 m/s
5 ms-1
0,375 l
1 l
240 V
1 cm2

pet metrov
20 do 30 %
48–53 kg

210 × 297 mm

100g
130km / h
5m/s
5ms-1
0,375l
1 L3
240 v
1cm2
1 cm2
pet m
20 % do 30 %
48 kg – 53 kg
48kg–53kg
48 kg–53 kg
210 mm × 297 mm

AngleščIna Za pisanje merskih enot veljajo mednarodna pravila.  
A kljub temu je nekaj raznolikosti v pisanju merskih enot v anglešči-

1 V nemščini velja isto pravilo kot v slo-
venščini.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 16; Forssman, 
Jong, 2004, str. 196, 264; Gulbins, Kahr-
mann, 2000, str. 120; Willberg, Forssman, 
1997, str. 220.

2 Blejec, 1957, str. 190–192; Mrak, 1980,  
str. 351; Paradiž, 1971, str. 30; SIST ISO 31-0, 
1995, str. 11; Skaza, 2007, str. 117.

3 V ameriški angleščini je okrajšava za li-
tre zapisana z verzalko, in ne z minuskulo, 
kot je običajno v mednarodnem dogovoru 
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ni. Enako kot v slovenščini velja pravilo, da smemo kratico za mero 
uporabiti samo, če je velikost te mere zapisana s številko, in ne z be-
sedo. Prav tako pišemo merske enote nestično, razen oznak za sto-
pinje, minute in sekunde velikosti kotov, ki so zapisane levostično. 
Izjema sta okrajšavi za čevlje in palce, ki sta pisani levostično. – Ena-
ko bi bili pisani tudi v slovenščini, a ta mera pri nas ni široko upora-
bljana. – Dosledno moramo pisati tudi eksponentne oznake. Izjema 
so sestavljene merske enote; te pišemo s presledkom ali s sredinsko 
piko za množenje, na primer: N m ali N·m, m/s ali m s-1 ali m·s-1, in 
ne Nm, ms-1. Nekatere kratice merskih enot v množini dobijo končni- 
co -s, ki označuje množino, na primer hrs. (hours), yds. (yards).4 Ka-
dar je navedenih več podatkov ene merske enote – enako kot v slo-
venščini – navedemo enoto samo enkrat. Izjema so stično pisane eno-
te oziroma kratice, na primer 6" (6 palcev) in 512K5 (512 kilobytes), 
1MB. V tem primeru moramo navesti kratico vsakič, ko je navedena 
velikost te mere, na primer 6" × 9", in ne 6 × 9", vendar 8 × 11 inch, in 
ne 8 inch × 11 inch.6 V MHRA Style Guide7 in New Hart’s Rules8 pre-
dlagajo, da se namesto besede »inch(es)« uporablja okrajšava »in.«, 
enako tudi »gal.« za »gallon«. Vendar je poudarjeno, da naj to velja 
le v netehničnih ali neznanstvenih delih, sicer pika odpade. Prav tako 
sta v splošni rabi okrajšavi za sekunde in minute zapisani s piko, na 
primer min. in sec., v znanstvenih in strokovnih delih pa je nimata.9

V nasprotju z britansko angleščino je v ameriški angleščini krati-
ca za litre (l) pisana z verzalko – L. Ta način je predlagan, ker pri ne-
katerih pisavah lahko pride do zamenjave navadne arabske številke 1  
z minuskulo l.10 

o označevanju okrajšav, zato da ne bi prišlo 
do morebitne zamenjave z arabsko številko.
Prim.: The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 9.17, 15.55.

4 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 121, 141, 
322, 323; New Hart’s Rules, 2005, str. 120–
125, 171, 172, 185, 186, 261.

5 Ta oznaka za kilobyte se uporablja  
v komercialnih zapisih, pisana je stično. 
Oznaka okrajšave za temperaturo, merjeno 
v kelvinih, je enaka in je pisana nestično. 
V znanstvenih delih se kilobyte označu-
je s kB. 

Prim.: The Chicago Manual of Style, 2003, 
§ 15.55.

  6 ISO 31-0, 1992, str. 11; New Hart’s Ru-
les, 2005, str. 261, 262; The Chicago Manu-
al of Style, 2003, § 9.16–9.18, 15.55, 15.59, 
15.62–15.65.

  7 MHRA Style Guide, 2008, str. 41.
  8 New Hart’s Rules, 2005, str. 171.
  9 Ibid., str. 171, 172.
10 ISO 31-0, 1992, str. 8; The Chicago Ma-

nual of Style, 2003, § 9.17, 15.55, 15.66.
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Poznamo več vrst števil: decimalna, vrstna, računska, telefonska in valu-
tna. Pišemo jih na različne načine. Števila se lahko pišejo tudi v nema-
tematičnih povedih. Včasih pišemo nekatera števila z besedo, večinoma 
pa s številkami.1 Pri pisanju s številkami lahko uporabimo arabske šte-
vilke (na primer 1, 2, 5 …), kar je večinoma v rabi. V nekaterih primerih 
lahko uporabljamo tudi rimske številke (na primer I, II, V …).2 

Arabske številke oblikovno delimo na renesančne in navadne.3 Re-
nesančne arabske številke navadno uporabljamo v delih, v katerih je 
sicer uporabljena pisava renesančnega sloga. Sicer pa je primerneje 
uporabljati renesančne številke za dela z veliko številčnimi podatki, 
na primer logaritemske tabele, navtična in astronomska dela.4 V tak- 
šnih delih bi bila množica navadnih številk preenolična in težje či-
tljiva.5 – Obstaja tudi predlog, da se v matematičnih in podobnih  
delih za oštevilčenje formul ali navajanje citiranih del uporabljajo re-
nesančne arabske številke.6

Pri navajanju treh ali več številk, ki si zaporedno sledijo, le-teh ne lo-
čimo z vejicami za naštevanje, temveč s stičnim pomišljajem. Navajamo 
številke v celoti, ne samo njihove dele. Izjema je navajanje na primer 
šolskih ali študijskih obdobij in gledaliških sezon, pri katerem upora-
bljamo stično poševnico. V tem primeru lahko v drugem delu letnici 
stoletja izpustimo. Pri prehodu stoletij ali tisočletij to ni priporočljivo.

Pravilno Napačno

1971–1981 1971 – 1981

1971–81 

1 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pra-
vopis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, § 11–13.

2 Glej poglavje Rimske številke, str. 119.
3 Glej poglavje Nekateri tipografski ele-

menti, str. 200.
4 Uporaba renesančnih številk je lahko za-

vajajoča, na primer v seznamih literaturnih 
virov, v katerih uporabljamo rimske in arab-
ske številke. V primeru, da so arabske števil-
ke renesančne oblike, številko ena (1) lahko 
zamenjamo z rimsko številko ena, če je sta-
vljena s kapitelkami (I). Arabska renesančna 
številka ena je pogosto oblikovno podobna 
rimski številki ena. Do zavajajočega podat-

ka lahko privede arabska številka enajst (11) 
in rimska dve (II). Težava nastane v matema-
tičnih delih, v katerih je stična renesančna 
številka, ki sega tudi v spodnji črkovni pas, 
ob verzalki videti kot indeks, na primer 3T3 
(Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 143). Tipo-
grafski poznavalci sicer ne bodo v dilemi, 
laiki pa lahko bodo. Zato moramo biti v teh 
primerih še posebej pozorni na primerno 
uporabo tipografskih znamenj in elementov.

5 Baines, Haslam, 2002, str. 45; Butcher, 
Drake, Leach, 2007, str. 143; Hochuli, 2005, 
str. 43, 44; Hochuli, 2008, str. 41, 42; Paradiž, 
1971, str. 33; Willberg, Forssman, 2000, str. 54. 

6 Knuth, 1999, str. 373, 374.
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Pravilno Napačno

Bolje

Bolje

str. 301–322
str. 301, 302

50–53 kg
1992/1993
1992/93
1989/90
1989/1990
1999/00 
1999/2000

str. 301–22
str. 301–302
str. 301–2
50–3 kg
1992 / 1993
1992/3
1989 / 90

1999/ 00

AngleščIna Navajanje več številk v angleščini se po večini razlikuje 
od slovenskega navajanja. V angleščini pri številki za stičnim pomi-
šljajem ali stično poševnico navedemo samo zadnjo spremembo šte-
vilke,7 na primer 30–1, 132–6, 1841–52, 1966/7, iii–x, oziroma zadnji dve 
številki, ne glede na to, ali je spremenjena samo zadnja številka,8 na 
primer 1933–39. Izjema so števila med 10 in 19, ki jih navedemo v ce-
loti, na primer 10–12, in ne 10–2, 314–16, in ne 314–6. V celoti navede-
mo številke letnic, ki se razlikujejo v stoletjih, na primer 1789–1810, in 
ne 1789–810. V akcidenčnih besedilih pa morajo biti letnice (in datu-
mi) navedeni v celoti, na primer 1960–1962, in ne 1960–2. Vendar pri 
navajanju vrednosti nekaterih merskih enot (na primer dolžine, teže, 
temperature) priporočajo popoln zapis številk, na primer 21–23, in ne 
21–3.9 Pri navajanju strani enako kot v slovenščini ne uporabljamo le-
vostičnih pik, na primer p. ii, pp. iii–x, in ne p. ii., pp. iii.–x. Kadar na-
vajamo dve strani besedila, ki si sledita v vrstnem redu, a besedilo 
ni vsebinsko povezano, ju ločimo z vejico (za naštevanje), na primer  
pp. 6, 7. Če pa je besedilo dveh strani vsebinsko povezano, ti strani 
navedemo s stičnim pomišljajem, na primer pp. 6–7.10 V angleščini ni 
priporočljiva uporaba arabskih številk navadne in renesančne oblike 
v eni vrsti besedila, ne da bi bila podana posebna navodila o pome-
nu posamezne oblike številk. Izjema je pri stavljenju abecednih kazal. 

7 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 146; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 182. 

8 MHRA Style Guide, 2008, str. 39.
9 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 146; 

New Hart’s Rules, 2005, str. 182, 183.

10 Hart’s Rules for Compositors and  
Readers at the University Press Oxford, 
1999, str. 19.
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Če so številke stavljene na mestu, kjer so sicer uporabljene verzal-
ke, potem uporabljamo navadne arabske številke. Če pa so stavljene 
med minuskulami, uporabljamo renesančno obliko arabskih številk.11  
– Obstaja priporočilo, da se v matematičnih in podobnih delih za 
oštevilčenje formul ali navajanje citiranih del uporabljajo renesanč-
ne arabske številke.12 Prav tako je priporočeno, da se renesančne šte-
vilke uporabljajo za numerične podatke v razpredelnicah in pregle- 
dnicah.13

V ameriški angleščini se za stičnim pomišljajem navadno pišeta 
vsaj zadnji dve številki, razen če je desetica nič, na primer 61–78, 121–
124, 1121–24 in 100–108, 106–8. Podrobnejše pravilo je naslednje: Pri 
številkah od 1 do 99 ter večkratnikih številke 100 se piše številke v ce-
loti, na primer 3–10, 71–72, 96–110, 100–104, 1100–1113. Pri številkah od 
101 do 109, od 201 do 209 itn. se piše samo spremenjeni del številke, 
na primer 101–8, 1103–4. Pri številkah od 110 do 199, od 210 do 299 itn. 
se pišeta vsaj zadnji dve številki oziroma vse številke, ki so spreme-
njene, na primer 321–28, 498–531, 1087–89, 11564–615. Vendar, če se pri 
štirimestni številki spremenijo zadnje tri številke, je treba zapisati ce-
lotno štirimestno število, na primer 1496–1505, in ne 1496–505. V ne-
katerih primerih, kot so rezultati glasovanja, športni rezultati, se šte-
vilke zapisujejo v celoti. Vendar pa, sicer redko, lahko zasledimo tudi 
zapis, ko je za pomišljajem zapisan samo spremenjeni del številke. To 
sicer ni priporočljivo. Kadar številčni zapisi vsebujejo vejice, je treba 
za pomišljajem zapisati številčni del za vejico v celoti ali, če je treba, 
tudi cel zapis številčne vrednosti, na primer 12,473–479, 6,000–6,018. 
Rimske številke pa se vedno zapisujejo v celoti, na primer xxv–xxviii,  
cvi–cix.14 

Poznamo celo razlikovanje oblikovno različnih navadnih arabskih 
številk za uporabo številčnih podatkov, na primer navajanj letnic, 
številk poglavij, od številk, ki se uporabljajo za zapisovanje matema-
tičnih vrednosti.15 

11 Forssman, Jong, 2004, str. 322; Hart’s 
Rules for Compositors and Readers at the 
University Press Oxford, 1999, str. 16, 145; 
MHRA Style Guide, 2008, str. 39, 40.

12 Knuth, 1999, str. 373, 374.
13 New Hart’s Rules, 2005, str. 179.
14 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 146;  

Gibaldi, MLA Handbook for Writers of Re-

search Papers, 1999, str. 72; Gibaldi, MLA 
Style Manual and Guide to Scholary Pub-
lishing, 1999, str. 118; The Chicago Manual 
of Style, 2003, § 9.30, 9.64–9.66, 18.13.

15 Knuth, 1999, str. 369.
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Pisanje števil z besedo

Kadar pišemo številke z besedo,16 le-te pišemo do stotic skupaj, večje 
pa narazen. Izjema je izpolnjevanje čekov, položnic ipd., kjer celotno 
število pišemo skupaj, na primer tristodvainpetdesettisočsedemsto-
devetinštirideset (352.749,00).17 

Pravilno Napačno

352749

2004
1051
505

tristo dvainpetdeset ti-
soč sedemsto devetin- 
štirideset
dva tisoč štiri
tisoč enainpetdeset
petsto pet

tristodvainpetdeset ti- 
soč sedemstodevetin- 
štirideset
dvatisoč štiri
tisoč ena in petdeset
petstopet

70. leta  
20. stoletja

sedemdeseta leta dvajse-
tega stoletja

sedem deseta leta dvaj-
setega stoletja

100-letnica stoletnica sto letnica

ob 7.20 ob sedem dvajset  
ob sedmih in dvajset mi-
nut

ob sedemdvajset

1. mesto
že 3. je bilo  

povedano

prvo mesto
že tretjič je bilo pove-
dano

ena mesto
že trikrat je bilo pove-
dano

razmerje 8 : 5 razmerje osem proti pet razmerje osem deljeno 
s pet

AngleščIna Dvomestna števila nad dvajset pišemo z vezajem, na 
primer twenty-eight, eighty-three, stotice in večja števila pa ločeno, 
na primer one hundred, three million.18

16 V nemščini priporočajo za pisanje šte-
vil med besedilom izpisovanje z besedo, in 
ne s številko.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 196.

17 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pra-
vopis, 2003; Slovenski pravopis, elektron-
ska izdaja, 2003, § 12, 254, 255, 367, 368, 521, 
544–549.

18 Forssman, Jong, 2004, str. 322; Gibal-
di, MLA Handbook for Writers of Research 
Papers, 1999, str. 68, 69; Gibaldi, MLA Style 
Manual and Guide to Scholary Publishing, 
1999, str. 115; New Hart’s Rules, 2005, str. 
179–182.



110 Števila

Decimalna števila

Vejica19 se uporablja kot znamenje za ločevanje med celimi števili in 
decimalkami.20 V tem primeru je vejica stično ločilo oziroma zname-
nje. Pri podpisovanju (na primer v preglednicah in razpredelnicah) se 
vejice vedno pišejo druga pod drugo.21 

Pravilno Napačno

ocena 8,2
0,75 %
cicero meri 4,513 mm
π = 3,14

ocena 8 , 2
0.75 %
cicero meri 4’513 mm
π = 3, 14

Pravilno Lastnosti Papir 1 Papir 2 Papir 3

Gramatura (g/m2) 78,80 82,20 197,70
Debelina (µm) 99,00 113,00 193,00
Specifični 
volumen (cm3/g)   1,26 1,38 0,98
Neprosojnost (%) 88,20 92,90 95,20

Napačno Lastnosti Papir 1 Papir 2 Papir 3

Gramatura (g/m2) 78,80 82,20 197,70
Debelina (µm) 99,00 113,00 193,00
Specifični 
volumen (cm3/g) 1,26 1,38 0,98
Neprosojnost (%) 88,20 92,90 95,20

19 V starejši slovenski literaturi s podro-
čja priprave besedila: Priročnik za ročne 
stavce (1957), Ročni stavec, 1. del (1971) in  
2. del (1972), Tehnologija stavljenja 3 (1980) 
je dosledno uporabljena vejica za ločeva-
nje celega števila in decimalk. Izjema sta 
Mihalekov Stavec in njegovo delo (1946), 
v katerem je uporabljena pika (str. 169), in 
Ambrožičevo Tiskarstvo (1937). V slednjem 
vlada popolna zmešnjava, saj uporablja ve-
jico (str. 127), piko spodaj (str. 135) in tudi 
piko zgoraj (str. 39, 218, 219).

Levostična zgornja pika se uporablja tudi 
pri rokopisnem pisanju velikosti črk, na 
primer 10·, to pomeni 10 tipografskih enot.

20 SIST ISO 31-0, 1995, str. 11; Skaza, 2004, 
str. 37; Skaza, 2007, str. 139; Slovenski pra-
vopis, 2001; Slovenski pravopis, 2003; Slo-
venski pravopis, elektronska izdaja, 2003, 
§ 351.

21 V nemščini velja enaka uporaba loči-
la – vejice – za zapis decimalnih števil, tudi 
pravila podpisovanja decimalnih števil so 
enaka.
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Napačno Lastnosti Papir 1 Papir 2 Papir 3

Gramatura (g/m2) 78,80  82,20 197,70
Debelina (µm) 99,00 113,00 193,00
Specifični 
volumen (cm3/g)  1,26 1,38 0,98
Neprosojnost (%) 88,20  92,90 95,20

AngleščIna V primeru ločevanja celega števila in decimalk se upo-
rablja pika, na primer 1.5, in ne 1,5.22 Kadar ima »celo« število vre-
dnost nič, moramo v britanski angleščini številko nič tudi napisati: 
0.76, in ne .76. Pri podpisovanju (na primer v preglednicah in raz-
predelnicah) se pike vedno pišejo druga pod drugo. Prav tako je raz-
lika pri pisanju večmestnih števil in denarnih zneskov. Kadar zne-
sek vsebuje tudi decimalni del, je ta lahko ločen s stično zgornjo 
piko.23 Pri decimalnih številih denarnih zneskov enako kot v sloven-
ščini ne pišemo oznak ali okrajšav za stotine, temveč kot decimalni 
del osnovne enote,24 na primer £24.74 ali £24·74,25 in ne £24.74p ali 
£24·74p. Izjema je znesek, ki je manjši od enega angleškega funta. 
Takrat ne uporabljamo oznake za angleške funte, temveč okrajšavo 
»p« za peni (pence), ki je pisana levostično za zneskom, na primer 
56p, in ne £0·56.26 

Prim.: DIN 5008, 2005, str. 8, 13, 34, 36; 
Forssman, Jong, 2004, str. 184, 196, 197, 199; 
Gulbins, Kahrmann, 2000, str. 118, 119; Hü-
bener, 2004, str. 23; Luidl, 1996, str. 9; Tschi-
chold, 1991, str. 97; Willberg, Forssman, 
2005, str. 224.

22 Ne upoštevajo pravila, ki ga predpisu- 
je mednarodni standard ISO 31-0 (1992,  
str. 11). – Vendar v New Hart’ Rules (2005, 
str. 185) opozarjajo na pravilo uporabe ve- 
jice, ki ga predpisuje mednarodni stan- 
dard ISO.

23 Hart’s Rules for Compositors and  
Readers at the University Press Oxford, 
1999, str. 87; McLean, 1996, str. 186–190.

24 Glej poglavje Denarni znesek, str. 117. 
25 P. Baines, A. Haslam (2002, str. 112–114, 

165, 166) in D. Jury (2004, str. 46) posebej 
opozarjajo, da mora biti pika, ki razmejuje 
celo število od decimalnega dela, nad čr-

kovno črto in se pika, na primer za zaklju-
čevanje povedi, ne sme uporabljati. –  
V New Hart’s Rules (2005, str. 185) pa opo-
minjajo, da ta način pisanja že dolgo ni več 
široko uporabljan.

26 Baines, Haslam, 2002, str. 170; Bur-
ke, 1993, str. 28, 29; Butcher, Drake, Leach, 
2007, str. 141, 142, 145; Felici, 2003, str. 244, 
245; Forssman, Jong, 2004, str. 322; Gibaldi, 
MLA Handbook for Writers of Research  
Papers, 1999, str. 69; Gibaldi, MLA Style 
Manual and Guide to Scholary Publishing, 
1999, str. 116; Hart’s Rules for Composi-
tors and Readers at the University Press 
Oxford, 1999, str. 18, 87, 158; MCS’s House 
Style, 1999, str. 6; MHRA Style Guide, 2008, 
str. 40; New Hart’s Rules, 2005, str. 185; 
The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 9.20–9.22.
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V ameriški angleščini je v delih, v katerih je decimalna vrednost 
manjša od 1, običajno, da številko nič izpuščamo.27 Še posebej je to 
v veljavi pri tabelaričnem razvrščanju podatkov. V preglednicah in 
razpredelnicah morajo biti pike, ki ločijo cele številke od decimalnih 
delov, vedno podpisane druga pod drugo. Nič se izpušča tudi v ne-
katerih rezultatih športnih dosežkov, na primer v bejzbolu. Tako je 
dovoljeno: p < .05, R = .10, Cobbovo povprečje je .367. Izjema so lahko 
zapisi denarnih zneskov. Če so centi označeni z znamenjem za dolarje 
– kot del te enote, moramo staviti številko nič, na primer $0.95.28 

Vrstno število

Pri vrstnem številu se za vsako številko piše pika – levostično ločilo.29 
To ločilo je neskladenjske oblike.30 

Pravilno Napačno

3. mesto
15. poglavje
na 113. strani
22. aprila
ob 9. uri

3.mesto
15 poglavje
na 113 strani
22. Aprila
ob 9.uri

AngleščIna V angleščini se ne uporablja levostična pika za ozna-
čevanje vrstilnega števnika, temveč se uporablja črkovna okrajšava 
števnika brez pike (na primer »st« za »first«), ki je pisana levostično 
za številko, na primer 1st. Črkovna okrajšava za vrstilni števnik v bri-
tanski angleščini ni pisana kot eksponent, temveč je v isti črkovni črti 
kot številka. Tudi v ameriški angleščini se črkovna okrajšava ne piše 
več kot eksponent. Poleg tega v ameriški angleščini okrajšavi 2nd in 
3rd lahko dodatno skrajšamo v 2d in 3d. Kadar uporabljamo rimske 

27 Ne upoštevajo pravila, ki ga predpi-
suje mednarodni standard ISO 31-0 (1992, 
str. 11).

28 Bringhurst, 2002, str. 71, 72; Felici, 2003, 
str. 244, 245; Forssman, Jong, 2004, str. 322; 
The Chicago Manual of Style, 2003, § 9.21, 
9.24, 13.39; Tufte, 2001, str. 13; White, 1982, 
str. 190, 191.

29 Tudi v nemščini se vrstno število za- 
pisuje z levostično piko, na primer der  
2. Platz in der 2. Reihe, 14. Auflage.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 184, 199; 
Luidl, 1996, str. 9; New Hart’s Rules, 2005, 
str. 215.

30 Skaza, 2004, str. 30; Skaza, 2007, str. 118; 
Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pravo-
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številke, na primer pri označevanju imen vladarjev, črkovne okrajša-
ve za vrstilni števnik ne uporabljamo, na primer Henry VIII. Priporo-
čajo, da ime zapišemo v celoti in namesto rimske številke uporabimo 
črkovni zapis, na primer Henry the Eighth, in ne (v britanski angle-
ščini) Henry the VIIIth. V ameriški angleščini pa je zadnji način zapi-
sovanja dovoljen.31

Računska in druga števila

Števila moramo vedno postaviti popolna, na primer stran od 113 do 
125, in ne od 113 do 25, ali od 50 000 do 100 000, in ne od 50 do 100 000. 
V drugem primeru bi takšen zapis imel tudi drugačen pomen. 

Sicer pri pet- in večmestnih številih (10 000, 500 000, 13 000 000) ti-
sočice (milijonice itd.) ločimo32 z 2 tipografskima enotama prazne-
ga prostora.33 Pri štirimestnih številih (1000, 8000) praznega prostora 
ne dajemo. Izjema je pisanje v stolpcu, v katerem so tudi pet- ali več- 
mestna števila. Tu moramo paziti, da so posamezne enote števila za-
pisane druga pod drugo.34

V Slovenskem pravopisu35 piše, da večmestna števila ločimo 
s stičnimi pikami oziroma tudi z vejicami (na primer milijonice – 

pis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, § 251–253.

31 Forssman, Jong, 2004, str. 321, 322; 
Hart’s Rules for Compositors and Readers 
at the University Press Oxford, 1999, str. 3, 
18; The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 9.8.

32 Tudi v nemščini so pri petmestnih šte-
vilih tisočice ločene od stotic. Za vse šte-
vilčne podatke razen za denarne zneske se 
predvideva ločevanje s praznim prostorom. 
Izjema so poštne številke, ki se pišejo brez 
praznega prostora. – J. Tschichold (1991,  
str. 97) je posebej opozarjal, da se za loče-
vanje tisočic ne sme uporabljati pika ali ve-
jica, temveč manjši prazen prostor.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 13, 14–16, 33; For- 
ssman, Jong, 2004, str. 184, 197, 198; Gulbins, 
Kahrmann, 2000, str. 118, 119; Heise, 1996, 
str. 32; Luidl, 1999, str. 52; New Hart’s Rules, 
2005, str. 215; Tschichold, 1991, str. 97.

33 Nekoč (Ambrožič, 1937, str. 25, 178, 210; 
Mihalek, 1946, str. 11) so tisočice pri pet- in 
večmestnih številih ločevali s piko. V prvem 
obsežnem učbeniku za stavce, ki je izšel po 
drugi svetovni vojni (Blejec, 1957), je že vi-
dna uporaba praznega prostora v velikosti 
dveh tipografskih enot, in ne več pika. Enako 
so stavljena števila v nadaljnji strokovni lite-
raturi (Paradiž, 1971; Mrak, 1972; Mrak 1980).

34 Glede podpisovanja – enice pod enice, 
desetice pod desetice itn. – velja v nemščini 
isto pravilo kot v slovenščini.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 15, 16, 35, 36, 50, 
51; Forssman, Jong, 2004, str. 184; Hochu-
li, 2005, str. 43, 44; Tschichold, 1967, str. 62, 
64, 65; Turtschi, 2000, str. 209; Willberg, 
Forssman, 2000, str. 55; Willberg, Forssman, 
2005, str. 243, 244.

35 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pra-
vopis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, § 255, 352.
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52,500.000).36 Ločevanje s pikami37 in vejicami je uporabno predvsem 
za zapisovanje denarnih vsot, v drugih primerih je priporočljivo lep-
še zapisovanje – s praznim prostorom 2 tipografskih enot. Če se drži-
mo navodil Mednarodnega sistema za pisanje merskih enot ter števil 
k tem enotam (SI – Système international d’unités), potem ravno tako 
ne uporabljamo stičnih pik ali vejic za ločevanje pet- in večmestnih 
številih, temveč jih ločimo z manjšim praznim prostorom (uporabimo 
»tanko razpiralo«38).39 

Pravilno Napačno

od 210 do 275 l

4200 m
10 050 kg

od 210 do 75 l40
od 210 l do 275 l
4 200 m 
10.050 kg

2 217 856 prebivalcev 2217856 prebivalcev

 1 080
 12 355
 20 010
  988
 34 433

 1080 
 12 355
 20 010
 988
34 433

AngleščIna V angleščini velja delno razlikovanje v primeru pisanja 
večmestnih števil in denarnih zneskov. V splošni rabi števil so štiri- in 
večmestna števila lahko ločena z vejico, na primer 7,642, 125,397,000. 
V britanskih strokovnih in znanstvenih delih, v katerih so numerični 
podatki pomembni, na primer v matematičnih delih, oštevilčenju vrst 

36 Podana je sicer možnost (2001; 2003; 
elektronska izdaja, 2003, § 257), da piko na-
domeščamo s presledkom. – To je nepopol-
no, saj naj bi ta prazni prostor ne bil večji 
od 2 tipografskih enot.

37 Za ločevanje v denarnih zneskih se  
v nemščini uporablja stična pika ne glede 
na velikost zneska.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 13, 14–16, 33; 
Forssman, Jong, 2004, str. 184, 197, 198; 
Heise, 1996, str. 32; Luidl, 1999, str. 52; New 
Hart’s Rules, 2005, str. 215; Tschichold, 1991, 
str. 97.

38 Torej, 1⁄6 celca, na primer pri velikosti 
9 tipografskih enot je prazen prostor v ve-
likosti 1,5 tipografske enote oziroma pri ve-
likosti 12 tipografskih enot prazen prostor 
obsega 2 tipografski enoti. 
Prim.: The Chicago Manual of Style, 2003, 
§ 14.14.

39 Prim.: The Chicago Manual of Style, 
2003, § 15.65.

40 Ta način pisanja števil, da desetice, 
stotice ipd., ki se ne spremenijo, izpušča-
mo, je značilen in pravilen v angleščini. 
V slovenščini pa je napačen.
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in odstavkov besedila, oštevilčenju strani, številkah knjižničnih evi-
denc, razpredelnicah in preglednicah z numeričnimi podatki, morajo 
biti štirimestna števila stavljena skupaj brez vejice ali praznega pro-
stora med stoticami in tisočicami. Pri pet- in večmestnih številih pa 
stotice in tisočice ter tisočice in milijonice ločimo z manjšim praznim 
prostorom – 2 tipografski enoti.41 V ameriški angleščini uporabljajo 
vejico, in ne praznega prostora. Pri podpisovanju številk, na primer 
v razpredelnicah in preglednicah, velja isto pravilo kot v slovenšči-
ni; enice morajo biti podpisane pod enicami, desetice pod deseticami 
itn., decimalna mesta pa pod decimalnimi mesti.42 

Telefonska številka

Pri telefonskih številkah se omrežno skupino piše posebej in je od te-
lefonske številke ločena z normalnim presledkom. Omrežna številka 
je lahko od telefonske številke ločena s stično poševnico ali pa je za-
pisana v oklepaju, kateremu sledi normalen presledek. Telefonske šte-
vilke (šestmestne) se pišejo po tri številke skupaj, med prvimi tremi 
in drugimi tremi številkami je normalen presledek. Če se število kon-
ča s štirimestnim številom, razdelimo to po dve številki skupaj, tudi 
med njima je normalen presledek. Mednarodne klicne številke se pi-
šejo skupaj, ne glede na to, koliko mest imajo. Lahko pa izhodno klic-
no številko ločimo od vhodne klicne številke. Izhodno klicno številko 
lahko nadomestimo z enim znamenjem za plus (+), ne glede na to, ali 
sta izhodni številki dve ali jih je več.43

41 Squire, Willberg, Forssman (2006,  
str. 53) navajajo samo prazen prostor, ne  
pa tudi, kako velik naj bi bil; iz primerov  
je razvidno, da so za prazen prostor upo- 
rabili velikost normalnega presledka.  
V New Hart’s Rules (2005, str. 182) je  
naveden manjši prazen prostor, v velikosti  
1⁄5 celca. V MCS’s House Style (1999, str. 5) 
navajajo prazen prostor v velikosti presled-
ka (3⁄10 celca). – To je lahko zavajajoče, več-
mestno številko bi na primer prebrali kot 
več stotic (več trimestnih števil). 

42 Bringhurst, 2002, str. 71, 72; Burke, 
1993, str. 16, 28, 29; Butcher, Drake, Leach, 
2007, str. 118, 144, 145, 319; Forssman, Jong, 

2004, str. 322; Garland, 1996, str. 108; Gibal-
di, MLA Handbook for Writers of Research 
Papers, 1999, str. 69, 70; Gibaldi, MLA Style 
Manual and Guide to Scholary Publishing, 
1999, str. 116; Joshi, 1996, str. 94, 97–99; 
MCS’s House Style, 1999, str. 4–6; MHRA 
Style Guide, 2008, str. 39; New Hart’s Rules, 
2005, str. 179, 182, 292, 293, 295, 296; Noord-
zij, 2000, str. 82, 83; Squire, Willberg, Forss- 
man, 2006, str. 53; The Chicago Manual of 
Style, 2003, § 9.3, 9.7, 9.22, 9.59, 9.60, 13.37, 
13.39; Tufte, 2001, str. 13, 83, 85, 86; White, 
1982, str. 190, 191. 

43 V nemščini so telefonske številke raz-
porejene v skupine po dve številki skupaj. 
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Pravilno Napačno

200 32 22

01 200 32 22
051 314 007
01/200 32 22
051/314 007
(01) 200 32 22

00386 1 200 32 22
00 386 1 200 32 22
+386 1 200 32 22
+386 51 314 007

200 322 2
20 03 22 2
2003222
01 2003 222
051 314007
01 / 200 32 22
051/ 314 007
( 01 ) 200 32 22
(01)200 32 22
00386 120 032 22
00 3861 200 32 22
++386 1 200 32 22
+ 386 51 314 007

AngleščIna V angleščini velja delno razlikovanje pri pisanju tele-
fonskih številk. Znamenje plus, ki nadomešča izhodno klicno številko, 
je stavljeno nestično. Druge vhodne (državne, pokrajinske) številke 
so zapisane nestično. Same številke so navadno v Veliki Britaniji raz-
deljene na dve skupini, po štiri in šest številk. Izjema so londonske te-
lefonske številke, ki so razdeljene na tri skupine, po dve, štiri in še en-
krat štiri številke. Telefonske številke v Združenih državah Amerike so 
navadno razdeljene na dve skupini, po tri in štiri številke, ki ju pove- 

Če številka obsega liho število posameznih 
številk, je prva številka sama – razporejanje 
v skupine po dve številki vedno poteka od 
desne proti levi. – F. Forssman in R. de Jong 
(2004, str. 197) dopuščata tudi zapis tele-
fonske številke v celoti, brez kakršnegakoli 
ločevanja. – Sicer naj bi bila številka ločena 
od krajevne in mednarodne klicne številke 
s praznim prostorom, s stično piko, z ne-
stično poševnico, z nestičnim pomišljajem, 
klicni številki sta lahko znotraj oklepajev. 
– J. Tschichold (1991, str. 97) ni predvideval 
ločevanja posameznih skupin številk s pi-
kami, temveč z manjšim praznim prosto-
rom. – F. Forssman in R. de Jong (2004, str. 
189) dopuščata ločevanje klicne številke od 
siceršnje telefonske številke s piko. – Stan-

dard DIN 5008 (2005, str. 30, 32) pa predvi-
deva združevanje številk v posamezne sku-
pine, in sicer: mednarodna vhodna številka 
vsebuje na začetku desnostično znamenje 
plus (za označevanje izhodnih številk), za 
praznim prostorom sledi krajevna ali ob-
močna klicna številka, sledi ločevanje s pra-
znim prostorom, za njim pa naj bi bila tele-
fonska številka zapisana brez kakršnegakoli 
ločevanja, lahko tudi ločena s pomišljajem, 
ki naj bi ločeval dvo-, tri- ali štirimestni 
prvi del od štirimestnega drugega dela.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 30, 32; Forssman, 
Jong, 2004, str. 191, 197; Gulbins, Kahrmann, 
2000, str. 122; Heise, 1996, str. 32; Luidl, 
1999, str. 52; Tschichold, 1991, str. 97; Will-
berg, Forssman, 2000, str. 13, 55.
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zuje stični vezaj. Za takšno zapisovanje je namesto vezajev predviden 
manjši prazen prostor med posameznimi številkami ene skupine.44  

Denarni znesek

Pri milijonicah se piše vejica, če so pri tisočicah navedene pike. Stoti-
ne so ločene z vejico.45 Vsa ločila so pisana stično.46 

V literaturi s področja priprave besedila47 je navedeno, da se med 
milijonicami in deseticami stavi 2 tipografski enoti praznega prosto-
ra.48 Vendar se je v zadnjem obdobju pri pisanju denarnih zneskov 
uveljavilo »ločevanje« s stičnimi pikami in vejicami. 

Decimalni del zneskov včasih, navadno tedaj, kadar je enak ničli, 
lahko nadomeščamo z levostičnim pomišljajem.49 

Oznake, okrajšave ali posebna znamenja za posamezne valute se 
pišejo za številkami nestično.50 Navadno so valute zapisane z verzal-
kami, na primer SIT, EUR.51

44 Bringhurst, 2002, str. 31; Jury, 2004,  
str. 90; Squire, Willberg, Forssman, 2006, 
str. 53, 54.

45 V Slovenskem pravopisu (2001; 2003; 
elektronska izdaja, 2003, § 255, 352) je napi-
sano, da pri zapisu denarnih zneskov dele 
enote, na primer stotine, ločimo s piko, kar 
je v nasprotju z zapisom na str. 48 (Sloven-
ski pravopis, 2001; 2003; elektronska izdaja, 
2003, § 436). 

46 V nemščini je decimalna vrednost de-
narnega zneska ločena z vejico, ne glede na 
to, ali je denarni znesek v evrih ali v kaki 
tuji valuti. – K. Hübener (2004, str. 23) za 
ločevanje decimalnih vrednosti na primer  
v evrih predvideva vejico, v švicarskih fran-
kih pa piko. – Sicer se za pregledno loče-
vanje denarnega zneska uporabljajo stične 
pike, ne glede na to, ali se ločuje milijonice 
od tisočic ali tisočice od stotic. 
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 8, 13, 14–16, 50, 
51; Forssman, Jong, 2004, str. 184; Hübener, 
2004, str. 23.

47 Paradiž, 1971, str. 29.
48 V Slovenskem pravopisu (2001; 2003; 

elektronska izdaja, 2003, § 257) in v EPIS-u 

(2007, str. 117) je sicer napisana možnost, da 
piko nadomeščamo s presledkom. To je ne-
popolno, saj naj bi ta prazni prostor ne bil 
večji od 2 tipografskih enot. 

49 Slovenski pravopis (2001; 2003; elek-
tronska izdaja, 2003, § 436) sicer predvi-
deva pisanje dveh vezajev. Vendar je zapis 
dveh vezajev za zaznamovanje enote 00 
uporabljen nedosledno: 17 345,-- (Sloven-
ski pravopis, 2001; 2003; elektronska izda-
ja, 2003,  § 436). V zapisih na straneh 32, 41 
(Slovenski pravopis, 2001; 2003; elektronska 
izdaja, 2003, § 255, 352) je samo en vezaj. 
Da ne bi prihajalo do podobnih napak, je 
res bolj smiselno uporabljati samo en po-
mišljaj. 
Glej poglavje Pomišljaj, str. 34.

50 V nemščini se okrajšava ali posebno 
znamenje za evro lahko zapisuje pred ali za 
denarnim zneskom nestično. Tuje valute, na 
primer ameriški dolar, švicarski frank, ja-
ponski jen, se zapisujejo nestično pred de-
narnim zneskom.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 8, 13, 14–16, 50, 
51; Forssman, Jong, 2004, str. 184.

51 Glej poglavje Valute, str. 97.
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Pravilno Napačno

5.000,00 EUR
5.000,– EUR
13.254,60 EUR
14,865.250,00 EUR
1,50 EUR

2 €
12 $52
34 £54

5.000, 00 EUR
5.000,- EUR
13,254.60 EUR
14.865.250,00 EUR
1,50 Eur

2€
$1253
£3455

AngleščIna V britanski angleščini velja razlikovanje v primeru pi-
sanja denarnih zneskov. Znamenje za angleške funte je pred števil-
ko denarnega zneska, pisano desnostično. Izjema je okrajšava za peni 
(pence) – p, ki se piše za zneskom levostično. Če ima znesek tudi deci-
malno vrednost, pišemo samo znamenje za funte, na primer £15.42 ali 
£15·42,56 in ne £15.42p ali £15·42p. – Decimalni zneski so ločeni z zgor-
njo piko57 ali spodnjo piko,58 in ne z vejico, kot je to značilno za slo-
venščino. – Če je decimalni znesek manjši od enega funta, pa ima na-
pisani znesek stično pisano okrajšavo za peni, na primer 56p, in ne 
£0.56 ali £0·56.59 Vendar obstaja tudi drugačno priporočilo,60 ki je 
osnovano na enotnem načinu zapisovanja denarja, na primer £6.00, 
£5.25, £0.25, in ne £6 ali 25p. Štiri- in večmestni denarni zneski so lo-
čeni z vejico, na primer £2,542, £2,340,646. Kadar večje zneske pišemo 
kot dele milijonov, uporabljamo spodnjo piko, če je sicer pri manjših 
zneskih uporabljena zgornja pika, na primer £7.47 m.61 

52 V angleščini je ta način zapisa ameri-
ške denarne enote napačen.

53 Oznaka ameriškega dolarja se v angle-
škem jeziku piše pred denarnim zneskom, 
in sicer desnostično.

54 V angleščini je ta način zapisa britan-
ske denarne enote napačen.

55 Oznaka britanskega funta se v angle-
škem jeziku piše pred denarnim zneskom, 
in sicer desnostično. 

56 P. Baines, A. Haslam, 2002, str. 112–114, 
165, 166) in D. Jury (2004, str. 46) posebej 
opozarjajo, da mora biti pika, ki razmejuje 
celo število od decimalnega dela, nad čr-
kovno črto in se pika za zaključevanje pove-

di ne sme uporabljati. – V New Hart’s Rules 
(2005, str. 185) pa opozarjajo, da ta način 
pisanja že dolgo ni več široko uporabljan.

57 Hart’s Rules for Compositors and  
Readers at the University Press Oxford, 
1999, str. 87. 

58 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 141, 
142; MHRA Style Guide, 2008, str. 40; New 
Hart’s Rules, 2005, str. 186. 

59 Baines, Haslam, 2002, str. 166; MHRA 
Style Guide, 2008, str. 40; New Hart’s Rules, 
2005, str. 186.

60 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 141. 
61 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 141, 

142; Forssman, Jong, 2004, str. 325; MHRA 
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Znamenje za ameriške dolarje je stavljeno pred številko denarne-
ga zneska, pisano desnostično, na primer $15. Izjema je znamenje za 
cente, ki je levostično znamenje, na primer 26¢. Cente lahko zapiše-
mo tudi z znamenjem za dolarje, če so v besedilu uporabljena samo 
ta znamenja, na primer: Prices ranged from $0.95 or $1.00 up to $9.95 
or $10.00. V tem primeru mora tudi biti zapisana številka nič pred de-
cimalnim delom zneska. V nasprotnem je prednost v zapisovanju cen-
tov,62 na primer 56¢, in ne $0.56. Večji zneski se pogosto ne izpišejo 
v celoti številčno, temveč jih dopolnimo s črkovnim zapisom, na pri-
mer $3 million, $7.3 billion. Včasih pa tisočice nadomesti verzalka K 
(kilo), ki je pisana levostično, na primer $350K.63 

Angloameričani pri zapisovanju tujih valut sledijo svojemu pravilu 
– znamenja za valute so pred (desnostično) številko denarnega zne-
ska, na primer €11.47.64

Rimske številke

Poleg arabskih številk uporabljamo tudi rimske, na primer I, V, X, l, 
C, D, M. Uporabljamo jih za pisanje poglavij, letnikov revij in časopi-
sov, oštevilčenje strani nekaterih naslovnih pol in pri pisanju lastnih 
imen, na primer imen poglavarjev: Henrik VIII.65 Za oštevilčenje stra-
ni se uporabljajo arabske številke, izjema so strani obsežne naslovne 
pole, ki jih paginiramo posebej, in sicer z rimskimi številkami. V tem 
primeru so rimske številke zapisane z minuskulami ali kapitelkami, in 
ne z verzalkami. V Slovenskem pravopisu66 je navedena uporaba rim-
skih številk za pisanje: vojaških enot (na primer XIV. divizija), imen 
zavodov in ustanov (na primer I. gimnazija). V EPIS-u67 je navedena 
poleg arabskih številk uporaba rimskih za zapisovanje nadstropij (na 

Style Guide, 2008, str. 40; New Hart’s Rules, 
2005, str. 169, 186.

62 New Hart’s Rules, 2005, str. 186.
63 Forssman, Jong, 2004, str. 325; Gibaldi, 

MLA Handbook for Writers of Research Pa-
pers, 1999, str. 70; Gibaldi, MLA Style Manu-
al and Guide to Scholary Publishing, 1999, 
str. 117; The Chicago Manual of Style, 2003, 
§ 9.23, 9.24, 9.27, 9.28.

64 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 142; 
MHRA Style Guide, 2008, str. 40, 41: New 

Hart’s Rules, 2005, str. 186; The Chicago 
Manual of Style, 2003, § 9.27.

65 V nemščini se rimske številke upora-
bljajo za imena vladarjev, za dele oziroma 
volumne knjižnih ali periodičnih izdaj, iz-
jemoma tudi za zapis letnic.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 334, 335.

66 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pra-
vopis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, § 91, 97.

67 Skaza, 2007, str. 118.
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primer III. nadstropje) – kar pa je danes prej izjema kot priporočilo 
ali celo pravilo.

Rimskih številk ne uporabljamo več za pisanje mesecev ali letnic 
v datumih in tudi ne za pisanje stoletij.68 Zapis letnic z rimskimi šte-
vilkami se je opustil v drugi polovici 20. stoletja. Prav tako se rimske 
številke opuščajo pri pisanju posameznih členov in odlomkov v zako-
nih, predpisih, pogodbah ipd. 

Rimske številke pišemo z določenimi črkami. Navadno so zapisane 
z verzalkami ali tudi kapitelkami. V zadnjem obdobju za paginiranje 
strani uporabljamo tudi minuskule (so manj moteče), kar smo pre-
vzeli z anglosaškega področja. 

Osnovni znaki rimskih številk so naslednji: I = 1, V = 5, X = 10, l = 50, 
C = 100, D = 500, M = 1000.

Rimske številke smemo ponoviti največ trikrat.69 Manjša števka, po-
stavljena za večjo ali več (največ tri) enakih števk, pomeni vsoto večje 
in manjše števke oziroma vsoto enakih števk: CI = 101, III = 3. Manjša 
števka, postavljena pred večjo, pomeni razliko med večjo in manjšo 
števko: Xl = 40, XCIX = 99. Števke, ki predstavljajo eno številko, piše-
mo stično, od preostalega besedila pa je številka ločena z normalnim 
presledkom.

Kadar stavimo rimske številke drugo pod drugo, morajo biti porav-
nane na levo naslonilo. Kadar pa imajo številke pike, jih moramo pri 
podpisovanju poravnati na desno naslonilo70 – pike morajo biti pod-
pisane druga pod drugo.71 

Pravilno Napačno

II. poglavje
2. poglavje

II poglavje
2.poglavje

68 V Slovenskem pravopisu (2001; 2003; 
elektronska izdaja, 2003, § 13) sicer piše,  
da jih uporabljamo za zapisovanje mese- 
cev v datumih, vendar je že več desetletij  
ta način zapisa datuma opuščen. Isto velja 
za pisanje stoletij z rimskimi številkami.  
Že v Ročnem stavcu, 1. del, iz leta 1971  
(str. 34) beremo, da rimske številke za na-
vajanje stoletij in mesecev pri datumih niso 
primerne, ker preveč izstopajo iz srednje 
črkovne podobe.

69 V starejši literaturi bomo lahko nalete-
li tudi na štirikratne ponovitve.

70 Tudi kadar v nemščini stavijo rimske 
številke drugo pod drugo, morajo biti po-
ravnane na levo naslonilo. Kadar pa imajo 
številke pike, jih je treba pri podpisovanju 
poravnati na desno naslonilo – pike morajo 
biti podpisane druga pod drugo.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 335.

71 Paradiž, 1971, str. 35.
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Pravilno Napačno

Delo, št. 3, letnik IC
str. VI
str. vi
Jožef I.

Delo, št. III, letnik 99
str.VI
str vi
Jožef I
Jožef 1.

I. bataljon
II. gimnazija
10. sedež v XVI. vrsti

I.bataljon
II gimnazija
X. sedež v XVI. vrsti

22. 4. 2002
21. stoletje

22. IV. 2002
XXI. stoletje

prostor I
prostor II
prostor III

 I. prostor
 II. prostor
 III. prostor
IV. prostor

 prostor I
 prostor II
 prostor III

I. prostor
II. prostor
III. prostor
IV. prostor

AngleščIna V angleščini se rimske številke uporabljajo za imena 
vladarjev ter za označevanje poglavij, pomembnih delov besedila in 
za dele oziroma volumne knjižnih ali časopisnih in revijalnih izdaj. 
Vendar za njimi ni pike kot na primer v slovenščini in nemščini. Rim-
ske številke se uporabljajo tudi za oštevilčenje naslovne pole knji-
ge. V tem primeru se navadno uporabljajo minuskule za zapis rim-
skih številk.72 V ameriški angleščini se rimske številke (kot verzalke) 
lahko uporabljajo v oštevilčenju amandmajev oziroma popravkov, na 
primer Amendment V.73 Uporabljajo se tudi za označevanje imen la-
dij. Za osebna imena se poleg rimskih številk lahko uporabljajo tudi 
arabske številke, na primer Michael F. Johnson 2nd.74 

72 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 128, 
146, 147; Forssman, Jong, 2004, str. 321, 322; 
Gibaldi, MLA Handbook for Writers of  
Research Papers, 1999, str. 72; Gibaldi, MLA 
Style Manual and Guide to Scholary Pub-
lishing, 1999, str. 119; MHRA Style Guide, 

2008, str. 21, 39, 40; New Hart’s Rules, 2005, 
str. 187–189; The Chicago Manual of Style, 
2003, § 9.30, 9.46–9.48.

73 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 9.32.

74 Ibid., § 9.47, 9.49, 9.69–9.71.
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Pisanje datuma 

V slovenščini pri pisanju datuma najprej napišemo dan, nato mesec 
in nazadnje leto.75 Med njimi pišemo presledek, saj gre za tri različ-
ne podatke, ki skupaj sestavljajo datum.76 Za pisanje letnic ne upo-
rabljamo več rimskih številk, temveč arabske. Mesec lahko napišemo 
z besedo (z malo začetnico) ali z arabsko številko. Tudi mesecev ne 
označujemo več z rimskimi številkami. Za dnevom in mesecem, če je 
ta pisan s številko, pišemo levostično piko (vrstilni števnik).77 Pred 
enomestnimi številkami dni ali mesecev ne pišemo ničel,78 razen če 
je datum napisan na dokumentu ali tiskovini, ki bi bila lahko podvr-
žena ponarejanju, na primer na osebni izkaznici, potnem listu, roj-
stnem listu. 

75 Če pišemo datum, kot določa standard 
ISO, najprej napišemo letnico, nato mesec 
in nazadnje dan. Sicer enomestno številko 
meseca ali dneva dopolnimo z ničlo. Med 
podatki ne pišemo pike, ampak stični vezaj, 
na primer 1950-08-08, ali celo brez veza- 
jev, na primer 19500808. Sicer takšen za- 
pis datuma v slovenščini (in tudi v Evropi) 
ni široko uveljavljen. – Pogosto zmotno  
mislimo, da je ta način široko uveljavljen  
v Severni Ameriki, a se uporablja predvsem 
v računalništvu: Takšen zapis dobimo, ka-
dar določen računalniški program poda av-
tomatični zapis in izpis datuma.

76 Podoben način pisanja datuma je pred-
viden v nemščini: Uporablja se levostična 
pika za navajanjem dneva in meseca, če se 
ta piše s številko. Standard DIN 5008 (2005, 
str. 14) določa, da so podatki o dnevu, me-
secu, če je ta zapisan z besedo ali okrajša-
vo, in letu ločeni s praznim prostorom, na 
primer 3. Avgust (ali Avg.) 2001.  
F. Forssman in R. de Jong (2004, str. 12, 183) 
ter K. Hübener (2004, str. 13) enako predla-
gajo prazen prostor med temi podatki, a ne 
v velikosti normalnega oziroma običajne-
ga presledka med besedami, temveč manjši 
prazen prostor. – Standard DIN 5008 (2005, 
str. 14) dopušča tudi ameriško interpreta-
cijo zapisovanja datuma, najprej leto, nato 
mesec in nazadnje dan; podatki naj bi bili 

ločeni z vezajem, na primer 2001-12-04,  
02-12-04. Vendar zaradi morebitnega dvo-
ma o posameznem podatku priporoča 
obratni vrstni red podajanja podatkov in 
ločevanje – tokrat – s stično piko (!), na pri-
mer 04.12.2001, 04.09.01. Kadar datum in/ali 
mesec obsegata enomestno število, je pred-
videna uporaba številke nič pred njima.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 14; Forssman, 
Jong, 2004, str. 12, 183, 198; Gulbins, Kahr-
mann, 2000, str. 121; Hübener, 2004, str. 13; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 215.

77 Skaza, 2007, str. 118; Slovenski pravopis, 
2001; Slovenski pravopis, 2003; Slovenski 
pravopis, elektronska izdaja, 2003,  
§ 251, 252.

78 V nemščini zapisovanje ničel pred eno-
mestnimi podatki dneva ali meseca, če je ta 
zapisan s številko, ni priporočljivo. Izjema 
bi bili takšni podatki, zapisani v tabeli, ta-
krat zapis ničel dopuščajo.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 12, 198; 
Gulbins, Kahrmann, 2000, str. 121.
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Pravilno Napačno

22. april 2002

22. 4. 2002

5. 8. 1950

22 april 2002
22. April 2002
22.april2002
22.4.2002
22. IV. 2002
XXII. IV. MMII
22-4-2002
05. 08. 195079

AngleščIna V britanski angleščini je vrstni red podatkov, ki sesta-
vljajo datum, enak slovenskemu zapisu datuma: dan, mesec, leto, na 
primer 13 July 1970. Prav tako so ti podatki ločeni s praznim prostorom 
v velikosti normalnega presledka. Med mesecem in letnico ne pišemo 
vejice. Za številko dneva ni pike, tudi črkovne okrajšave za vrstilne 
števnike ne uporabljamo. Mesecev ne pišemo z rimskimi številkami 
(kot so jih v obdobju julijanskega koledarja), tudi z arabskimi ni pri-
poročljivo, temveč jih pišemo z besedo. Pišejo se z veliko začetnico. 
Lahko pa uporabljamo tudi okrajšave, ki so določene, na primer Jan., 
Feb., Mar., Apr., Aug., Sept., Oct., Nov., Dec. Meseci maj, junij in julij 
se ne krajšajo. Če desetletje kakega stoletja pišemo s številko, mora-
mo izpisati celotno letnico in dodati končnico, vendar brez opušča-
ja, na primer 1960s, in ne 1960’s ali ’60s. Pri pisanju časovnih obdo-
bij kratice pišemo s kapitelkami in brez pik, na primer 250 BC (before 
Christ). To oznako uporabljamo za številko ali številkami (185–122 BC, 
117/16 BC). Za obdobje našega štetja uporabljamo posebno oznako 
aD (Anno Domini – in the year of our Lord), kadar je to izrecno po-
trebno. Pišemo jo pred številko leta, na primer aD 250. Izjema, pisa-
nje za časovno oznako, pa je tedaj, ko za časovno enoto uporabljamo 
stoletja, in ne leta, na primer first century aD. Pri navajanju več letnic 
pišemo samo zadnje dele letnic, na primer 1841–580 oziroma 1841–4581 
(J. Butcher, C. Drake in M. Leach82 pa dopuščajo oba načina), 1966/783 

79 Takšen zapis bi bil uporaben le v delih, 
ki so podvrženi ponarejanju.

80 Hart’s Rules for Compositors and  
Readers at the University Press Oxford, 
1999, str. 19. 

81 MHRA Style Guide, 2008, str. 39; New 
Hart’s Rules, 2005, str. 182, 183.

82 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 130. 
83 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 130; 

Hart’s Rules for Compositors and Readers 
at the University Press Oxford, 1999, str. 19. 
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ali 1966/67.84 Kadar pa so navedene letnice v različnih stoletjih, nava-
jamo letnice v celoti, in ne samo zadnji del, na primer 1798–1810, in ne 
1798–810. Prav tako je treba letnice pr. n. št. pisati v celoti, na primer 
1792–1750 BC. V akcidenčnih tiskovinah in besedilih navajamo letni-
ce v celoti, na primer 1960–1961. Kadar pri letnicah navajamo okvir-
no leto, mora biti dopisana okrajšava c. za »circa«, ki je pisana kur-
zivno. Ta se mora uporabljati pred številko, in sicer desnostično,85 na  
primer c.1600, 1600–c.1800, oziroma nestično,86 na primer c. 1490,  
c. 1215 – c. 1260. Če je okrajšava pred črkovno oznako, potem je zapi-
sana nestično, na primer c. aD 50.87 Pri okvirnem navajanju datuma 
je okrajšava pisana nestično, na primer c. Jan. 1986.88 

V ameriški angleščini se vrstni red podatkov v datumu razlikuje 
od  britanskega (in evropskega) načina.89 Če sta najprej napisana me-
sec in dan, sta od letnice ločena z vejico, na primer July 13, 1970. Uve-
ljavljen je tudi (v računalništvu) zapis datuma, ki ga določa standard 
ISO. Vsi podatki so zapisani s številkami, mesec in dan sta vedno dvo-
mestni številki, po potrebi sta podatka dopolnjena z ničlama. Podatki 
so razporejeni po naslednjem vrstnem redu: leto, mesec, dan. Med se-
boj niso ločeni s pikama, ampak stična vezaja90 ločujeta podatke,91 na 
primer 2003-10-05, ali pa so tudi brez vezajev, na primer 20031005.92  
V ameriški angleščini je – sicer manj formalno – za razliko od britanske 
angleščine dovoljeno okrajševanje pri zapisu desetletja nekega stole-
tja, na primer ’60s.93 Sicer pri popolnem izpisu desetletja nekega sto-

84 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 130; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 183.

85 New Hart’s Rules, 2005, str. 177, 178.
86 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 118, 131, 

146, 151; MHRA Style Guide, 2008, str. 38.
87 New Hart’s Rules, 2005, str. 177.
88 Baines, Haslam, 2002, str. 165; Butcher, 

Drake, Leach, 2007, str. 131, 130–132, 146; 
Forssman, Jong, 2004, str. 324; MHRA Style 
Guide, 2008, str. 34, 38, 39; New Hart’s Ru-
les, 2005, str. 172, 177, 189–192.

89 J. Gibaldi (MLA Handbook for Writers 
of Research Papers, 1999, str. 71; MLA Style 
Manual and Guide to Scholary Publishing, 
1999, str. 117) dopušča uporabo obeh nači-
nov zapisovanja datuma, a opozarja, naj se 
v enem besedilu dosledno uporablja samo 
en način zapisovanja datumov. 

90 J. Butcher (1999, str. 135) je napačno za-
pisala datum, definiran s standardom ISO. 
Zapisan je s stičnima pomišljajema, moral 
pa bi biti z vezajema. V novi izdaji (2007, 
str. 131) so J. Butcher, C. Drake in M. Leach 
napako odpravili.

91 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 9.40.

92 Baines, Haslam, 2002, str. 165; Butcher, 
Drake, Leach, 2007, str. 130; Gibaldi, MLA 
Handbook for Writers of Research Papers, 
1999, str. 71, 72; Gibaldi, MLA Style Manual 
and Guide to Scholary Publishing, 1999,  
str. 117, 118; The Chicago Manual of Style, 
2003, § 6.46, 9.34, 9.35, 9.40. 

93 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 9.37.
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letja tudi ne uporabljamo opuščaja, na primer 1930s.94 Pri omejevanju 
desetletij nekega stoletja je v ameriški angleščini razlika enega leta,  
na primer 2000–2009 (sicer velja 2001–2010) in 2010–2019 (sicer 2011–
2020) itn.95 Za označevanje določenega obdobja se v ameriški angle-
ščini poleg AD in BC uporabljata tudi CE (of the common era) in BCE 
(before the common era). Priporočena je uporaba okrajšav brez pik in 
zapisano z verzalkami, na primer AD 1066, 21 BCE–39 CE. Vendar je za-
pis s kapitelkami, brez pik ali s pikama še vedno dovoljen.96 Pri pisanju 
časovnih obdobij velja isto pravilo za pisanje kratic kot v britanski an-
gleščini; BC pišemo za številko, isto velja za BCE in CE, le AD pišemo 
pred številko.97 Kadar sta letnici, ki ju povezuje pomišljaj, del knjižne-
ga naslova, ju izpišemo v celoti, na primer An English Mission to Mus-
covy, 1589–1591. Če sta letnici del naslova poglavja ali podpisa razpre-
delnice, zapišemo samo zadnji dve številki, na primer »From meeting 
to marriage, 1932–38«.98 Vendar J. Gibaldi99 to dopušča, le če sta letnici 
v istem stoletju. V ameriški angleščini je dovoljeno dodatno okrajševa-
nje mesecev in dni tedna ter njihovo pisanje brez pike, a le v računalni-
ških sistemih in seznamih periodične literature, na primer Jan. ali Jan 
ali Ja, July ali Jul ali Jl, Dec. ali Dec ali D, Sun. ali Su, Thurs. ali Th.100 

Zaradi različnega pisanja datumov v angleškem (britanskem in 
ameriškem) jeziku odsvetujejo uporabo številk za mesece, kar je pri 
nas sicer običajno, saj lahko privede do napačnega razumevanja po-
datkov. Na primer: zapis 5.4.75 ali 5/4/75 bo v britanski angleščini 
pomenil 5 April 1975, v ameriški angleščini pa May 4, 1975.101 

Navajanje časa

Levostično piko pišemo za številkami, ki označujejo čas polne ure, na 
primer ob 10. uri (ob deseti uri). Ob polnih urah pišemo tudi besedo 

94 Ibid., § 9.58. 
95 Ibid., § 9.37. 
96 Ibid., § 9.38, 15.41.
97 Gibaldi, MLA Handbook for Writers  

of Research Papers, 1999, str. 71; Gibaldi, 
MLA Style Manual and Guide to Scholary 
Publishing, 1999, str. 118; The Chicago Ma-
nual of Style, 2003, § 9.67.

98 The Chicago Manual of Style, 2003, § 9.68.

 99 Gibaldi, MLA Handbook for Writers  
of Research Papers, 1999, str. 72; Gibaldi, 
MLA Style Manual and Guide to Scholary 
Publishing, 1999, str. 118. 

100 Forssman, Jong, 2004, str. 324; The Chi-
cago Manual of Style, 2003, § 15.42, 15.43.

101 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 131; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 190; The Chica-
go Manual of Style, 2003, § 9.39.
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»ura«, sicer pa ne, na primer ob 11. uri, ob 10.30. Namesto te besede 
sicer lahko uporabljamo malo črko »h«, ki jo pišemo levostično kot 
eksponent, na primer ob 10h (ob desetih).102 Vendar je ta način pisa-
nja ur estetsko manj primeren. Moti tipografsko tonsko vrednost be-
sedila oziroma je za takšnim zapisom časa, če upoštevamo še prazen 
prostor presledka, ki sledi, prevelika belina. To pa vpliva na čitljivost 
besedila. Prav tako je pri manjših velikostih pisav minuskula h lahko 
slabo vidna. Zato tega načina pisanja časa ne priporočamo.

Stično piko uporabljamo, kadar so poleg ure navedene še minute, 
na primer ob 12.15. Za ločevanje ure in minut ne uporabljamo stične-
ga dvopičja, temveč piko.103 V Slovenskem pravopisu104 in v EPIS-u105 
je napisano, da piko za ločevanje ur od minut lahko izpustimo in mi-
nute pišemo levostično kot eksponent, na primer ob 1215. Iz istih ra-
zlogov, ki so navedeni pri uporabi minuskule h namesto besede ura, 
tudi tega načina pisanja minut ne priporočamo.

Stično piko uporabljamo tudi pri navajanju časa v voznih redih in 
sporedih (na primer TV, kino, gledaliških), in ne stičnega dvopičja. 
V takšnih besedilih tudi za polnimi urami pišemo minute (z dvema 
ničlama), na primer Informativna oddaja 19.00. V voznih redih izje-
moma pišemo ničlo pred enomestno številko ure, sicer pa ne, na pri-
mer odhod vlaka 06.13.

Pravilno Napačno

ob 20. uri ob 20. Uri
ob 20 uri

102 Skaza, 2007, str. 117, 120; Slovenski pra-
vopis, 2001; Slovenski pravopis, 2003; Slo-
venski pravopis, elektronska izdaja, 2003, 
§ 253.

103 Tudi v nemščini dajejo večinoma 
prednost uporabi stične pike: J. Tschichold 
(1991, str. 97), P. Luidl (1996, str. 9), R. Tur- 
tschi (2000, str. 207), ki je sicer predstavnik 
t. i. švicarskega oblikovanja, ter H. P. Will-
berg in F. Forssman (2000, str. 11), pa tudi 
tuji viri (New Hart’s Rules, 2005, str. 215) za 
ločevanje minut od ure predvidevajo piko. 
Standard DIN 5008 (2005, str. 15) nasprotno 
predvideva dvopičje, tudi za ločevanje mi-
nut in sekund, na primer 14:04:48 Uhr,  
8 Uhr. K. Hübener (2004, str. 12) dopušča 

obe možnosti, sicer daje prednost uporabi 
pike pred dvopičjem. Podobno tudi F. For- 
ssman in R. de Jong (2004, str. 199), ki na- 
vajata pravila standarda DIN, vendar eks- 
plicitno zagovarjata uporabo pike, in ne 
dvopičja v akcidenčnih delih, npr. plakatih, 
vabilih, letakih. Če se uporablja dvopičje, 
nadaljujeta, potem mora biti to optično 
izenačeno glede na uporabljene številke 
(navadno je za to potrebno dodatno, ročno 
popravljanje).

104 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski 
pravopis, 2003; Slovenski pravopis, elek-
tronska izdaja, 2003, § 256.

105 Skaza, 2007, str. 117.
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Pravilno Napačno

ob 20.15

od 9. do 12. ure 

med 18.30 in 20. uro

Odprto: 9.–21. ure

ob 20.uri
ob 20h
ob 20.15 uri
ob 20:15
ob 20,15
od 9. Do 12. Ure
od 9 do 12 ure
od 9. ure do 12. ure
med 18.30 uro in 20. uro
med 18.30 in 20.00 uro
med 18.30 in 20.
Odprto: 9–21 ure
Odprto: 9.-21. ure
Odprto: 9.00–21.00 ure
Odprto: 9.00–21.00 
Odprto: 9.00–21.00 
Odprto: 900–2100

SPoreD

VoznI reD

18.15 Radovedni Taček
22.00 Odmevi
23.05 Osmi dan

03.05 Moskva
07.50 Frankfurt
11.00 London
14.20 Pariz

18:15 Radovedni Taček
22:00 Odmevi
23:05 Osmi dan

03,05 Moskva
07,50 Frankfurt
11,00 London
14,20 Pariz
03. 05 Moskva
07. 50 Frankfurt
11. 00 London
14. 20 Pariz
03 : 05 Moskva
07 : 50 Frankfurt
11 : 00 London
14 : 20 Pariz
03.05 Moskva
07.50 Frankfurt
11.00 London
14.20 Pariz
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AngleščIna Tudi v britanski angleščini se uporablja stična pika za 
ločevanje ur in minut. V veljavi sta dva načina zapisovanja časa. Naj-
pogostejši je 12-urni način, ki ima zato poleg številk tudi oznake, gle-
de na to, ali govorimo o dopoldanskem ali popoldanskem času; a.m. 
(ante meridiem) je okrajšava za obdobje med polnočjo in poldne-
vom, p.m. (post meridiem) pa označuje čas med poldnevom in polno-
čjo, na primer 8 a.m., 4.30 p.m. Za okrajšavi uporabljamo minuskule. 
Izjema nastane, če je sicer besedilo pisano z verzalkami ali kapitelka-
mi. V tem primeru se okrajšavi prilagodita siceršnji uporabi različice 
pisave. Pri 24-urnem označevanju časa sta ti okrajšavi nepotrebni, na 
primer 0.31, 22.15.106 

V ameriški angleščini se za ločevanje minut od ure ne uporablja 
stična pika, temveč stično dvopičje, na primer 5:22 a.m., 11:11 p.m. Za 
okrajšavi časa sta uveljavljena dva načina zapisovanja: minuskule  
s pikami (a.m., p.m.) in kapitelke107 brez pik (aM, PM).108 Pri 24-ur-
nem označevanju časa ti kratici odpadeta. Ure in minute so zapisane 
stično, brez kateregakoli ločila,109 na primer 2400 ali 0000 (za pol-
noč), 1438 (sicer 2:38 p.m.), 0415 (sicer 4:15 a.m.), 1500h (v pomenu: 
At 1500 hours …). Sekunde in minute so ločene od ur z ločili, kadar je 
čas v povezavi z datumom, ki je zapisan v obliki, kot jo določa stan-
dard ISO, na primer: 1999-05-10-16:09:41.3, kar pomeni 9 minut in 41,3 
sekunde čez 16. uro.110 

106 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 119, 
132; McLean, 1996, str. 189–191; New Hart’s 
Rules, 2005, str. 187.

107 J. Felici (2003, str. 261) sicer pravi, da 
naj bi bila uporaba kapitelk značilna za 
britansko angleščino.

108 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 128; 
Felici, 2003, str. 260, 261; Gibaldi, MLA 
Handbook for Writers of Research Papers, 

1999, str. 71; Gibaldi, MLA Style Manual and 
Guide to Scholary Publishing, 1999, str. 118; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 187; The Chica-
go Manual of Style, 2003, § 9.42, 9.43, 15.44.

109 Ta način naj bi uporabljali predvsem 
v vojski.

110 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 9.44, 9.45.
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Pisanje nazivov poklicev je različno. Imena poklicev in akademskih 
nazivov lahko pišemo s polno besedo ali pa jih krajšamo. Zaradi ob-
širnosti naziva poklica jih navadno krajšamo. Isto velja za akademske 
nazive. Vsak akademski naziv ali naziv poklica ima svojo okrajšavo, 
za katero pišemo piko – levostično.1 

Akademske nazive2 pišemo pred imenom in priimkom. – Včasih za-
sledimo, da se pedagoški in raziskovalni habilitacijski nazivi (na pri-
mer docent, redni profesor, višji raziskovalec) pišejo za imenom in 
priimkom, kar je posledica vpliva anglosaškega področja. – Vsi po-
klici, ne glede na to, ali so pridobljeni na IV. ali VII. ali kateri drugi 
stopnji izobraževanja, se pišejo za imenom in priimkom in so od nje-
ga ločeni z levostično vejico. – Nekoč so poklice, ki naj bi označeva-
li družbeni položaj, pisali pred imenom in priimkom.3 – Za vejico je 
normalen prazen prostor, nato pa sledi poklic ali okrajšave poklica. 
Med posameznimi besedami ali okrajšavami naziva poklica je norma-
len presledek.4 Vendar je primerneje, če med okrajšavami prazne pro-
store zmanjšamo, na primer na 2 tipografski enosti. Isto priporočamo 
za pisanje praznega prostora med okrajšavami akademskih nazivov, 
ki jih pišemo pred imenom in priimkom. Med okrajšavami in imenom 
pa je normalen presledek. 

1 Tudi v nemščini se za okrajšavami pokli-
cev in akademskih nazivov uporablja levo-
stična pika. Med različnimi okrajšavami je 
manjši prazen prostor (1 tipografska eno-
ta), na primer Dr. Dr. h.c. 
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 12, 103, 183, 
364; Hochuli, 2005, str. 38, 39; Willberg, 
Forssman, 2000, str. 58, 60. 

2 Akademska naziva, ki se v slovenšči-
ni lahko pišeta pred imenom in priimkom, 
sta magister (mag.) znanosti in doktor (dr.) 
znanosti. Magistra znanosti ne smemo za-
menjevati z magistrom farmacije (mgr.), ki 
je okrajšava naziva poklica, pridobljenega 
z zaključenim študijem farmacije (VII. sto-
pnja izobrazbe). Doktorja znanosti tudi ne 
smemo zamenjevati z doktorjem medicine 
(dr. med.), nazivom, kakršen se pridobi  
s končanim študijem medicine (VII. stopnja 
izobrazbe). Prav tako se najvišjega peda-
goškega habilitacijskega naziva univerzite-
tnih učiteljev – profesor (izredni profesor 

in redni profesor) – ne sme zamenjevati 
z imenom poklica, ki se pridobi z zaključ- 
kom študija pedagoške študijske smeri in 
se kot poklic piše za imenom in priimkom.

3 V Slovenskem pravopisu (2001; 2003; 
elektronska izdaja, 2003, § 128) še vedno 
predvidevajo pisanje poklicev in določil, ki 
naj bi (!) zaznamovali družbeni in družab-
ni položaj, pred imenom in priimkom, na 
primer doktor, inženir, profesor, plemeniti. 
– Seveda se postavlja vprašanje o smiselno-
sti tega; zakaj bi nekateri poklici določa-
li družbeni položaj, drugi pa ne? Ali poklic 
inženirja res zaznamuje družbeni položaj 
oziroma zakaj poklic zdravnika (doktor) 
dejansko določa družbeni položaj?! 

4 V ŠUSS-u (2001, str. 43, 44) je priporoče-
na uporaba praznega prostora (normalnega 
presledka) med posameznimi okrajšavami, 
hkrati pa je primer okrajšave univerzitetne-
ga diplomiranega inženirja arhitekture za-
pisan brez presledkov – u.d.i.a. 
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Pravilno Napačno

Lepše

Lepše

Lepše

Lepše

Lepše

Lepše

Lepše

Lepše

Lepše

Jože Rogljiček, pek
Andrej Pola, graf. teh.
Andrej Pola, graf. teh.
Alojz Enota, eoc.
Jan Lobist, univ. dipl. jur.
Jan Lobist, univ. dipl. jur.
Ciril Opeka, u. d. i. a.
Ciril Opeka, u. d. i. a.
Emil Tableta, dr. med.
Emil Tableta, dr. med.
Zofija Popek, prof. biol.
Zofija Popek, prof. biol.
mag. Ludvik Hrib,  
univ. dipl. inž.
mag. Ludvik Hrib, 
univ. dipl. inž.
dr. Cveta Nosan, dr. med. 
dr. Cveta Nosan, dr. med.
izr. prof. dr. Dan Vejica
izr. prof. dr. Dan Vejica
dr. Dan Vejica, 
izr. prof.
dr. Dan Vejica, izr. prof.

Jože Rogljiček pek
Andrej Pola, graf.teh.

Alojz Enota, eoc
Jan Lobist, u. d. j.

Ciril Opeka, u.d.i.a. 

Emil dr. Tableta
Tableta dr. Emil
prof. biol. Zofija Popek 

mag Ludvik Hrib,  
univ.dipl.inž.

Dr. Cveta Nosan, Dr. Med.

izr.prof.dr. Dan Vejica

dr Dan Vejica,izr.prof.

AngleščIna V angleščini so okrajšave poklicev vedno pisane za ime-
nom in priimkom ter od njega ločene z vejico. Tudi podiplomsko pri-
dobljena izobrazba, na primer Ph.D. (v britanski angleščini) oziroma 
PhD (v ameriški angleščini), je pisana za imenom in priimkom. Lahko 
pa akademske nazive, na primer Dr (v britanski angleščini) oziroma 
Dr. (v ameriški angleščini), pišemo pred imenom in priimkom, kadar 
omenjeno osebo nazivamo z akademskim nazivom. Sicer pa je v širši 
rabi zapis za imenom in priimkom.5 

5 Forssman, Jong, 2004, str. 323; The Chi-
cago Manual of Style, 2003, § 15.20–15.22.
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Opombe so besedilo, ki pojasnjujejo označeno besedo, stavek ali del 
besedila.1 Z njimi avtorji (tudi prevajalci ali uredniki) razložijo po-
men manj znane besede ali pa navedejo literaturo, iz katere je vzet 
del besedila oziroma citat.

Opombe najpogosteje označujemo z zvezdicami ali s številkami. 
Zvezdice ali asteriske navadno uporabljamo, kadar imamo malo 

opomb; največ tri na strani. Če se na takšnih straneh pojavijo dvojne 
opombe, na primer, da se znotraj pojasnila opombe pojavi dodatna 
neznanka, te označimo z naslednjimi znamenji: krožec (˚) – ne z zna-
menjem za stopinje (!) –, križec (†) ali v novejšem času (kar je posle-
dica anglosaškega vpliva) tudi dvojni križec (‡). 

Kadar je na strani več opomb, za njihovo označevanje uporabljamo 
številke, ki morajo biti pisane zgoraj – kot eksponent (1).2 Kadar upo-
rabljamo takšno označevanje, za številkami ni ne pik ne zaklepajev. 
Takšne številke tudi niso znotraj oklepajev. Opombe so lahko oštevil-
čene od ena dalje na vsaki strani posebej ali pa velja oštevilčenje za 
celo delo od ena dalje.3 Kadar je opomb malo, je primernejše oštevil-
čenje od ena dalje za vsako stran posebej. Če jih je več, je bolje imeti 
tekoče oštevilčenje.

Če sta v besedilu dve vrsti opomb, na primer opombe avtorja in 
opombe urednika ali opombe avtorja in opombe prevajalca, tiste, ki 
jih je več, označimo s številkami, manj številne opombe pa z zvezdi-
cami.

Vsa znamenja za opombe se postavi levostično k besedi, h kateri 
spada.4 Če pojasnjuje opomba cel stavek, več stavkov ali cel odstavek, 

1 V 18. stoletju so bile opombe v Angliji 
višja oblika literarne umetnosti. V povojni 
Nemčiji so bile bolj namenjene splošnemu 
prepričanju kot pa praktičnim primerom.  
V sodobnem času avtorji v opombe pišejo 
tisti del informacij, za katere menijo, da bi 
bile moteče pri branju glavnega besedila. 
Prim.: Grafton, 1997, str. 1, 7, 8, 10.

2 J. Felici (2003, str. 202) navaja, naj bi 
takšna številka obsegala 60 % velikosti pi-
save, postavljena pa naj bi bila tako, da bi 
obsegala 33 % velikosti pisave. Posebej pa 
je opozorjeno, da se eksponenti in indeksi 
v matematičnih in podobnih delih po višini 
stavijo drugače – sredinsko na zgornjo črto 
oziroma sredinsko na črkovno črto. 

3 J. Tschichold (1991, str. 28) je predlagal, 
da oštevilčenje opomb ni za vsako stran 
posebej od ena dalje, temveč se oštevilči 
skupaj vsaj celotno poglavje oziroma celo-
tno knjigo.

4 V nemščini so pravila stavljenja opomb 
podobna kot v slovenščini. Označujejo se 
lahko s številkami (eksponenti) ali asteri-
ski in dodatnimi znamenji. – V nemščini je 
dovoljena uporaba štirih asteriskov, in ne 
samo treh kot v slovenščini. Hkrati pri ve-
čjem številu zvezdic oziroma večmestnih 
številčnih oznak ni predvideno pomikanje 
druge in naslednjih zvezdic oziroma šte- 
vilk v levo, če opombe niso stavljene z umi-
kom; lahko pa velja isto pravilo kot v slo-
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znamenje postavimo za končnim ločilom.5 – Pri strokovno in znan-
stveno nepomembnih besedilih lahko izjemoma znamenje za opombo 
ne stoji za besedo, ampak za končnim ločilom, če to sledi besedi.6 To-
rej to izjemoma lahko naredimo v akcidenčnih delih, če je uporabljena 
pisava s širokimi črkovnimi podobami in bi bila postavitev znamenja 
za opombo pred piko, na primer, zelo moteča in neestetska.

Opombe lahko pojasnjujemo na dnu strani, na dnu stolpca, na kon-
cu poglavja knjige, na koncu knjige za vsa poglavja skupaj, na koncu 
članka. Če so na dnu strani, stolpca ali na koncu poglavja, so lahko 
od glavnega besedila ločene s prazno vrsto, kratko črtico ali – danes 
redko uporabno – črto čez celo širino zrcala.7 Navadno so eno do dve 
stopnji manjše od glavnega besedila. Paziti moramo na velikost raz-
mika; opombe naj bi imele podobno tipografsko tonsko vrednost kot 
glavno besedilo.8 Na začetku besedila posamezne opombe moramo 
ponoviti enako znamenje, kot je pri besedi ali delu besedila, na kate-
ro se opomba nanaša. Za njim in med prvo besedo opombe mora biti 
vedno enak prazen prostor – normalen presledek. Če so opombe raz-
porejene na dnu strani, se mora opomba začeti na tisti strani, na ka-
teri je označena. Obsegati mora vsaj štiri vrste, da sme biti razdeljena 

venščini – podpisovanje začetkov opomb. 
– Oznake za opombe so levostične. Vendar 
J. Tschichold (1991, str. 96, 97, 123, 124, 127), 
F. Forssman in R. de Jong (2004, str. 190) ter 
J. Hochuli (2005, str. 38, 39) zagovarjajo, 
da je med besedo in znamenjem za opom-
bo manjši prazen prostor. Med asteriskom 
in razlago opombe pa predvidevajo prazen 
prostor v velikosti 2 enot. Opozarjajo tudi, 
da za številko, ki označuje opombo, ne sme 
biti zaklepaja. 
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 240, 242, 
245.

5 Mrak, 1972, str. 125, 126.
6 Mrak (1972, str. 125) navaja takšno ozna-

čevanje kot izjemo, Skaza (2007, str. 182, 
183) pa ne omenja, da bi bilo to izjemno 
označevanje, ker je sicer besedilo zapisa-
no v drugačni različici pisave ali pa zno-
traj narekovaja. Vendar na str. 184 navaja, 
da označimo citiramo delo pred končnim 
ločilom. – Da bi se izognili nejasnosti, še 
posebej če se opomba nanaša na pojasni-

lo besede oziroma več besed, priporočamo 
dosledno označevanje opomb ali pa doda-
tno poudarjanje označene besede oziroma 
besedila (na primer kurzivno).

7 Enak način ločevanja opomb od glavne-
ga besedila zasledimo tudi v nemščini.
Prim.: Turtschi, 2000, str. 221; Willberg, 
Forssman, 2005, str. 154–157.

8 Tudi v nemščini velja, da morajo biti 
opombe manjše od glavnega besedila. Ime-
ti pa morajo enak umik, kot je pri glavnem 
besedilu. Zato, da je tipografska tonska 
vrednost strani enotna, je treba uporabljati 
enak razmik pri opombah kot pri glavnem 
besedilu, če je na primer glavno besedilo  
v velikosti 10 enot in razmaknjeno za  
2 enoti, bi prav tako morale biti razmaknje-
ne opombe v velikosti 8 enot. 
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 240–245; 
Luidl, 1996, str. 95, 113–116; Tschichold, 1991, 
str. 125; Turtschi, 2000, str. 221; Willberg, 
Forssman, 2000, str. 88; Willberg, Forss- 
man, 2005, str. 154–157, 222, 223.
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na dve strani ali dva stolpca (na primer zaradi pomanjkanja prosto-
ra), torej dve vrsti na eni strani oziroma v enem stolpcu in dve na dru-
gi strani oziroma v drugem stolpcu. Če se opomba nadaljuje na drugi 
strani oziroma v drugem stolpcu, je pod glavnim besedilom najprej 
navedena razlaga opombe s prejšnje strani oziroma stolpca, nato pa 
sledijo opombe s te, nove strani oziroma novega stolpca. Pri uporabi 
umika morajo biti vsi začetki opomb natančno drug pod drugim, ne 
glede na to, ali je opomba označena z enomestno številko ali z dvo-
mestno (ali s trimestno itn.), ali z eno, dvema ali tremi zvezdicami. 
Zato moramo dve in tri zvezdice ter dvo- in večmestne številke pomi-
kati na levo v prazen prostor umika. – Umik pri opombah mora biti 
enak umiku pri glavnem besedilu. – Samo opomba z eno zvezdico ali 
enomestno številko ima normalen umik. Pri dveh in treh zvezdicah 
ter pri večmestnih številkah se umik zmanjšuje.9 

Kratke opombe lahko stavimo tekoče v isti vrsti. Ločimo jih z ne-
stičnim pomišljajem, z nestičnimi sredinskimi pikami ali večjim pra-
znim prostorom (vsaj v velikosti celca).10

Kadar v opombah navajamo citirana dela in je drugo oziroma na-
slednje citiranje dela takoj za predhodnim citiranjem, ne ponavlja-
mo celotnega zapisa o avtorju, naslovu in letu izida še enkrat, temveč 
uporabljamo okrajšavo ibid. (ibidem – na istem mestu) ali poslove-
njeno različico – »prav tam« –, kateri dodamo samo ustrezno (enako 
ali drugačno) številko strani. Pagina je od okrajšave ločena z levostič-
no vejico.11 

BeseDIlo
Pravilno

Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji delo- 
val Giambattista Bodoni (1740–1813), ki je imel po-
membno vlogo pri oblikovanju pisav. Bil je tipograf, 
črkorezec, tiskar in založnik.*

Napačno Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji delo-
val Giambattista Bodoni (1740–1813), ki je imel po-

  9 Možina, 1997, str. 222, 223; Mrak, 1972, 
str. 125–129. 

10 J. Tschichold (1991, str. 127, 128) ter  
F. Forssman in R. de Jong (2004, str. 245) 
predvidevajo, da se kratke opombe v nem-
ščini lahko stavi tekoče v isti vrsti. Ločil naj 
bi jih prazen prostor v velikosti celca, vsaka 
opomba pa bi se končala s piko. H. P. Will-

berg in F. Forssman (2005, str. 156) pred-
videvata možnost, da se pri širšem zrcalu 
krajše opombe stavi dvostolpno (stolpca  
s praznim prostorom obsegata širino sicer-
šnjega zrcala). 

11 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 11.74, 16.47, 16.48.
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membno vlogo pri oblikovanju pisav. Bil je tipograf, 
črkorezec, tiskar in založnik. *

OPoMBa
Pravilno

Napačno

* Bringhurst, 2002, str. 300; Updike, 1980, str. 175.

*Bringhurst, 2002, str. 300; Updike, 1980, str. 175.

BeseDIlo
Pravilno

Napačno

OPoMBa
Pravilno

Napačno

Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji de-
loval Giambattista Bodoni (1740–1813), ki je imel po-
membno vlogo pri oblikovanju pisav.4

Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji de-
loval Giambattista Bodoni (1740–1813), ki je imel po-
membno vlogo pri oblikovanju pisav.4

4 Bringhurst, 2002, str. 300; Updike, 1980, str. 175.

4Bringhurst, 2002, str. 300; Updike, 1980, str. 175.

4. Bringhurst, 2002, str. 300; Updike, 1980, str. 175.

4) Bringhurst, 2002, str. 300; Updike, 1980, str. 175.

4 Bringhurst, 2002, str. 300; Updike, 1980, str. 175.

BeseDIlo
Pravilno

Lepše

OPoMBa
Pravilno

Napačno

Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji de-
loval Giambattista Bodoni*, ki je imel pomembno 
vlogo pri oblikovanju pisav.**

Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji de-
loval Giambattista Bodoni,* ki je imel pomembno 
vlogo pri oblikovanju pisav.**

 * Živel je med letoma 1740 in 1813.
 ** Bringhurst, 2002, str. 300.

 * Živel je med letoma 1740 in 1813.
 ** Bringhurst, 2002, str. 300.

BeseDIlo
Pravilno

OPoMBa
Pravilno

Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji delo-
val Giambattista Bodoni, ki je imel pomembno vlogo 
pri oblikovanju pisav.5 Za njegove pisave so značilne 
vertikalne poteze ter izjemno velike razlike med tan-
kimi in osnovnimi, podebeljenimi potezami.6 Knjige, 
ki jih je oblikoval, so se odlikovale so se z očarljivo-
stjo.7

5 Bringhurst, 2002, str. 30. – 6 Updike, 1980, str. 75. – 7 Ibid., str. 76.
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OPoMBa 
Pravilno

5 Bringhurst, 2002, str. 30. • 6 Updike, 1980, str. 75. • 7 Ibid., str. 76.

5 Bringhurst, 2002, str. 30. 6 Updike, 1980, str. 75. 7 Ibid., str. 76.

Napačno 5 Bringhurst, 2002, str. 30.–6 Updike, 1980, str. 75.–7 Ibid., str. 76.

5 Bringhurst, 2002, str. 30. • 6 Updike, 1980, str. 75. • 7 Ibid., str. 76.

5 Bringhurst, 2002, str. 30. 6 Updike, 1980, str. 75. 7 Ibid., str. 76.

BeseDIlo
Pravilno

Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji de- 
loval Giambattista Bodoni. Rojen je bil v tiskarski 
družini. Bil je tipograf, črkorezec, tiskar in založnik. 
Kot tipograf je imel pomembno vlogo pri oblikova-
nju pisav.5 Za njegove pisave so značilne vertikal-
ne poteze ter izjemno velike razlike med tankimi in 
osnovnimi, podebeljenimi potezami.6 Knjige, ki jih je 
oblikoval, so bile izdelane za bogato prebivalstvo in 
aristokracijo. Odlikovale so se z očarljivostjo in naj-
večjo eleganco7 med vsemi tiski tedanje Evrope.

OPoMBa
Pravilno

5 Bringhurst, 2002, str. 300.
6 S. Morison* je o Bodonijevih pisavah dejal, da so videti še lepše, 

če so malo premočno odtisnjene na nepremazanem papirju.
7 G. Noordzij (2000, str. 68) se ne strinja z Updikom, da so Bodoni-

jeve pisave popolne.
 Updike, 1980, str. 176.
* Stanley Morison je avtor znane baročne pisave times.

Napačno 5 Bringhurst, 2002, str. 300.
6 S. Morison* je o Bodonijevih pisavah dejal, da so videti še lepše, 

če so malo premočno odtisnjene na nepremazanem papirju.
* Stanley Morison je avtor znane baročne pisave times.
7 G. Noordzij (2000, str. 68) se ne strinja z Updikom, da so Bodoni-

jeve pisave popolne.
 Updike, 1980, str. 176.

AngleščIna V angleščini so podobna pravila stavljenja opomb kot 
v slovenščini. V britanski angleščini je priporočeno, če ni drugačnih 
oziroma posebnih navodil, da so opombe oštevilčene od ena dalje 
na vsaki strani posebej.12 Vendar so tudi drugačna splošna navodi-
la; oštevilčenje od ena dalje za celotno tiskovino.13 Če obstajata dve 

12 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 217, 
New Hart’s Rules, 2005, str. 314–316.

13 Bringhurst, 2002, str. 70; Butcher, Dra-
ke, Leach, 2007, str. 218, 219; New Hart’s Ru-
les, 2005, str. 315.
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vrsti opomb, velja enak način označevanja kot v slovenščini, za ene 
uporabljajo številke, za druge pa posebna znamenja, na primer *, †, 
‡, §, ‖, ¶. Lahko pa so ene znotraj oglatih oklepajev ali pa dopolnje-
ne z oznako: [Ed.] ali —Ed.14 Za opombe v matematičnih in podob-
nih delih je priporočena uporaba posebnih znamenj, na primer †, ‡, §, 
‖, ¶, #. V teh delih bi bilo označevanje s številkami in zvezdicami lahko 
zavajajoče oziroma bi posegalo v pomen vsebine. Če je opomba raz-
deljena na več strani, je treba na prvi strani dodati pojasnjevalno be-
sedilo (stavljeno na desno naslonilo), kje se nadaljevanje nahaja, na 
primer [See oposite page for n. 3] ali [See p. 4 for n. 6]. Kratke opom-
be, ki se nadaljujejo v isti vrsti, so med seboj ločene z večjim praznim 
prostorom (tri celce). Sicer pa morajo biti vsi začetki opomb poravna-
ni, ne glede na to, koliko mest ima številčna oznaka ali kolikokrat je 
ponovljeno posebno znamenje.15 Če je v besedilu opombe navedena 
samo paginacija citiranja oziroma vira, okrajšave za strani ne pišemo 
z veliko začetnico, na primer 21 pp. 127–39, in ne 21 Pp. 127–39.16 Kadar  
v opombah navajamo citirana dela in je drugo oziroma naslednje citi-
ranje dela takoj za predhodnim citiranjem, ne ponavljamo celotnega 
zapisa o avtorju, naslovu in letu izida še enkrat, ampak uporabljamo 
okrajšavo ibid. (enako, kot je bilo navedeno v pravilu za slovenšči-
no).17 Opombe so manjše od glavnega besedila (eno do dve stopnji). 
Opozarjajo pa, da mora biti razmik enak kot pri glavnem besedilu; če 
je na primer razmerje velikosti pisave in razmika 11/12, potem naj bi 
bilo za opombe to razmerje 9/10,18 – zato, da bo tipografska tonska 
vrednost strani enaka oziroma podobna. 

14 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 218; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 86, 87, 315;  
The Chicago Manual of Style, 2003, § 16.63, 
16.65.

15 Baines, Haslam, 2002, str. 169; Bring-
hurst, 2002, str. 68–70; Butcher, Drake,  
Leach, 2007, str. 215–220, 224, 226; Felici, 
2003, str. 228–231; MCS’s House Style, 1999, 
str. 6; MHRA Style Guide, 2008, str. 47, 48; 

New Hart’s Rules, 2005, str. 86, 87, 173,  
262, 314–317, 262, 315; The Chicago Manual 
of Style, 2003, § 13.50.

16 MHRA Style Guide, 2008, str. 23.
17 New Hart’s Rules, 2005, str. 316, 320, 

321; The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 11.74, 16.47, 16.48.

18 McLean, 1996, str. 162; New Hart’s Ru-
les, 2005, str. 316.
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Glede na napotke in določila (sloge) številnih založnikov periodičnih 
publikacij in tudi nekaterih knjižnih založb, kako citirati in navajati bi-
bliografske vire, bi bilo to poglavje skoraj nepotrebno. Še posebej če po-
mislimo na nekatere računalniške programe,1 ki vsebujejo določila bi-
bliografskega zapisovanja številnih založniških hiš. Slednji omogočajo, 
da z izbiro potrebnega sloga program avtomatično izdela način citira-
nja in bibliografske zapise. Žal na slovenskem področju ni definirane-
ga sloga. – Nekateri avtorji2 sicer zagovarjajo svoja načela zapisovanja. 
Vendar so nekatera deloma nelogična, tipografsko nepregledna oziroma 
celo moteča, zato podajamo zelo poenostavljene, a tipografsko pregle-
dne načine zapisovanja bibliografskih podatkov. Temeljijo na pregleda-
nih slovenskih virih in tudi nemških – ker smo v preteklosti večino tipo-
grafskih določil povzemali po njihovih pravilih –, upoštevaje sodobno 
rabo zapisov, ki jih večinoma posredujejo anglosaški viri. 

Če nam izdajatelj ne določi svojega sloga bibliografskega navaja-
nja, ni tako pomembno, kateri slog izberemo, pomembneje je, da smo 
natančni in dosledni pri njegovi uporabi.

Navajanje citiranih literaturnih virov

Za navajanje citiranih oziroma uporabljenih literaturnih virov se ve-
činoma uporablja način, ki je opisan v poglavju Opombe, str. 135. 
V zadnjem času pa je pod vplivom anglosaškega načina v strokovnih 
in znanstvenih delih vse pogostejše citiranje avtorjev glede na abece-
dni ali vrstni red navedbe ter datum izida citiranega dela. V teh pri-
merih že med glavnim besedilom v okroglem oklepaju navedemo av-
torja, letnico izida citiranega dela ter pagino, na kateri se izvor citata 
nahaja,3 če ne navajamo imena celotnega dela.4 – Pri serijskih publi-

1 Na primer programi EndNote, Book- 
ends in Reference Manager; ti vsebujejo 
sloge oblikovanja bibliografskih zapisov, 
ki jih določajo nekatere založniške hiše za 
svoje izdaje.
Prim.: Bookends, 2009; EndNote, 2009; Re-
ference Manager, 2009.

2 Dolinar, 2000, str. 26–33, 36; EPIS, 2007, 
str, 185, Ivanko, 2007, str. 71, 74–76; Razisko-
vanje in pisanje del, 2007, str. 75; SIST  
ISO 690, 1996, str. 1–12; Skaza, 2004, str. 38, 

48, 120, 126, 142, 184–186; Slovenski pravo-
pis, 2001, Slovenski pravopis, 2003, Sloven-
ski pravopis, elektronska izdaja, 2003, § 235, 
312, 1137; Uvod v znanstveno delo, 2000,  
str. 24, 32.

3 Ta način navajanja literature je t. i. har-
vardski sistem. 
Prim.: Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 257; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 312, 322–326.

4 Ivanko (2007, str. 71) priporoča ta način 
navajanja citatov kot najenostavnejši. Do-
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kacijah se včasih njihovi naslovi ali deli naslovov tudi krajšajo.5 – Ka-
dar navajamo dela enega avtorja, ki so izšla v istem letu, dodamo pri 
letnicah minuskulne oznake, na primer 2007a za prvo citirano delo, 
naslednji vir dobi novo oznako po abecednem redu: 2007b.6 Minu-
skulno oznako pri letnici moramo ponoviti tudi v bibliografskem za-
pisu navajanja virov. Da bo takšno navajanje virov v bibliografskem 
zapisu dovolj pregledno, bi bilo primernejše navajanje letnice takoj 
za avtorjevim imenom, in ne na koncu zapisa literaturnega vira.7 Če 
želimo v seznamu literaturnih virov navesti letnico na koncu vira, po-
tem moramo v besedilu pri citiranju virov navesti poleg avtorja in le-
tnice še naslov dela; najprej navedemo avtorja, naslov, nato letnico 
in stran oziroma strani. – Če sta avtorja dela, ki ga citiramo, dva, na-
vedemo oba, ločimo ju z veznikom ali vejico. Vejici bomo uporabili 
pri ločevanju treh avtorjev. Če je avtorjev več, navedemo samo prve-
ga ter dodamo okrajšavo za več avtorjev – »et al.« (et alii – in drugi). 
Pri nekaterih delih, na primer izdajah, ki so izšle v več volumnih, za-
konih, Bibliji, navedemo poleg strani še volumen, člen, odstavek, sta-
vek. Priporočamo, da se najprej navede na primer volumen in nato 
pagina, ki sta ločena z vejico, če je navedeno tudi avtorjevo ime. Če je 
naveden samo volumen dela in stran, naj bosta ločena z levostičnim 

linar (2000, str. 31–33) predvideva ta način 
kot eno od možnosti citiranja dela. SIST 
ISO 690 (1996, str. 11) pri tem načinu citi-
ranja literaturnih virov ne piše avtorjevega 
priimka (kot ga sicer) z verzalkami, temveč 
z minuskulami. Skaza (2007, str. 184) sle-
dnjega zapiše tako znotraj okroglega kot 
oglatega oklepaja. Omeni pa tudi način 
navajanja literaturnega vira med besedi-
lom (znotraj okroglega oklepaja) z vsemi 
podatki: začetnica imena, priimek avtorja, 
naslov vira, založnik, lahko tudi kraj izida, 
leto izida in stran; pri periodičnih publika-
cijah izpusti založnika in kraj izida, poleg 
avtorja pa pripiše naslov publikacije, leto 
izida, številko publikacije in stran. – Nava-
dno je popolno navajanje podatkov litera-
turnega vira med glavnim besedilom pre-
več moteče – poslabša čitljivost –, zato se 
uporablja skrajšani, t. i. harvardski način.

5 SIST ISO 4, 1996, str. 2–5. – Slednjega za-
radi preglednosti in natančnosti informacij 

ne priporočamo pri navajanju bibliograf-
skih virov; vsaj enkrat naj bi bili viri zapisa-
ni v celoti, brez okrajšav.

6 Ivanko (2007, str. 74), prav tako tudi 
Slovenski pravopis (2001; 2003; elektron-
ska izdaja, 2003; § 1137) sicer predlagata, da 
ima prvo navedeno delo samo letnico, na-
slednja dela pa dobijo še oznake po abece-
dnem redu. Nasprotno pa v Uvodu v znan-
stveno delo (2000, str. 32) in v SIST ISO 960 
(1996, str. 11) že prvo navedeno delo dobi 
črkovno oznako. – Priporočamo, da v takem 
primeru že prvo navedeno delo dobi ob le-
tnici črkovno oznako, kar dodatno opozori, 
da obstaja več virov istega avtorja iz iste-
ga leta.

7 Sicer priporočamo navajanje literatur-
nih virov po vrstnem redu: avtor, naslov 
dela, kraj izida, založnik, letnica. Pomensko 
založnik, kraj izdaje in leto izdaje spadajo 
skupaj; delo z istim naslovom je lahko ka-
sneje izdano pri drugem založniku.
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dvopičjem. Pri citiranju zakonov najprej zapišemo člen in nato pagi-
no, ki naj bosta ločena z vejico oziroma pri citiranju literarnih in re-
ligioznih del najprej poglavje, odstavek in nato pagino, ki so ločeni 
z vejicami.8 Če je znotraj enega oklepaja oziroma citata več del, jih 
med seboj ločimo s podpičjem. Na koncu, v poglavju literaturnih vi-
rov, pa avtorje ali urednike izdaj navedemo po abecednem redu. Ka-
dar se sklicujemo na določeno idejo, pred navedenim virom doda-
mo okrajšavo »cf.« (confer – primerjaj).9 Včasih ne moremo priti do 
osnovnega vira, temveč imamo podatke samo iz sekundarnih virov.  
V tem primeru moramo navesti citiranje sekundarnega vira, in ne sa- 
mo izvirnika (saj ga nismo pregledali): v oklepaju najprej navedemo 
avtorja izvirnika, nato pripišemo sekundarni vir, pred katerim smo 
zapisali »v:«.10

Možen je tudi drugačen način navajanja: med glavnim besedilom 
v oklepaju, navadno oglatem, lahko tudi okroglem, navedemo zapo-
redno številko citiranja.11 Številka12 je velikosti glavnega besedila in 
izpisana z navadnimi (pokončnimi) znaki. Le izjemoma uporabimo 
kurzivno različico, polkrepkim številkam se izogibamo, ker bi v be-
sedilu preveč izstopale, motile bi branje oziroma bi bilo poudarjeno 
besedilo, ki ne bi imelo primarnega pomena. V poglavju literaturnih 
virov moramo citirana dela navesti po vrstnem redu navajanja, in ne 
po abecednem vrstnem redu. Včasih v glavnem besedilu poleg števil-
ke navedbe (za levostično vejico)13 napišemo tudi številko strani (pa-
gino), na kateri se citirano besedilo nahaja. 

  8 V ameriški literaturi je sicer priporo-
čeno, da se pri navajanju literarnih in reli-
gioznih del najprej navede pagina, nato pa 
posamezna poglavja ali deli besedila, ki so 
med seboj ločeni z vejicami, od pagine pa 
so ločeni z levostičnim podpičjem. – Tega 
ne priporočamo, ker dajemo prednost upo-
rabi podpičja, kadar je treba ločevati večje 
število citiranih del med seboj. 
Prim.: Gibaldi, MLA Handbook for Writers 
of Research Papers, 1999, str. 221; Gibaldi, 
MLA Style Manual and Guide to Schola-
ry Publishing, 1999, str. 246–148; ISO 690-2, 
1997, str. 10.

  9 Ivanko, 2007, str. 71; SIST ISO 832, 1996, 
str. 2, 3.

10 Ivanko, 2007, str. 71.

11 Ta način navajanja literature je del  
t. i. vancouvrskega sistema. 
Prim.: Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 264; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 312, 327.

12 Dolinar (2000, str. 32, 33) načina zapi-
sovanja samo številk literaturnih virov ne 
priporoča, ker naj bi bilo za bralca slabše 
pregledno. – SIST ISO 690 (1996, str. 9) pred-
videva označevanje številk kot eksponentov 
ali navadnih, pokončnih številk v oklepajih.

13 SIST ISO 690 (1996, str. 9, 10) sicer ne 
omenja ločevanja literaturnega vira od pa-
gine z vejico. No, na str. 11 pa zasledimo lo-
čevanje letnice od paginacije z levostično 
vejico. – Mi vsekakor priporočamo ločeva-
nje literaturnega vira od citirane paginaci-
je, saj gre za različna sklopa podatkov. 
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V strokovni in znanstveni literaturi se prevzemajo mednarodna 
(predvsem anglosaška) označevanja. 

BeseDIlo
Pravilno

Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji delo-
val Giambattista Bodoni, ki je imel pomembno vlogo 
pri oblikovanju pisav (Bringhurst, 2002, str. 300).

Napačno Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji delo-
val Giambattista Bodoni, ki je imel pomembno vlogo 
pri oblikovanju pisav. (Bringhurst, 2002, str. 300)

Pravilno Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji delo-
val Giambattista Bodoni, ki je imel pomembno vlogo 
pri oblikovanju pisav (Bringhurst, 2002, str. 300; Up-
dike, 1980, str. 176).

Napačno Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji delo-
val Giambattista Bodoni, ki je imel pomembno vlogo 
pri oblikovanju pisav (Bringhurst, 2002, str. 300, Up-
dike, 1980, str. 176).

Pravilno Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji delo-
val Giambattista Bodoni, ki je imel pomembno vlogo 
pri oblikovanju pisav (Baines, Haslam, 2002, str. 59; 
Bringhurst, 2002, str. 300).

Napačno Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji delo-
val Giambattista Bodoni, ki je imel pomembno vlogo 
pri oblikovanju pisav (Baines; Haslam, 2002, str. 59; 
Bringhurst, 2002, str. 300).

BeseDIlo
Pravilno

Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji delo-
val Giambattista Bodoni, ki je imel pomembno vlogo 
pri oblikovanju pisav. [3]

Napačno Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji delo-
val Giambattista Bodoni, ki je imel pomembno vlogo 
pri oblikovanju pisav.[3]

Pravilno Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji delo-
val Giambattista Bodoni, ki je imel pomembno vlogo 
pri oblikovanju pisav (3).



146 Bibliografija

BeseDIlo
Napačno

Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je v Italiji delo-
val Giambattista Bodoni, ki je imel pomembno vlogo 
pri oblikovanju pisav(3).

VIr
Pravilno

Napačno

3. Bringhurst, Robert, The Element of Typographic 
Style. Point Roberts: Hartley & Marks, 2002.

3 Bringhurst, Robert, The Element of Typographic 
Style. Point Roberts: Hartley & Marks, 2002.

3) Bringhurst, Robert, The Element of Typographic 
Style. Point Roberts: Hartley & Marks, 2002.

AngleščIna V angleških znanstvenih delih je lahko uporablje-
no navajanje avtorja in letnice ter morebitne pagine v oklepaju že 
v glavnem besedilu, t. i. harvardski sistem.14 Podatki so med seboj 
lahko ločeni z vejicama ali pa sta avtor in letnica ločena z normal-
nim presledkom, letnica in pagina pa z dvopičjem ali z vejico. Pred 
pagino je lahko tudi okrajšava zanjo – »p«. Kadar je avtorjev več, 
jih znotraj oklepaja ločimo s podpičjem ali pa samo z vejico, če sta 
navedena samo dva podatka – avtor in letnica, ki sta ločena z nor-
malnim presledkom. V poglavju, v katerem so navedeni citirani viri, 
je vrstni red navedb podatkov drugačen kot sicer:15 za priimkom 
in kraticami imena avtorja je najprej navedena letnica izida in šele 
nato naslov dela, založnik ter kraj izida.16 Na ameriškem področju 
obstaja še drugačen način citiranja: v oklepaju navedemo samo pri-
imek avtorja in pagino, ki je od avtorjevega imena ločena s praznim 
prostorom. Če je citiranih več del enega avtorja, potem za avtorje-
vim imenom, ločeno z vejico, navedemo okrajšan naslov dela, na 
primer samo prvo besedo, v kurzivni različici pisave. Za naslovom 
sledi pagina, ki je od njega ločena s praznim prostorom. Kadar na-
vajamo dela avtorjev, ki imata isti priimek, pred njunima priimko-
ma napišemo začetnici njunih imen, za priimkom pa sledi pagina. 

14 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 257; 
Gibaldi, MLA Handbook for Writers of Re-
search Papers, 1999, str. 114–116, 204–229; 
Gibaldi, MLA Style Manual and Guide to 
Scholary Publishing, 1999, str. 152, 153, 
231–254, 305, 306; MHRA Style Guide, 2008, 
str. 64, 65; New Hart’s Rules, 2005, str. 312, 

322–326, 328; The Chicago Manual of Style, 
2003, § 11.72, 11.74, 16.108.

15 Gl. poglavje Bibliografski zapisi, str. 147.
16 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 260–

262; ISO 832, 1994, str. 1; MHRA Style Guide, 
2008, str. 63–65; New Hart’s Rules, 2005, 
str. 323–326. 



147Bibliografski zapisi

Kadar navajamo delo večjega števila avtorjev, v oklepaju napišemo 
samo priimek prvega avtorja, za presledkom zapišemo »et al.« (et 
alii – in drugi) in za naslednjim presledkom pagino. Če je avtorje-
vo ime že navedeno v glavnem besedilu, lahko v okroglem oklepaju 
zabeležimo samo pagino, ali letnico izida dela, ali letnico izida dela 
in pagino.17 Lahko pa je v glavnem besedilu v celoti navedeno citi-
rano delo. V tem primeru je najprej navedeno avtorjevo ime in nato 
priimek, potem pa drugi podatki o izidu. V poglavju literaturnih vi-
rov pa je delo navedeno, kot se sicer navajajo dela.18 

Poleg tega je v uporabi navajanje virov po vrstnem redu citiranja.  
V tem t. i. vancouvrskem načinu so v oglatih ali okroglih oklepajih 
navedene številke – po vrstnem redu citiranja. Številke so lahko kur-
zivne ali pokončne. Lahko so stavljene kot eksponenti ali pa so v čr-
kovni črti z glavnim besedilom. V poglavju literaturnih virov ti niso 
našteti po abecednem vrstnem redu, ampak po vrstnem redu citiranja 
in morajo imeti spredaj ustrezno številko – tisto, s katero so označe-
ni v glavnem besedilu.19 Obstaja tudi kombinirani način: v glavnem 
besedilu je naveden avtorjev priimek, ki mu sledi številka v okro-
glem oklepaju, na primer Jackson (14), ali pa sta oba podatka – av-
torjevo ime in pripadajoča številka vrstnega reda navajanja – zapisa-
na v oklepaju; ločena s praznim prostorom, na primer (Grinspoon 2).  
V poglavju literaturnih virov je najprej naveden avtorjev priimek, 
nato (ločeno z levostično vejico) okrajšava imena, temu sledi številka 
v oklepaju, ki je enaka številki iz glavnega besedila, šele nato sledijo 
drugi podatki o literaturnem viru.20 

Bibliografski zapisi

Iz navedene literature ali virov morajo biti jasno razvidni podatki  
o avtorstvu, naslovu dela ter letu nastanka oziroma publiciranja.21 

17 Gibaldi, MLA Handbook for Writers of 
Research Papers, 1999, str. 114–117, 204–208; 
Gibaldi, MLA Style Manual and Guide to 
Scholary Publishing, 1999, str. 152, 153, 231–
234; ISO 690, 1987, str. 11; ISO 832, 1994, str. 
2, 3; New Hart’s Rules, 2005, str. 324–326.

18 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 231, 232, 
257–260; ISO 690, 1987, str. 9, 10; ISO 690-2, 

1997, str. 10; The Chicago Manual of Style, 
2003, § 11.73, 16.108–16.113, 16.116, 16.118–16.120. 

19 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 264–
266; ISO 690, 1987, str. 9; New Hart’s Rules, 
2005, str. 312, 327, 328.

20 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 266; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 327.

21 SIST ISO 1086, 1996, str. 1–5.
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Pri knjižnih delih moramo navesti: avtorja (če vemo, kdo je), če je 
avtorjev več, dva ali trije, navedemo vse avtorje,22 če so avtorji štir-
je ali več, navedemo samo prvega avtorja in takoj za njim dodamo 
okrajšavo et al. (et alii – in drugi),23 popoln naslov dela24 (preverimo 
na strani glavnega knjižnega naslova, ne na knjižnih platnicah, ker je 
tam lahko samo krajši del naslova zaradi možnosti uporabe večje ve-
likosti črk za naslov ali iz trženjskih razlogov), številko izdaje (če je 
bilo izdanih več izdaj enega naslova), številko zvezka (če je delo iz-
dano v več zvezkih), lahko tudi naslov zbirke (če je delo izšlo v zbir-
ki) in številko omenjenega dela v tej zbirki (če jo ima), kraj izida, ime 
založnika,25 leto izida, lahko tudi številko ISBN.26 Pri virih, ki jih naj-
demo na straneh svetovnega spleta, navedemo ustrezen poln naslov 
dokumenta – URL (Uniform Recource Locator).27 Če je knjižno delo 
izdano v elektronski različici, na primer CD-ROM, DVD-ROM, nave-
demo kratico medija, na katerem je shranjeno.28 Če navajamo samo 
del knjižne publikacije, natančno navedemo številke strani, s katerih 
so bile črpane informacije. 

Če navajamo članek, ki je sestavni del knjige, pišemo: avtorja ali 
avtorje, naslov članka, naslov knjige, tudi urednika29 (če je naveden 

22 V Uvodu v znanstveno delo (2000,  
str. 24) predlagajo, da so avtorji med seboj 
ločeni z nestičnimi pomišljaji. – Takšnega 
zapisovanja ne priporočamo, ker bo poda-
tek o viru preveč razpotegnjen in bo prido-
bivanje informacije oteženo; avtorji se med 
seboj ločijo z levostičnimi vejicami.

23 V EPIS-u (2007, str. 185), ki se sklicuje 
na pravila slovenskega pravopisa, je nave-
deno, da se napiše samo nosilnega avtorja, 
druge pa se označi s tremi pikami. V Uvodu 
v znanstveno delo (2000, str. 24) pa predla-
gajo, da se za prvim avtorjem napiše slo-
venski prevod – »in drugi«. – Mi načina iz-
puščanja avtorjev s tremi pikami nikakor ne 
priporočamo, prav tako tudi ne dopolnil-
nega izpisa v celoti, da je sicer več avtorjev 
določenega dela, temveč uveljavljeni način 
z okrajšavo et al.
Prim.: Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 258–
260; Gibaldi, MLA Handbook for Writers  
of Research Papers, 1999, str. 66, 125, 205; 
Gibaldi, MLA Style Manual and Guide to 

Scholary Publishing, 1999, str. 160, 161, 232; 
ISO 690-2, 1997, str. 10; SIST ISO 690, 1996, 
str. 5; The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 16.44, 16.118, 17.29, 17.30. 

24 ISO 690-2, 1997, str. 8, 9; SIST ISO 215, 
1996, str. 1–3.

25 V The Chicago Manual of Style (2003,  
§ 17.91) dovoljujejo, da se naslov zbirke za-
radi prihranka prostora lahko izpusti – še 
posebej v opombah. 

26 V Slovenskem pravopisu (2001; 2003; 
elektronska izdaja, 2003, § 1137) je pred-
vsem poudarjeno navajanje avtorja, naslo-
va, letnice izida, kraja izida, brez založnika 
ali/in številke ISBN.

27 Za navajanje spletnih naslovov v nem-
ščini niso predvideni nobeni oklepaji.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 248–255; 
Willberg, Forssman, 2005, str. 224, 225.

28 ISO 690-2, 1997, str. 4–6, 11, 12.
29 V Uvodu v znanstveno delo (2000,  

str. 24) je zapisano, da v primeru navajanja 
urednika (na primer v zbornikih), izpusti-
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samo urednik, in ne tudi posamezni avtorji, postavimo urednika na 
prvo mesto, vendar moramo – kot tudi sicer – dodati okrajšavo [ur.], 
ki označuje njegovo vlogo pri citiranem delu), številko izdaje (če je 
bilo izdanih več izdaj tega naslova), številko zvezka (če je delo izda-
no v več zvezkih), lahko tudi naslov zbirke (če je delo izšlo v zbirki) 
in številko omenjenega dela v tej zbirki (če jo ima), kraj izida, ime za-
ložnika, leto izida, lahko tudi številko ISBN, obvezno moramo navesti 
številke strani (od–do), na katerih se omenjeni članek nahaja. Pri de-
lih, najdenih na straneh svetovnega spleta, navedemo ustrezen poln 
naslov dokumenta – URL. Za elektronske izdaje pa navedemo medij, 
na katerem je delo izdano, na primer CD-ROM.30

Kadar navajamo tudi številko izdaje določenega dela, jo zapišemo 
za naslovom dela, ločeno z levostično vejico.31 Če pa gre samo za na-
knadni ponatis brez popravkov, tega navadno posebej ne omenjamo.

Pri navajanju založnika se okrajšave, ki označujejo na primer vr-
sto registracije podjetja (s. p., d. o. o., d. d. ipd.) izpustijo. Isto velja za 
tuje založbe, pri katerih izpustimo okrajšave, kot so na primer Inc., 
Ltd., S.A., GmbH.32

Pri delih, ki so izdana v sozaložništvu, priporočamo, da se v celo-
ti napiše najprej ime prvega/enega založnika in kraj izida, nato pa 
še podatki drugega založnika. Podatka pa med seboj ločimo s pod-
pičjem.33 Na primer: … Društvo koloristov Slovenije: Maribor; Uni-
verza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta: Ljubljana … in ne 
… Društvo koloristov Slovenije in Univerza v Ljubljani, Naravoslov-

mo avtorjevo ime. – Slednje bi bilo uporab-
no le, če bi citirali celoten vir (na primer 
cel zbornik), kar je malo verjetno; ponavadi 
navajamo posamezne prispevke ali poglav-
ja iz zbornikov ali večavtorskih monograf-
skih del ipd. Zaradi tega moramo obvezno 
navesti avtorja.

30 ISO 690-2, 1997, str. 4–7, 11, 12. 
31 Dolinar (2000, str. 28) predvideva za-

pisovanje naknadnih izdaj kot opombo 
– številka izdaje naj bi bila zapisana kot 
eksponent nad krajem izida, na primer Lju-
bljana3. Če je izdaja dopolnjena ali pre-
delana, pa predlaga zapisovanje tudi tega 
podatka, a tokrat navedeno za naslovom 
in ločeno z levostično vejico. – Vselej velja: 
če se posebej poudarja številka izdane pu-

blikacije, ne glede na to, ali je dopolnjena, 
predelana izdaja ali samo ponatis, naj to ne 
bo zapisano samo številčno kot opomba, 
temveč navedeno za naslovom dela in do-
polnilnim besedilom »izdaje« ali »ponati-
sa«; sama številka bi lahko pomenila tudi 
številko zvezka (če bi bila napisana nedo-
sledno).

32 SIST ISO 690, 1996, str. 7; The Chicago 
Manual of Style, 2003, § 17.104, 17.108.

33 Gibaldi, MLA Handbook for Writers  
of Research Papers, 1999, str. 142; Gibaldi, 
MLA Style Manual and Guide to Schola-
ry Publishing, 1999, str. 177; SIST ISO 690, 
1996, str. 7; The Chicago Manual of Style, 
2003, § 17.113.
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notehniška fakulteta: Maribor in Ljubljana … Na ta način so podatki  
o založniku in kraju izida nedvoumni.

Za elektronske izdaje priporočamo, da se za letnico izida zapiše, za 
kakšno vrsto elektronske publikacije gre, na primer CD-ROM, Rocket 
e-book, ali pa se napiše spletni naslov, na katerem je publikacija do-
segljiva. Za navedbo vrste elektronske publikacije naj bo zaključna 
pika.34

Pri periodičnih publikacijah (revije, časopisi) pa je poleg avtorja in 
naslova članka ali raziskave treba navesti naslov revije ali časopisa, šte-
vilko letnika, številko publikacije v tekočem letu, letnico izida, lahko 
celoten datum izida, lahko tudi še številko ISSN, obvezno moramo na-
vesti, na katerih straneh se obravnavani članek ali raziskava nahaja, ni 
pa treba navesti založnika periodične publikacije. Pri virih, ki jih naj-
demo na straneh svetovnega spleta, izpišemo ustrezen poln naslov do-
kumenta – URL.35 Pri serijskih publikacijah se včasih njihovi naslovi ali 
deli naslovov tudi krajšajo.36 – Tega ne priporočamo pri bibliografskih 
zapisih; zaradi popolnosti in hitrejše preglednosti virov naj bi bil na-
slov serijske publikacije vsaj enkrat, na primer v bibliografiji, izpisan  
v celoti, brez okrajšav. Zato pa je ta način primeren pri navajanju citi-
ranih virov, če je uporabljen način citiranja celotnega dela.

Pri izdajah, ki obsegajo več volumnov in so ti izdani v več letih, pri-
poročamo zapis obeh letnic; letnice izida prvega volumna in letnice 
izida volumna, ki ga navajamo. Stični pomišljaj37 uporabimo za pove-
zavo letnic.38

Pri virih, ki jih najdemo na straneh svetovnega spleta, moramo na-
vesti: avtorja (če je znan), naslov članka, raziskave ali informacije, če 
je znan, ime spletne strani (podjetje, zavod, založnik ipd., čigar stran 
je, oziroma je odgovoren za informacije na tisti strani), natančen na-
slov, od koder smo črpali informacijo, ne samo ime glavne strani, am-
pak povezave od glavne do citirane strani, obvezno moramo dopisati 

34 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 17.143–17.147.

35 ISO 690-2, 1997, str. 4–12.
36 SIST ISO 4, 1996, str. 2–5.
37 V celotnem standardu SIST ISO 690 

(1996, str. 2, 3, 6, 8–11) je v primerih nava-
janja literaturnih virov na mestih uporabe 
pomišljaja uporabljan vezaj, kljub temu, 
da je navedeno (str. 4), naj bodo posame- 

zni deli bibliografskega zapisa ločeni  
s piko, pomišljajem ipd. – Verjetno zato 
tudi ne preseneča, da navajanje literatur-
nih virov na anglosaškem in nemškem jezi-
kovnem področju ne sledi navodilom tega 
standarda.

38 SIST ISO 690, 1996, str. 7; The Chicago 
Manual of Style, 2003, § 17.118.
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natančen datum, ko smo informacijo našli.39 Spletne strani se lah-
ko dnevno spreminjajo, dopolnjujejo z novimi informacijami, zato je 
določen podatek naslednji dan morebiti že umaknjen s strani. Za na-
slovom informacije navedemo tudi, kdaj je bila spletna stran z infor-
macijo obnovljena, če imamo te podatke.

Pri polpubliciranih delih moramo navesti, za kakšne vrste dela gre, 
na primer diplomska naloga, doktorska disertacija. Takšno pojasnje-
valno besedilo je navedeno za naslovom dela. Nato sledijo podatki  
o ustanovi, v kateri je bila naloga izdelana, in na koncu še letnica.

Pri manuskriptih so navadno razpoložljivi podatki o foliaciji.40 Če 
navajamo samo del lista, moramo napisati, za kateri del gre – pred-
nji (recto) ali zadnji (verso). Navajamo, na primer f. 13, f. 34–37, 28v., 
53v.–55r.41

Za radijska in televizijska predvajanja priporočamo, da se napiše 
naslov oddaje, ime radijske ali televizijske postaje ter številka pro-
grama, če jih ima postaja več, predvsem pa datum in tudi uro predva-
janja. 

Navajanje datuma42 je še posebej pomembno, če navajamo podat-
ke, ki smo jih pridobili z dopisovanjem, tako konvencionalnim kot 
elektronskim, ali je vir ustni. Navesti moramo avtorja vira in kako je 
bil vir posredovan, na primer: pismo, elektronsko sporočilo, telefon-
ski razgovor, osebni razgovor; nato sledi navedba datuma.

Avtorjevo ime lahko navajamo v celoti ali pa samo s priimkom in 
kraticami imena oziroma imen, če jih je več. Če zapišemo ime v celoti, 
posredujemo popolne informacije43 in bralec ne bo nikoli v dvomu, 
ali je s kratico imena, na primer J., označen avtor oziroma avtorica ter 
s kakšnim imenom, na primer Janez, Jože, Jaka, Jernej, Jana, Justina, 

39 Lahko bi navedli tudi številko strani,  
če si določeno informacijo izpišemo na pa-
pir. Vendar je to nesmiselno, saj je količina 
informacij, ki je izpisana na določeno stran 
papirja, odvisna od tega, kakšne nastavitve 
za velikost strani (in njene robove), upora-
bljeno vrsto pisavo in njeno velikost ima-
mo naravnane za tiskalnik. Izjema so in-
formacije, zapisane kot PostScript oziroma 
dokument PDF (Portable Document For-
mat), kjer navedemo izpisane strani, saj so 
določene z zapisom dokumenta in (nava-

dno) niso odvisne od nastavitev, ki jih ima 
posameznik za svoj tiskalnik.
Prim.: ISO 690-2, 1997, str. 3, 4–8, 11–14.

40 Foliacija je oštevilčenje listov. 
Prim.: Možina, 2003, str. 49.

41 Okrajšava s pikami za foliacijo, recto in 
verso je povzeta po: Dolinar, 2000, str. 61.

42 Dolinar, 2000, str. 36; ISO 690-2, 1997, 
str. 7, 8, 11, 13–15.

43 Podobne razloge za popoln izpis av-
torjevega imena navaja tudi Dolinar (2000, 
str. 23, 24).
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Jelka ali Jedert. Navadno najprej navedemo priimek in nato ime, ki je 
od priimka ločeno z vejico, tako se tudi izognemo dvomom, ki bi lah-
ko nastali pri priimkih, ki so sicer širše uporabljani kot imena, na pri-
mer Stane Blaž, Andrej Jan, Davorin Klemen, Matija Štefan. Kadar pri-
imki vsebujejo še predpone, na primer: da, de, du, van, van der, von, 
von der, vom, zur, so te navedene za imenom oziroma kratico ime-
na,44 na primer Belder, Ellen de. Izjema je francoska oblika »de La«, 
kjer se priimek začne z »La«, »de« pa se navede za imenom. V španski 
različici se »de la« v celoti zapiše za imenom.45

Navajanje posameznih podatkov v bibliografskih zapisih je pri nas 
lahko oblikovno zelo različno; nimamo določenega pravila, ki naj bi 
se ga držali. Prav tako je lahko različno ločevanje posameznih delov, 
informacij v teh zapisih. V Slovenskem pravopisu46 je zapisano, da 
so posamezni deli, razen imena avtorja, obravnavani kot samostoj-
ne povedi in se zato ločijo s piko: »Milko Kos: Srednjeveška Ljublja-
na. Topografski opis mesta in okolice. Ljubljana 1955.«. Hkrati je na-
vedeno,47 da se namesto pik in dvopičja lahko uporablja tudi vejica: 
»Milko Kos, Srednjeveška Ljubljana, Topografski opis, 1955, 79 stra-
ni.«. Enako je predvideno za citiranje48 – le da je uporabljena vejica, in 
ne pika ali dvopičje: »Slovenski pravopis, Izdala Slovenska akademi-
ja znanosti in umetnosti, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1962,  
str. 46, § 49.«. Podano je tudi navajanje literaturnih virov,49 kjer je le-
tnica izida takoj za avtorjevim imenom, za levostičnim dvopičjem sle-
di naslov dela in preostali podatki, ki so zaključeni z levostično piko: 
»BreznIk, A. 1934: Slovenska slovnica, Ljubljana, str. 213.«. V Žepnem 
pravopisu50 in EPIS-u51 pa je uporabljena pika za naslovom dela, le-
tnica izida je za imenom in pred naslovom, od njega je ločena z levo-
stičnim dvopičjem, z levostičnim dvopičjem je ločen kraj izida od iz-
dajatelja: »Bajt, D. 1994: Pišem, torej sem. Maribor: Obzorja.«. Hkrati  
v EPIS-u52 zasledimo tudi naslednji predlog zapisa knjižnega vira: Za 
avtorjem in naslovom dela, ki sta ločena z levostičnim dvopičjem, je 

44 DIN 5007-2, 1996, str. 3, 4; New Hart’s 
Rules, 2005, str. 106–108.

45 New Hart’s Rules, 2005, str. 107.
46 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pra-

vopis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, § 235.

47 Ibid., § 312.

48 Ibid., § 235. 
49 Ibid., § 1137. – Hkrati je avtorjevo ime 

zapisano z elektronskimi, in ne pravimi ka-
pitelkami, to pa je napačno.

50 Skaza, 2004, str. 38, 48, 126.
51 Skaza, 2007, str. 120, 142, 185.
52 Ibid., str. 186.
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pika, nato sledi nestični pomišljaj, za njim kraj izida, za levostičnim 
pomišljajem založba, leto izida in citirane strani; ti podatki so lo-
čeni z levostičnimi vejicami, zaključuje pa jih pika: »Kersnik, Janko: 
Kmetske slike. – Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989, str. 86.«. V Uvodu  
v znanstveno delo53 so podatki o avtorju, naslovu dela ali posamezne-
ga poglavja, naslovu publikacije, kraju izida, založniku, letnici izida, 
citiranih straneh ločeni z levostičnimi vejicami in zaključeni z levo-
stično piko: »Walter LUKAN, Krek Janez Evangelist, v: Enciklopedija 
Slovenije, 6. zvezek, Ljubljana, MK, 1992, 1–5.«. V Raziskovanju in pi-
sanju del54 je nekaj predlogov navajanja literaturnih virov, vselej pa 
je za navedbo naslova levostična pika. Prav tako je pika tudi za po-
datki o založniku in kraju izida ter letnico izida, če je navedena v tem 
delu. Kadar je navedeno poglavje v samostojni publikaciji, je to za-
ključeno z levostično piko, nato je pripisan naslov publikacije, ki je 
tudi zaključen z levostično piko. V eni različici navajanja literaturnih 
virov predlagajo, da se letnica zapiše v oklepaju takoj za imenom av-
torja. Avtor je od naslova dela vselej ločen z levostičnim dvopičjem: 
»Ivanko, Štefan: Strukture in procesi v organizaciji. Ljubljana, Fakulte-
ta za upravo, Ljubljana, 2000.«, »Ivanko, Š. (2000): Strukture in procesi 
v organizaciji. Ljubljana, Fakulteta za upravo.«. V prevzetem mednaro-
dnem standardu SIST ISO 69055 so posamezne enote podatkov med se-
boj ločene z levostičnimi pikami; tako je avtor ena enota, naslov dru-
ga, podatki o kraju, letu izida in založniku pa tretja enota: »CRANE, D. 
Invisible colleges. Chicago : Univ. of Chicago Press, 1972.«. V standardu 
je dvopičje, ki ločuje kraj izida od založnika ali glavni naslov od poja-
snjevalnega dela naslova publikacije, namesto levostičnega znamenja 
vedno nestično.56 – Uporaba nestičnega dvopičja je v tiskani ali elek-
tronski izdaji nenavadna, še posebej v sodobni tipografski upodobitvi 
informacij. Hkrati obstaja nevarnost, da pri obsežnem naslovu dela 
in/ali številnih avtorjih dvopičje pride v naslednjo vrsto kot prvo zna-
menje. Da bi bila vsaka posamezna enota samostojna in tako zaklju-
čena s piko,57 je malce pretirano. Citirano delo bomo težko našli samo 
na podlagi enega podatka. Izjema sta glavna podatka: avtor in naslov. 

53 Dolinar, 2000, str. 26–31.
54 Ivanko, 2007, str. 74–76.
55 SIST ISO 690, 1996, str. 2–4, 8, 10, 11.
56 Bibliografski zapisi Cobissa so sicer 

zaradi tehnične pogojenosti povzeli takšen 
način zapisovanja bibliografskih podatkov, 

a nobena relevantna anglosaška ali nemška 
literatura tega dela standarda ne prevzema.

57 Eden izmed predlogov zapisovanja lite-
raturnih virov v Slovenskem pravopisu (2001; 
2003; elektronska izdaja, 2003, § 235) in  
v Raziskovanju in pisanju del (2007, str. 75).
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Morebiti bomo našli delo na podlagi teh dveh podatkov. Če je bilo 
delo izdano pri več založnikih, bomo imeli nemalo težav, da pridemo 
do prave izdaje iskanega dela. Zato sta lahko le prva dva podatka (av-
tor in naslov ter eventuelna številka izdaje) zaključena s piko in drugi 
podatki (kraj, založnik, letnica), sicer med seboj ločeni z vejico, sku-
paj zaključeni s piko. Ali pa, da so vsi podatki med seboj ločeni z levo-
stičnimi vejicami in vsi skupaj zaključeni s piko.

Pomembno je tudi, kako bomo tipografsko ločili podatke, na pri-
mer, kako bomo stavili avtorja in kako naslov dela kot najpomemb-
nejša podatka. Tudi za to nimamo nobenega posebnega pravila. Vča-
sih zasledimo naslov dela izpisan z verzalkami, česar ne priporočamo, 
ker preveč izstopa iz zapisa, hkrati so verzalke slabše čitljive od mi-
nuskul,58 paziti pa bi morali tudi na optično izenačevanje prostora 
med posameznimi črkami. V anglosaškem področju je definirano, da 
se naslov dela izpiše kurzivno,59 tako je popolnoma jasno (tudi pri 
delih v tujem jeziku), kaj je naslov dela.60 Seveda je treba opozori-
ti, da moramo uporabljati »prave« kurzivne črke, in ne »elektronske« 
kurzive oziroma nagnjenih črk. Njihova čitljivost je zaradi deformaci-
je, in ne prave kurzivne zasnove, slabša. Tudi estetsko je takšna pisa-
va neprimerna. Prav tako ne priporočamo, da bi za ime avtorja upo-
rabljali verzalke.61 Primernejša je uporaba kapitelk.62 Vendar moramo 
biti pazljivi, da uporabimo »prave« kapitelke, in ne »elektronskih« 

58 Hochuli, 2005, str. 24; Hochuli, 2008, 
str. 23; Karow, 1994, str. 284; Možina, 2001, 
str. 256, 257; White, 1982, str. 91.

59 Enako je predvideno tudi v standardu 
SIST ISO 690 (1996, str. 2, 3, 6, 8–11). 

60 V nemščini naj bi se za naslov dela 
uporabile kurzivne črke, drugi podatki so 
postavljeni z navadnimi, pokončnimi mi-
nuskulami.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 248–255; 
Willberg, Forssman, 2005, str. 224, 225.

61 Dolinar (2000, str. 24) zagovarja upo-
rabo verzalk za zapisovanje priimkov, da ne 
bi prišlo do dvoumnosti, kaj je ime in kaj 
priimek. Tudi mednarodni standard SIST ISO 
690 (1996, str. 2–5, 8, 10, 11) predvideva zapi-
sovanje avtorja z verzalkami, a ga v tem delu 
nobena anglosaška ali nemška literatura ne 
povzema (!). – Zaradi že omenjenih estet-

skih razlogov, možnostmi sodobne priprave 
in oblikovanja besedila ter doslednega zapi-
sovanja vrstnega reda imen in priimkov av-
torjev nikakor ne more priti do nenatančne-
ga posredovanja takšnih podatkov.

62 V nemščini so za zapis avtorjevega 
imena predlagane minuskule ali kapitelke. 
– H. P. Willberg in F. Forssman (2000,  
str. 88) predvidevata tudi označevanje av-
torjev s polkrepko ter tudi (2005, str. 224)  
s kurzivno različico črk; v tem primeru so 
naslovi literaturnih virov izpisani v nava-
dni, pokončni različici. – Avtorjevo ime je 
lahko izpisano s polnim imenom ali samo  
z začetnicami imena, ki pa morajo slediti 
priimku in biti od njega ločene z vejico. – 
H. P. Willberg in F. Forssman (2000, str. 88; 
2005, str. 224) dopuščata začetnice imen 
pred priimki; vrstni red navajanja literatur-
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kapitelk – verzalk, ki jih samo pomanjšamo na velikost srednjega čr-
kovnega pasu. Če bomo uporabili »elektronske« kapitelke, bodo te 
svetlejše (njihova tipografska tonska vrednost bo manjša) od drugih 
minuskul.63 Kadar so avtorji več kot trije in navedemo samo prvega, 
druge pa nadomestimo z okrajšavo et al., naj bo zanjo uporabljena 
navadna, pokončna različica pisave,64 in ne kurzivna,65 ker je poudar-
janje okrajšave nesmiselno.

Kadar navajamo več del enega avtorja, jih zapišemo po kronolo-
škem redu nastanka; od najstarejše do najnovejše izdaje.

V nasprotju z anglosaškim govornim področjem pri nas ni v nava-
di, da bi v literaturnih virih, če se ime enega avtorja pojavi večkrat, 
pri drugem in naslednjih zapisih ime nadomeščali z dvojnim podalj-
šanim oziroma dolgim pomišljajem (——) – pisano stično. Če se za 
to kljub vsemu odločimo, priporočamo uporabo stično stavljenega 
dvojnega navadnega pomišljaja66 (––) ali morda samo enojnega dol-
gega pomišljaja67 (—).68 Predvsem zaradi tega, ker dolgi pomišljaj že 
dolgo ni več v rabi in nam je njegov videz estetsko tuj.

Velikost pisave je v seznamih literaturnih virov navadno enaka kot 
glavno besedilo knjige, članka oziroma publiciranega ali polpublici-
ranega dela. Lahko pa uporabimo tudi manjšo velikost pisave. Zara-
di boljše preglednosti, predvsem kadar posamezni viri obsegajo več 
vrst, priporočamo uporabo izpostavljenega umika.69

nih virov pa sledi abecednemu redu priim-
kov. – Kadar je avtor neznan, se uporabi ne-
stična okrajšava »o. A.«, ki označuje »ohne 
Autor«. Avtorjevo ime je od naslova lahko 
ločeno z vejico ali levostičnim dvopičjem.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 248–255; 
Willberg, Forssman, 2005, str. 224, 225.

63 Možina, 2003, str. 120, 121. – Zgled neu-
strezne rabe elektronskih kapitelk (str. 152) 
je povzet po Slovenskem pravopisu (2001; 
2003; elektronska izdaja, 2003, § 1137).

64 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 16.118.

65 SIST ISO 690, 1996, str. 5.
66 Skaza (2007, str. 185) na podlagi Slo-

venskega pravopisa (2001; 2003; elektron-
ska izdaja, 2003, § 1137) priporoča nestični 

dvojni pomišljaj. – Slednje učinkuje preveč 
razdvajajoče, zato priporočamo stični dvoj-
ni pomišljaj.

67 SIST ISO 690 (1996, str. 9) sicer predvi-
deva dolgi pomišljaj, a ker ta v slovenskem 
jeziku že dolgo ni več v široki rabi, ga od-
svetujemo.

68 Če je v nemščini navedenih več virov 
enega avtorja, pri drugem in nadaljnjih vi-
rih avtorja ne navedemo, temveč uporabi-
mo ponavljaj oziroma ditto, ki je v velikosti 
enega pomišljaja.
Prim.: Luidl, 1996, str. 143–145; Willberg, 
Forssman, 2000, str. 88; Willberg, Forss- 
man, 2005, str. 224, 225.

69 Za navajanje literaturnih virov v sezna-
mih se tudi v nemščini lahko uporabljajo 
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Primer predlogov navajanja virov. – Ne priporočamo ločevanja po-
sameznih enot z zaključnimi pikami. Prednost dajemo le ločevanju 
avtorja z naslovom dela od preostalih podatkov, kot so kraj, založnik, 
leto idr. Lahko pa so vsi podatki zapisani kot ena enota in imajo samo 
eno zaključno piko. Prednost dajemo kurzivni uporabi različice pisa-
ve za naslov knjižnega, periodičnega, polpubliciranega ipd. dela. Do-
polnilni podatki, na primer o številki izdaje, volumnu, imenu knjižne 
zbirke (če je knjiga izšla v zbirki),70 pojasnilu, za kakšno polpublicira-
no delo gre (na primer doktorska disertacija), naj bodo podani v na- 
vadni, pokončni različici pisave. Enaka, osnovna različica pisave naj 
bo uporabljena, če je delo del knjižne ali periodične publikacije. Kur-
zivne črke naj bodo za naslov knjižne ali periodične publikacije, ki 
navedeno delo vsebuje. V knjižnih in podobnih primerih navadno 
uporabimo še predlog z levostičnim dvopičjem (»v:«) pred naslovom 
temeljne publikacije. Izjema bi bile periodične publikacije, tu predlog 
ni potreben (navadno tudi ne navajamo urednika oziroma uredniške-
ga odbora revije). Priporočamo navajanje avtorjevega imena v celoti. 
Tudi če za ime uporabimo samo začetnico imena, naj bo to vedno za 
priimkom, ločeno z levostično vejico. Pri standardih in podobnih vi-
rih namesto avtorjevega imena najprej navedemo ime standarda, nato 
sledi njegov naslov in številčna oznaka, potem pa podatki o izda-
ji. Za ločevanje kraja izida od imena založnika priporočamo uporabo 
levostičnega dvopičja (še posebej če so celotni podatki posredovani  
v dveh ločenih enotah). S tem se izognemo morebitnim dvomom o kra- 
ju izida in imenu založnika, če ta vsebuje geografsko ime in ni izpisa-
no dosledno, na primer New York: Dover. Če je založnikov več, pripo-
ročamo, da se v celoti navedejo podatki (kraj in ime založbe) enega 
založnika in nato podatki drugega založnika. Podatki založnikov naj 
bodo ločeni z levostičnim podpičjem. Pri navajanju strani svetovnega 
spleta pri tiskanih izdajah ne priporočamo uporabe lomljenih oklepa-
jev, še manj pa matematičnih znamenj za manjše oziroma večje. Izje-

manjše velikosti pisav, kot so uporabljene za 
glavno besedilo. Pri večvrstičnih virih zaradi 
preglednosti uporabljajo izpostavljeni umik. 
Prim.: Luidl, 1996, str. 143–145; Willberg, 
Forssman, 2000, str. 88; Willberg, Forss- 
man, 2005, str. 224, 225.

70 Če je knjižno delo izšlo v zbirki, pri-
poročamo zapis imena zbirke za naslovom 

knjižnega dela – enako kot se navaja more-
bitna številka volumna oziroma zvezka in 
številka ponatisa –, in ne v zadnjem delu 
bibliografskega zapisa, ker se ti podatki 
vsebinsko navezujejo na naslov dela.
Prim.: The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 17.90, 17.92, 17.93.
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ma bi bila polpublicirana dela, pri katerih imamo pogosto določene 
tipografske omejitve. Predvsem so izjema rokopisi in njihove nadalj-
nje  umestitve, ki bi bile izdane v elektronski različici (zaradi avtoma-
tične povezave oziroma aktiviranja povezave). Pri objavah na spletnih 
straneh pa je takšen naslov navadno posredovan kot mnogovrstno be-
sedilo oziroma morebitna nadaljnja povezava, ki je v drugi barvi.

Ali

Ali

Žnideršič, Martin, Knjiga in trg. Ljubljana: Državna 
založba Slovenije, 1982.

Žnideršič, Martin, Knjiga in trg. Ljubljana, Državna 
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Žnideršič, Martin, Knjiga in trg, Ljubljana, Državna 
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AngleščIna Vrstni red zapisa bibliografskih podatkov je v anglešči-
ni lahko različen – odvisno od tega, katera navodila upoštevamo. Tudi 
ni nujno, da so podatki med seboj ločeni z vejicami ali pikami; podatki 
o založniku in letu izida so navadno zapisani znotraj oklepaja. Vedno 
pa je naslov knjižnega dela stavljen s kurzivnimi črkami. Naslov dela 
in morebitni podnaslov sta ločena z levostičnim dvopičjem. Oba, na-
slov in podnaslov, sta kurzivna. Kadar naslov dela vsebuje naslov dru-
gega dela, je slednji v narekovaju. Celoten naslov je kurziven, naslov 
poglavja v knjigi ali naslov članka iz periodične publikacije pa z na-
vadnimi (pokončnimi) črkami in znotraj enojnega narekovaja (v bri- 
tanski angleščini) oziroma znotraj dvojnega narekovaja (v ameriški 
angleščini). Isto velja za polpublicirana dela (na primer doktorske di-
sertacije, zbirke, rokopise). V znanstvenih delih so naslovi stavljeni 
brez narekovajev. Pomembne besede, na primer imena, samostalniki, 
se pišejo z veliko začetnico. Predlogi in vezniki so pisani z malo za-
četnico, razen kadar so poudarjeni, na primer The On Button.71 Na-
vadno so navedene tudi številke izdaj, če ne gre za prvo izdajo. Za 
številke zvezkov oziroma posameznih delov (volumnov) se v znan-
stvenih delih uporabljajo arabske številke, ki so lahko navadne ali 
polkrepke. Lahko pa so te številke tudi rimske. V tem primeru je mo-
goče izpustiti okrajšavi »p.« za stran in »vol.« za številko zvezka ozi-

71 Baines, Haslam, 2002, str. 163; Felici, 
2003, str. 234; New Hart’s Rules, 2005,  

str. 336–339, 343; The Chicago Manual of 
Style, 2003, § 8.167.
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roma volumna; arabska številka se nanaša na številko strani, rimska 
pa na številko zvezka. Pri navajanju rokopisov (manuskriptov – okraj-
šava: MS) podamo številke listov in strani levostično (recto [r ali r]  
in/ali verso [v ali v]).Pri polpubliciranih delih (na primer magistr-
ska dela, doktorske disertacije) moramo navesti, za kakšno vrsto dela 
gre. Imena avtorjev lahko začnemo navajati z imenom, v tem prime-
ru mora biti izpisano v celoti, in nato nadaljujemo s priimkom. V bi-
bliografskih zapisih z abecednim vrstnim redom pa najprej zapišemo 
avtorjev priimek in nato kratico imena (določeno predvsem v britan-
skih navodilih) oziroma v celoti izpisano ime (določeno predvsem  
v ameriških navodilih), ki je od priimka ločeno z vejico. Za piko, ki 
je za okrajšanim imenom ali je kot končno ločilo za polno izpisanim 
imenom, sledi naslov citiranega dela ter nato drugi podatki o izidu. 
Če je avtorjev več, na primer dva ali trije, v ameriških navodilih pred-
pisujejo, da sta drugi in tretji avtor navedena najprej z imenom in 
nato priimkom. Seveda v tem primeru imeni nista ločeni od priimkov 
z vejicama, razen pri prvem navedenem avtorju, ker je najprej nave-
den priimek in nato ime. Če so avtorji več kot trije, potem se navede 
samo prvega avtorja, za njim pa se dopiše kratica et al. Pri nekate-
rih znanstvenih delih, predvsem s področja naravoslovnih ved, je lah-
ko več avtorjev. V takšnih primerih je v ameriški angleščini dovoljeno 
navajanje vseh imen.72 A pravilo pravi, če je avtorjev osem ali več, po-
tem navedemo prvih sedem imen, nato sledi et al.73 Namesto imena 
avtorja lahko zasledimo tudi ime organizacije ali podjetja. To je zna-
čilno predvsem za navajanje standardov in podobnih del.74

V ameriški angleščini je uveljavljen še en način navajanja biblio-
grafskih enot: najprej avtorjevo ime, letnica izida in šele nato naslov 
dela, kraj in ime založnika ter morebitni drugi podatki, na primer 
številke strani. V tem primeru je priimek ločen od imena ali kratice 
imena z vejico. Imenski podatek avtorja ali več avtorjev je zaključen 
s piko. Sledi letnica izida, ki je tudi zaključena s piko, lahko je tudi 

72 Gibaldi, MLA Handbook for Writers 
of Research Papers, 1999, str. 125; Gibaldi, 
MLA Style Manual and Guide to Scholary 
Publishing, 1999, str. 161; New Hart’s Rules, 
2005, str. 338–340, 343–347.

73 ISO 690, 1987, str. 5; The Chicago Ma-
nual of Style, 2003, § 16.81–16.83, 16.101, 
16.102, 16.118, 17.30. 

74 Gibaldi, MLA Handbook for Writers 
of Research Papers, 1999, str. 126, 127, 133; 
Gibaldi, MLA Style Manual and Guide to 
Scholary Publishing, 1999, str. 162, 168; ISO 
215, 1986, str. 1–3; ISO 832, 1994, str. 1–3; ISO 
690-2, 1997, str. 4–16; ISO 1086, 1991, str. 1–5; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 332–334; The 
Chicago Manual of Style, 2003, § 17.47.
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v oklepaju in je ta zaključen s piko. Nato pa sledijo podatki o naslo-
vu knjižnega dela (kurzivno) ali naslovu članka (pokončno), ki so 
prav tako zaključeni s piko. Naslednjo enoto, ki je zaključena s piko, 
predstavljajo kraj izida in založnik, ki sta ločena z levostičnim dvopi-
čjem, oziroma naslov periodične publikacije (kurzivno), številka izi-
da in strani članka, ki so od številke izdaje ločene z levostičnim dvo-
pičjem.75

V angleščini je navajanje naslovov spletnih strani predvideno zno-
traj lomljenega oklepaja (< >),76 ki je pisan desno- oziroma levostič-
no.77 Vendar v The Chicago Manual of Style78 to priporočajo le v ro-
kopisni pripravi podatkov, ne pa v končni, tipografski obliki.

Navadno so druga in naslednje vrstice navedenega vira umaknjene 
v desno za celec ali tudi več, na primer dva ali celo tri (ameriška an-
gleščina).79 

Kadar je v bibliografskem seznamu naveden en avtor z več deli, av-
torjevo ime navadno nadomešča »ditto«, ki je zapisan z dvojnim po-
daljšanim oziroma dolgim pomišljajem.80 V ameriški angleščini »di- 
tto« zamenjuje trojni dolgi pomišljaj.81 

Pri navajanju založnika se nekatere okrajšave, na primer Inc., Ltd., 
S.A., GmbH, izpustijo. Lahko se izpustijo tudi okrajšave, ki sledijo ime-
nu založbe, na primer Co., & Co., Piblishing Co. Včasih se lahko izpu-

75 Gibaldi, MLA Handbook for Writers  
of Research Papers, 1999, str. 116 Gibaldi, 
MLA Style Manual and Guide to Scholary 
Publishing, 1999, str. 306; ISO 215, 1986, str. 
1–3; ISO 832, 1994, str. 1–3; ISO 690-2, 1997, 
str. 4–16; ISO 1086, 1991, str. 1–5; The Chi-
cago Manual of Style, 2003, § 16.90–16.95, 
16.97, 16.100–16.102.

76 V vseh primerih je sicer naveden lom- 
ljen oklepaj, a uporabljeni sta matematični 
znamenji za manjše in večje. – V New Hart’ 
Rules (2005, str. 82, 282) sicer imenujejo to 
obliko lomljenega oklepaja »široki lomlje-
ni oklepaj«, siceršnjega pa »ozki lomljeni 
oklepaj«.

77 Gibaldi, MLA Handbook for Writers  
of Research Papers, 1999, str. 178, 179; Gibal-
di, MLA Style Manual and Guide to Schola-
ry Publishing, 1999, str. 210; ISO 690-2, 1997, 
str. 4–8, 15, 16; New Hart’s Rules, 2005,  
str. 350–354. 

78 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 6.109, 6.110, 17.10. 

79 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 146, 
232–245, 255–257; Faiola, 2000, str. 46, 47; 
Gibaldi, MLA Handbook for Writers  
of Research Papers, 1999, str. 116, 117, 119–
145, 148–202; Gibaldi, MLA Style Manual 
and Guide to Scholary Publishing, 1999,  
str. 154–229; MHRA Style Guide, 2008,  
str. 31–33, 49–63; New Hart’s Rules, 2005, 
str. 330–354; The Chicago Manual of Style, 
2003, § 8.167, 8.178–8.193, 8.195, 8.196, 16.81–
16.83, 16.101, 16.102, 16.118, 17.53, 17.58. 

80 MHRA Style Guide, 2008, str. 26; New 
Hart’s Rules, 2005, str. 330, 333; Wilson, 
1993, str. 93.

81 Bringhurst, 2002, str. 81; Felici, 2003, 
str. 235; Gibaldi, MLA Handbook for Wri-
ters of Research Papers, 1999, str. 123, 124, 
126; Gibaldi, MLA Style Manual and Guide 
to Scholary Publishing, 1999, str. 159, 160; 
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sti tudi beseda Press, na primer Pergamon Press se lahko zapiše samo 
Pergamon. Vendar pa moramo pri bolj splošnih imenih, kot na primer 
Free Press ali New Press, ime podjetja zapisati v celoti. Isto velja, če je 
založnik univerza.82 Če ime univerze izhaja iz geografskega imena, po-
tem se lahko uporablja samo okrajšava (brez pike [!]), na primer »Ox-
ford: OUP«.83 Nekateri ameriški viri priporočajo, da se lahko, kadar je 
založnik univerza, zapiše samo okrajšava (brez pike [!]) »U«. Na enak 
način lahko krajšamo »Press« pri imenu univerze, torej »P«.84 

Primeri navajanja virov, kot so določeni v New Hart’s Rules.85 – Za 
imena je predvideno izpisovanje v celoti ali samo s kraticami, v tem 
primeru so te lahko pred priimkom. Naslov dela je obvezno v kurziv-
ni različici. Če je besedilo del kake publikacije, je naslov prispevka 
znotraj enojnega narekovaja, naslov publikacije pa v kurzivni razli-
čici. Prispevek je od publikacije lahko ločen samo z levostično vejico 
(periodične publikacije) ali pa še s predlogom »in« (knjižne izdaje). 
Podatki o kraju in založniku z letnico izida oziroma objave ali pred-
vajanja so ločeni z levostičnimi vejicami, zapisani znotraj oklepaja. 
Podatki o naslovu spletne strani so zapisani znotraj »širokega lomlje-
nega oklepaja« (kot imenujejo znamenji za manjše in večje). Celotni 
podatki vira se končajo z levostično piko.

R. W. Watt, Three Steps to Victory (London, 1957).
Grigg, John, The History of ‘The Times’, vi (1993). 
Ashton, John, ‘Dualism’, in Understanding the Fourth 

Gospel (Oxford, 1991), 205–37.
Putterman, Seth J., ‘Sonoluminescence: Sound into  

Light’, Scientific American (Feb. 1995), 32–7.
Hill, Daniel, ‘Divinity and maximal Greatness’,  

PhD thesis, King’s College, London, 2001.
Strunk, William, The Elements of Style (Geneva, NY, 

1918; pub online July 1999) <http:⫽www.bartleby 
.com/141> accessed 14 Dec 1999.

The Chicago Manual of Style, 2003, § 6.96, 
16.84–16.89, 16.103–16.106.

82 New Hart’s Rules, 2005, str. 339, 340; 
The Chicago Manual of Style, 2003, § 17.104; 
ISO 4, 1984, str. 5.

83 New Hart’s Rules, 2005, str. 340.

84 Gibaldi, MLA Handbook for Writers of 
Research Papers, 1999, str. 147–149; Gibaldi, 
MLA Style Manual and Guide to Scholary 
Publishing, 1999, str. 181, 182.

85 New Hart’s Rules, 2005, str. 332, 336, 
337, 344, 346, 349, 353, 354. 
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Philip Hoehn and Mary Lynette Larsgaard, ‘Dictionary 
of Abbrevations and Acronyms in Geographic Infor-
mation Systems, Cartography, and Remote Sensing’, 
UC Berkeley Library <http:⫽www.lib.berkeley.edu/
EART/abbrev.html> accessed 25 July 2001.

Morris, Peter and William Wood, The Oxford Text- 
book of Surgery, 2nd edn [Windows CD-ROM]  
(Oxford, OUP, 2001).

Carter, Elliot, The Four String Quartets, Juilliard 
String Quartet (Sony S2K 47229, 1991).

Še primera navajanja nekaterih virov iz starejše izdaje, ki v novej-
ši niso ponazorjeni – Hart’s Rules for Compositors and Readers.86 – 
Pojasnilo, da gre za rokopis oziroma manuskript, je pred avtorjevim 
imenom. Pojasnilo, kakšne vrste standard je uporabljen, pa je za šte-
vilčno oznako standarda. 

MS Bodley 34, fo. 14r-v. 
BS 1991 Letter Symbols, Signs and Abbreviations 

(1961– ). 

Primeri navajanja virov, kot so določeni v Butcher’s Copy-editing: 
The Cambridge Handbook for Editors, Copy-editors and Proofrea-
ders.87 – Za imena je predvideno izpisovanje v celoti ali samo s kra-
ticami. V obeh primerih je to navedeno pred priimkom. Naslov dela 
je obvezno v kurzivni različici. Če je besedilo del publikacije, je na-
slov prispevka znotraj enojnega narekovaja, naslov publikacije pa  
v kurzivni različici. Prispevek je od publikacije ločen z levostično veji-
co. Če gre za polpublicirano delo, je naslov zapisan pokončno in zno-
traj enojnega narekovaja. Podatki o kraju in založniku z letnico izida 
so ločeni z levostičnimi vejicami, zapisani znotraj oklepaja. Znotraj 
oklepaja, kot prvi podatek, je tudi pojasnilo, za kakšno vrsto polpu-
bliciranega dela gre. Pri standardih in podobnih delih je najprej na-
vedeno ime institucije, nato naslov standarda, številčna oznaka je  
v oklepaju. Celotni podatki vira niso zaključeni z nobenim ločilom 
(na primer piko).

86 Hart’s Rules for Compositors and Rea-
ders, 1999, str. 54, 60.

87 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 234, 
236, 237, 243, 244. 
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Primeri navajanja virov, kot so določeni v MHRA Style Guide:  
A Handbook for Authors, Editors, and Writers of Theses.88 – Za imena 
je predvideno izpisovanje v celoti ali samo s kraticami, v obeh prime-
rih je to pred priimkom. Naslov dela je obvezno v kurzivni različici. 
Če je besedilo del publikacije, je naslov prispevka znotraj enojnega 
narekovaja, naslov publikacije pa v kurzivni različici. Prispevek je od 
publikacije lahko ločen samo z levostično vejico (periodične publi-
kacije) ali pa še s predlogom »in« (knjižne izdaje v tiskani ali elek-
tronski različici). Če gre za polpublicirano delo, je naslov zapisan po-
končno in znotraj enojnega narekovaja. Podatki o kraju in založniku  
z letnico izida so ločeni z levostičnimi vejicami, zapisani znotraj okle-
paja. Znotraj oklepaja, kot prvi podatek, je tudi pojasnilo, za kakšno 
vrsto polpubliciranega dela gre. Podatki o naslovu spletne strani so 
zapisani znotraj znamenja za manjše in večje. Celotni podatki vira se 
končajo z levostično piko; izjema so podatki o rokopisnih virih in vi-
rih s spletnih strani – ti nimajo zaključne pike.

88 MHRA Style Guide, 2008, str. 50, 54, 56, 60, 61.
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Primeri navajanja virov, kot so določeni v The Chicago Manual of 
Style: The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers.89 – Za 
imena je predvideno izpisovanje v celoti ali samo s kraticami, v obeh 
primerih je to za priimkom, ločeno z levostično vejico. Drugi in nasle-
dnji avtorji so navedeni najprej z imenom in nato s priimkom. Naslov 
dela je obvezno v kurzivni različici. Če je besedilo del publikacije, je 
naslov prispevka znotraj dvojnega narekovaja, naslov publikacije pa 
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v kurzivni različici. Prispevek je od publikacije lahko ločen samo z le- 
vostično piko (pri periodičnih publikacijah). Če gre za knjižne publi-
kacije, sledi še predlog »In«. Podatki o kraju in založniku z letnico 
izida oziroma objave ali predvajanja so naslednja samostojna enota. 
Kraj izida je od imena založnika ločen z levostičnim dvopičjem, za-
ložnik od letnice pa z vejico. Pri standardih je najprej navedeno ime 
organizacije (samostojna enota), nato letnica (naslednja samostojna 
enota), šele potem sledi naslov standarda (samostojna enota), mo-
rebitni podnaslov z ustrezno številčno oznako (samostojna enota), 
nato sta skupaj (kot samostojna enota) navedena kraj in založnik. Po-
datki o naslovu spletne strani so zapisani samostojno brez kakršnih-
koli oklepajev. Kot taki so lahko samostojna enota ali pa jim je v eno-
ti (znotraj oklepaja) dodan še datum citiranja. Avtor oziroma avtorji 
so samostojna enota, zaključeni z levostično piko. Naslednja samo-
stojna enota je naslov dela, ne glede na to, ali je samo del kake publi-
kacije. Če je tako, je osnovna publikacija samostojna enota. Kraj, ime 
založbe in leto izida oziroma objave ali predvajanja so naslednja sa-
mostojna enota. 
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Drugi in naslednji avtorji so navedeni najprej z imenom in nato s pri-
imkom. Naslov dela je obvezno v kurzivni različici. Če je besedilo del 
publikacije, je naslov prispevka znotraj dvojnega narekovaja, naslov 
publikacije pa v kurzivni različici. Prispevek je od publikacije lahko 
ločen z levostično piko. Podatki o kraju in založniku z letnico izida 
oziroma objave ali predvajanja so naslednja samostojna enota. Kraj 
izida je od imena založnika ločen z levostičnim dvopičjem, založnik 
od letnice pa z vejico. Če gre za polpublicirano delo, je naslov zapi-
san pokončno in znotraj dvojnega narekovaja kot samostojna enota. 
Pojasnilo, za kakšno vrsto polpubliciranega dela gre, je naslednja sa-
mostojna enota. Podatki o naslovu spletne strani so zapisani znotraj 
znamenj za manjše oziroma večje. Pred tem je naveden datum citira-
nja. Skupaj ta podatka sestavljata samostojno enoto. Avtor oziroma 
avtorji so samostojna enota, zaključeni z levostično piko. Naslednja 
samostojna enota je naslov dela, ne glede na to, ali je samo del kake 
publikacije. Če je tako, je osnovna publikacija naslednja samostoj-
na enota. Kraj, ime založbe in leto izida oziroma objave ali predvaja-
nja so naslednja samostojna enota. Pri serijskih publikacijah oziroma 
poročilih o projektih se zadnji podatek – datum izida – ne konča z le-
vostično piko.
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11 Kazala

11 Kazala



172 Kazala

Vsebinsko kazalo

Vsebinsko kazalo uvrstimo tako, da ga bralec čim hitreje najde. V re-
vijah je to navadno na začetku, v knjigah pa je na začetku ali koncu 
knjige. Na začetku ga uvrstimo za predgovor in pred uvod, na koncu 
pa pred impresum. Izjemoma ga uvrstimo pred predgovor, če je le-ta 
zelo dolg in bi se kazalo izgubilo med besedilom. Začne se na desni 
strani, ne glede na to, v kateri del knjige je uvrščen.1

Vsebinsko kazalo mora biti stavljeno tako, da bralec lahko iz njega 
prepozna razčlenitev knjige, revije, zbornika ipd. ter važnejša poglav-
ja in podpoglavja.

Možnosti, kako stavimo kazala razčlenjenih besedil, je veliko. Kraj-
ša kazala s krajšimi naslovnimi vrstami lahko stavimo tudi nekoliko 
ožje od širine zrcala, z daljšimi naslovi pa na vso širino zrcala. Dalj-
ša kazala s kratkimi naslovi postavimo tudi dvostolpno. Oba stolpca 
skupaj in presledek med njima da širino zrcala.

Ne glede na oblikovno zasnovo kazala pa moramo biti pozorni na 
nekatera podpisovanja. Če so številke strani poravnane na desno na-
slonilo, ne glede na to, ali so stavljene pred ali za naslovi poglavij, 
morajo biti številke podpisane: enice pod enice, desetice pod deseti-
ce itn. Samo izpikčanje med naslovi in številkami strani vedno manj 
uporabljajo. Če pa se kljub temu odločimo zanj, morajo biti pike po-
ravnane druga pod drugo, biti morajo tudi iste oblike in velikosti, 
ne glede na to, ali so posamezni naslovi poglavij in podpoglavij sta-
vljeni z oblikovno različno pisavo, ali drugačno različico pisave ali 
drugačne velikosti pisave. Vsa izpikčanja se morajo na desni strani 
končati na istem mestu.2 Ravnamo se po najdaljšem številu. Med za-
dnjo piko in številko strani (največmestno) damo polovico več pra-
znega prostora kot med pikami. Če so številke strani stavljene pred 
naslovi poglavij, mora biti med številko strani in naslovom večji pra-

1 V nemščini vsebinsko kazalo sledi pr-
vemu oziroma varovalnemu naslovu (če ga 
knjiga ima), glavnemu knjižnemu naslovu, 
impresumu (če je v naslovni poli) in pred-
govoru. 
Prim.: Luidl, 1996, str. 129, 140–142.

2 Podobno pravilo velja tudi v nemščini:  
ne glede na uporabljeno različico pisave 
morajo biti številke strani vedno enotno po-

stavljene (navadno pokončne). Če so pagine 
poravnane na desno naslonilo, morajo biti 
dosledno podpisane enice pod enice, deseti-
ce pod desetice itn. Izpikčanje med naslovi in 
številkami strani označujejo za staromodno, 
a opozarjajo, da morajo biti pike iste oblike 
in velikosti ter podpisane druga pod drugo.
Prim.: Willberg, Forssman, 2000, str. 90, 91; 
Willberg, Forssman, 2005, str. 212, 213, 216–219.
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zen prostor (celec) ali pa mora biti kako drugače nakazano razliko-
vanje (na primer polkrepka ali krepka različica črk, druga vrsta pi-
save, drugačna velikost, pri večbarvnih delih – drugačna barva) med 
pagino in naslovom poglavja, še posebej če ima ta pred besedilom 
številko.

Zelo razčlenjena besedila imajo navadno pred naslovi poglavij in 
podpoglavij posebne oznake. To so lahko arabske številke ali pa kom-
binacija rimskih, arabskih številk in črkovnih znakov. 

Če so oznake poglavij dopolnjene z arabskimi številkami, vsa-
ko hierarhično manj pomembno podpoglavje dobi dodatno številč-
no oznako. Številke so med seboj ločene s stičnimi pikami. Za zadnjo 
številko ni nikoli pike.3 Hkrati s številkami je hierarhija poglavij in 
podpoglavij lahko označena še z umiki. Vendar ne priporočamo ve-
čjega števila umikov besedila skupaj s številkami. Hierarhično manj 
pomembna poglavja, na primer s štirimi, petimi ali več številkami, 
bodo imela velike umike, to pa estetsko ni primerno. Za hierarhični 
prikaz pomembnosti poglavij in podpoglavij je primernejše tipograf-
sko razlikovanje, na primer uporaba polkrepkih in kurzivnih črk. Na-
vadno umikamo samo besedilo, oštevilčenja poglavij pa so poravna-
na na levo naslonilo.

Če se odločimo za uporabo kombinacije različnih številk in črk, si 
te sledijo v naslednjem vrstnem redu: rimska številka (za njo je levo-
stična pika), arabska številka (za njo je levostična pika), verzalka (za 
njo je levostična pika),4 minuskula (za njo je zaklepaj), mala grška 
črka5 (za njo je zaklepaj). Tudi v tem primeru posamezna hierarhično 
manj pomembna poglavja in podpoglavja umaknemo v desno (doda-
mo umik). Nadaljnja členitev kazala nima več definiranih črkovnih ali 
nečrkovnih oznak, temveč je nakazana z umiki, ti pa so lahko samo še 
trije. Posebej moramo biti pozorni pri podpisovanju rimskih številk. 
Te niso poravnane na levo naslonilo, ampak so poravnane s pikami za 

3 SIST ISO 2145, 1996, str. 1.
4 V EPIS-u (2007, str. 119) je navedeno, da 

za črkami ne pišemo pike; naveden je pri-
mer verzalke brez pike in minuskule z za-
klepajem. Pri t. i. zapletenih členitvah je 
verzalka izpuščena. V istem viru pa je na 
str. 180 in 181 uporabljena verzalka z zakle-
pajem. Hkrati je tako navedena (str. 180) 
pred arabsko številko, za katero je pika, 

nato pa se razčlenitev nadaljuje z minusku-
lo in zaklepajem. – Vsekakor priporočamo 
rabo verzalke, preden navedemo minusku-
lo, pri čemer je za verzalko levostična pika. 
Treba je tudi poudariti, da so črkovna zna-
menja za številčnimi oznakami.

5 V EPIS-u (2007, str. 119) uporaba male 
grške črke sploh ni predvidena. 
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njimi – pike morajo biti stavljene druga pod drugo, ne glede na veli-
kost rimskega števila. 

Kadar naslovi poglavij in podpoglavij nimajo posebnih oznak, jih 
moramo ločiti po vrednosti z različnimi črkami ali umiki, da je iz tega 
vidna razčlenitev. Najpomembnejše naslove poglavij lahko stavimo 
iz stopnje večjih črk, naslednji naslov je stavljen v polkrepki različici 
minuskul, nato sledijo kurzivne minuskule in nazadnje navadne (po-
končne) minuskule. Vsak naslednji podrejeni naslov je stavljen z na-
vadnimi črkami, le da je umaknjen za celec v desno.6 Umiki pa so lah-
ko največ trije.7 

Pravilno Navajanje literaturnih virov  . . . . . . . . . . . . . . .  3
Bibliografski zapisi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Pojmovno, stvarno kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Vsebinsko kazalo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Napačno Navajanje literaturnih virov  . . . . . . . . . . . . . . .  3
Bibliografski zapisi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Pojmovno, stvarno kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Vsebinsko kazalo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

6 V nemščini so kazala lahko oblikovno 
različna: Standard DIN 5008 (2005, str. 21, 
22) predvideva uporabo hierarhičnega šte-
vilčenja kazala, ki je določeno tudi z med-
narodnim standardom ISO: vsako hierar-
hično dodatno členjeno poglavje oziroma 
podpoglavje dobi dodatno številčno ozna-
ko, ki je od predhodne ločena s stično piko, 
za zadnjo številko pa ni nikoli pike.
Pri navajanju vsebine lahko uporabljamo 
tudi označevanje s številkami in s črkami. 
Prve številčne (rimske številke) ali črkovne 
(verzalke) oznake so brez pike. Šele pri na-
slednji uporabi številk (arabske številke v 
renesančni različici) uporabimo levostično 
piko ali zaklepaj za minuskulami (ki so lah-
ko tudi v kurzivni različici). V tem primeru 
je označevanje v naslednjem vrstnem redu: 
verzalke, rimske številke (verzalke), arab- 
ske številke z levostično piko, kurzivne ali 
pokončne minuskule z levostičnim zaklepa-
jem, torej: A, I, 1., a). Pri zelo razčlenjeni  

vsebini minuskulam lahko sledijo še mi- 
nuskulne grške črke. – H. P. Willberg in  
F. Forssman (2000, str. 90) sta enkrat po-
motoma navedla levostično piko za rimsko 
številko. V novejši izdaji (2005, str. 182) sta 
vse številčne in črkovne oznake zapisala 
brez levostičnih pik in oklepajev.
Pri manj razčlenjeni vsebini predlagajo 
samo tipografsko razločevanje med posa-
meznimi podpoglavji, na primer najprej 
uporaba polkrepke različice pisave, nato 
navadna oziroma osnovna različica, potem 
kurzivna različica pisave. Predvidevajo tudi 
uporabo umikov.
Prim.: DIN 5008, 2005, str. 21, 22; Forss- 
man, Jong, 2004, str. 184; Hübener, 2004, 
str. 12; Willberg, Forssman, 2000, str. 90, 91; 
Willberg, Forssman, 2005, str. 183, 212, 213, 
216–219.

7 Burnhill, 2003, str. 25, 35, 68–70; Mo-
žina, 1997, str. 235–239; Mrak, 1972, str. 147, 
165–169; Skaza, 2007, str. 119, 180, 181.
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Pravilno Napačno

 3 Slikovna pisava 
 30 Pojmovna pisava 
 72 Zlogovna pisava 
 101 Črkovna pisava

3 Slikovna pisava 
30 Pojmovna pisava 
72 Zlogovna pisava 
101 Črkovna pisava

 3 1.1 Slikovna pisava 
 30 1.2 Pojmovna pisava 
 72 1.3 Zlogovna pisava 
 101 1.4 Črkovna pisava 

 3 1.1. Slikovna pisava 
 30 1.2. Pojmovna pisava 
 72 1.3. Zlogovna pisava 
 101 1.4. Črkovna pisava

3 1.1 Slikovna pisava 
 30 1.2 Pojmovna pisava 
 72 1.3 Zlogovna pisava 
 101 1.4 Črkovna pisava

 3 1.1 Slikovna pisava 
 30 1.2 Pojmovna pisava 
 72 1.3 Zlogovna pisava 
 101 1.4 Črkovna pisava

Pravilno 1   Zgodovinski razvoj pisave – 13
1.1   Slikovna pisava – 15
1.2   Pojmovna pisava – 16
1.3   Zlogovna pisava – 21
1.4   Črkovna pisava – 22
1.4.1  Hebrejska pisava – 23
1.4.2  Arabska pisava – 24
1.4.3  Razvoj abecede – 26
1.4.3.1  Grški alfabet – 27
1.4.3.2 Latinica – 28
2  Zgodovinski razvoj knjig – 36

Napačno 1   Zgodovinski razvoj pisave – 13
1.1   Slikovna pisava – 15
1.2   Pojmovna pisava – 16
1.3   Zlogovna pisava – 21
1.4   Črkovna pisava – 22
1.4.1   Hebrejska pisava – 23
1.4.2  Arabska pisava – 24
1.4.3  Razvoj abecede – 26
1.4.3.1  Grški alfabet – 27
1.4.3.2 Latinica – 28
2   Zgodovinski razvoj knjig – 36
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Neprimerno 1 Zgodovinski razvoj pisave – 13
1.1  Slikovna pisava – 15
1.2 Pojmovna pisava – 16
1.3 Zlogovna pisava – 21
1.4 Črkovna pisava – 22
1.4.1  Hebrejska pisava – 23
1.4.2  Arabska pisava – 24
1.4.3  Razvoj abecede – 26
1.4.3.1  Grški alfabet – 27
1.4.3.2  Latinica – 28
2 Zgodovinski razvoj knjig – 36

1 Zgodovinski razvoj pisave – 13
 1.1 Slikovna pisava – 15
 1.2 Pojmovna pisava – 16
 1.3 Zlogovna pisava – 21
 1.4 Črkovna pisava – 22
  1.4.1 Hebrejska pisava – 23
  1.4.2 Arabska pisava – 24
  1.4.3 Razvoj abecede – 26
   1.4.3.1 Grški alfabet – 27
   1.4.3.2 Latinica – 28
2 Zgodovinski razvoj knjig – 36

Pravilno  I. Uvod – 11
II. Zgodovinski razvoj pisave – 13
  1. Slikovna pisava – 15
  2. Pojmovna pisava – 16
  3. Zlogovna pisava – 21
  4. Črkovna pisava – 22
   A. Hebrejska pisava – 23
   B. Arabska pisava – 24
   C. Razvoj abecede – 26
    a) Grški alfabet – 27
    b) Latinica – 28
     α) Karolina – 31
     β) Gotica – 34
     γ) Humanistična pisava – 35
      Humanistična minuskula – 36
      Humanistična majuskula – 37
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Napačno I. Uvod – 11
II. Zgodovinski razvoj pisave – 13
 1. Slikovna pisava – 15
 2. Pojmovna pisava – 16
 3. Zlogovna pisava – 21
 4. Črkovna pisava – 22
  A. Hebrejska pisava – 23
  B. Arabska pisava – 24
  C. Razvoj abecede – 26
   a) Grški alfabet – 27
   b) Latinica – 28
    α) Karolina – 31
    β) Gotica – 34
    γ) Humanistična pisava – 35
     Humanistična minuskula – 36
     Humanistična majuskula – 37

Pravilno Zgodovinski razvoj pisave  . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
Slikovna pisava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Pojmovna pisava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Zlogovna pisava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Črkovna pisava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Hebrejska pisava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Arabska pisava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Razvoj abecede  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
 Grški alfabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
 Latinica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
  Karolina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
  Gotica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
  Humanistična pisava  . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
   Humanistična minuskula  . . . . . . . . . . . .  36
   Humanistična majuskula  . . . . . . . . . . . .  37
Zgodovinski razvoj knjig  . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

Napačno Zgodovinski razvoj pisave  . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
Slikovna pisava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Pojmovna pisava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Zlogovna pisava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Črkovna pisava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
 Hebrejska pisava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
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 Arabska pisava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
 Razvoj abecede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
  Grški alfabet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
  Latinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
   Karolina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
   Gotica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
   Humanistična pisava  . . . . . . . . . . . . . . .  35
    Humanistična minuskula  . . . . . . . . . .  36
    Humanistična majuskula  . . . . . . . . . .  37
Zgodovinski razvoj knjig  . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

AngleščIna V angleščini velja, da mora kazalo, ki je uvrščeno na 
začetek knjige, vsebovati tudi dele knjige, ki so pred samim kaza-
lom. Izjema je prvi ali varovalni knjižni naslov, kakršnokoli besedilo 
na drugi strani, glavni knjižni naslov, naslednja leva stran, posveti-
lo. Priporočajo tudi, da je ime pisca predgovora, če to ni hkrati av-
tor knjižnega dela, zapisano v vsebinskem kazalu. Če je vsebina dela 
zelo razčlenjena, ne priporočajo, da bi v vsebinskem kazalu navedli 
vsa podpoglavja, saj bi s tem zmanjšali preglednost kazala. Navedli 
naj bi samo poglavja in podpoglavja do določenega nivoja.8 

Na ameriškem področju predvidevajo, da se vsebinsko kazalo knji-
ge začne na peti strani ali na šesti, če je peta namenjena posvetilu. Za 
revije pa navajajo, da je vsebinsko kazalo lahko na ovitku revije. – To 
je značilno predvsem za znanstvene revije.9 

Pri navajanju vsebine v ameriški angleščini lahko uporabljamo 
označevanje s številkami10 ali tudi s črkami, kadar je vsebina bolj raz-
členjena. Prve številčne ali črkovne oznake imajo zapisano levostič-
no piko.11 Šele pri nadaljni uporabi številk ali črk, kadar je vsebina 
zelo razčlenjena, uporabimo zaklepaj ter uklepaj in zaklepaj. V tem 
primeru je označevanje v naslednjem vrstnem redu: rimske številke 
(verzalke) z levostično piko, verzalke z levostično piko, arabske šte-
vilke z levostično piko, kurzivne ali pokončne minuskule z levostič-

  8 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 180, 181.
  9 The Chicago Manual of Style, 2003,  

§ 1.40, 1.41, 1.147.
10 V tem primeru (The Chicago Manual 

of Style, 2003, § 1.45) so za številkami do-
sledno levostične pike – standarda ISO 2145 
(1978, str. 1) ne upoštevajo (!). Nasprotno 

pa Squire, Willberg, Forssman (2006,  
str. 125) upoštevajo standard ISO 2145.

11 Vendar so tudi primeri (Lupton, 2004, 
str. 94; Squire, Willberg, Forssman, 2006, 
str. 125), ko za prvimi številkami ali celo čr-
kami ni levostičnih pik, šele naslednje črke 
dobijo pike oziroma zaklepaje.
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nim zaklepajem, arabske številke s stičnima uklepajem in zaklepajem, 
kurzivne ali pokončne minuskule znotraj uklepaja in zaklepaja, mi-
nuskulne rimske številke z levostičnim zaklepajem, torej: I., A., 1., a), 
(1), (a), i).12 

Pri manj razčlenjeni vsebini predvidevajo samo tipografsko razlo-
čevanje med posameznimi podpoglavji, na primer najprej uporaba 
polkrepke ali krepke različice pisave, nato navadna oziroma osnovna 
različica, potem navadne kapitelke in nato kurzivna različica pisave. 
Predvidevajo tudi uporabo umikov. Ne glede na uporabljeno različi-
co pisave morajo biti številke strani vedno enotno postavljene (na-
vadno pokončne). Če so pagine poravnane na desno naslonilo, mo-
rajo biti dosledno podpisane enice pod enice, desetice pod desetice 
itn. Izpikčanje med naslovi in številkami strani označujejo za staro-
modno, hkrati pa opozarjajo, da morajo biti pike iste oblike in veliko-
sti ter podpisane druga pod drugo.13

Pojmovno, stvarno, imensko kazalo

Pojmovno, stvarno, imensko kazalo je abecedni seznam pojmov in/
ali imen, ki jim je dodana ustrezna označba strani, na katerih najde-
mo te pojme ali imena v knjigi. Pojmovna in imenska kazala so vedno 
na koncu knjige, za njimi je le še impresum, če je ta na koncu knjige. 
Če je vsebinsko kazalo na koncu knjige, je pojmovno kazalo uvrščeno 
pred njim. Naslov poglavja je oblikovno enak naslovom drugih po-
glavij v knjigi.

Pojmi so večinoma razvrščeni po abecednem redu. V delih, ki ne 
obsegajo samo ozkega strokovnega področja (na primer medicinska 
enciklopedija), je pojmovno kazalo razdeljeno na posamezna temat-
ska področja in znotraj njih so pojmi razvrščeni po abecednem redu. 
Navadno so pojmovna in imenska kazala stavljena dvostolpno ali pri 
širših zrcalih celo tristolpno. Pred posamezen abecedni razdelek lah-
ko stavimo črko abecede, ki označuje razdelek, ali pa so razdelki med 
seboj ločeni samo s praznim prostorom ene vrste. Tudi velikost pisave 
je navadno manjša kot v glavnem besedilu knjige. Pojmovna in imen-

12 Felici, 2003, str. 222, 223; Squire, Will-
berg, Forssman, 2006, str. 125; The Chicago 
Manual of Style, 2003, § 6.128–6.130.

13 Bartram, 2000, str. 9–19; Bringhurst, 
2002, str. 35, 36, 53–55, 65–67; Squire, Will-
berg, Forssman, 2006, str. 124–127; The Chi-
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ska kazala so večinoma stavljena na levo naslonilo.14 Takoj za poj-
mom so z ustreznim praznim prostorom navedene številke strani (od 
začetka proti koncu knjige ali tiskovine). Številke strani, na katerih so 
podrobne razlage pojmov ali pomembne definicije, so lahko poudar-
jene, na primer polkrepke. Ali pa se uporabi kurzivna različica, če se 
razlaga nanaša na tabelarični ali slikovni prikaz. 

Pojmi z isto osnovo (na primer ploski tisk, visoki tisk) so od te lo-
čeni z levostično vejico. Lahko pa je najprej navedena osnova, dru-
gi deli pojmov so navedeni v naslednjih vrstah z ustreznim umikom 
(v velikosti celca), ki označi, da je treba dodati osnovo, ki je stavlje-
na brez umika. Pri razčlenjenih pojmovnih kazalih so podpojmi uma-
knjeni za dodatni celec (skupaj dva) v desno. Če so pojmovna kazala 
izredno razčlenjena, pa je četrti nivo umaknjen za tri celce v desno.15 

Pri navajanju posameznih pojmov, ki v imenovanju nimajo skupne 
osnove v imenu, le v pomenu (na primer deli črke; osnovna poteza, 
serif, vrh), najprej navedemo pomensko osnovo. Nato navajamo poj-
me, pred katerimi zapišemo odstavčni ali alinejni pomišljaj. Lahko pa 
tudi uporabimo samo umik v velikosti celca v desno in alinejne pomi-
šljaje izpustimo.

V imenskih seznamih so imena od priimkov ločena z levostično ve-
jico. Kadar priimki vsebujejo še predpone (na primer da, de, di, du, 
van, van der, von, von der, von Le, vom, zur), so te navedene za ime-
nom oziroma kratico imena,16 na primer Belder, Ellen de.17 Ne pripo-
ročamo zapisa priimka samo enkrat in nato navajanje samih imen. 

V nekaterih primerih, na primer pri pomanjkanju prostora, osnova 
od drugih pojmov ni ločena v samostojni vrsti in tudi pojmi, ki sledi-

cago Manual of Style, 2003, § 1.41, 1.45, 
6.130.

14 Za postavitev zelo obsežno sestavlje-
nih pojmovnih kazal se priporoča kombi-
nacija levega in desnega naslonila: levo 
naslonilo za besedila (z vsemi ustreznimi 
umiki), desno naslonilo pa za postavitev 
ustreznih številk, ki naj bi bile v prvi vrsti 
od besedila ločene z izpikčanjem. 
Prim.: Knuth, 1999, str. 98–100.

15 V nemščini je predvideno, da je naslov 
poglavja, na primer Register, iste veliko-
sti kot drugi naslovi poglavij v publikaciji. 
Seznami pojmov in/ali imen so lahko iste 

ali manjše velikosti, kot je glavno besedi-
lo. Lahko so stavljeni dvo- ali večstolpno. 
Večvrstični pojmi so v drugi in naslednjih 
vrsticah umaknjeni v desno.
Prim.: Luidl, 1996, str. 145, 146; Willberg, 
Forssman, 2000, str. 89; Willberg, Forss- 
man, 2005, str. 226–229.

16 DIN 5007-2, 1996, str. 3, 4.
17 V nemščini so imena od priimkov loče-

na z vejico. Enak način je uporabljen za kraj-
še pojasnjevalno besedilo, na primer Frank- 
furt, Main. Lahko je besedilo ločeno s stično  
poševnico ali zapisano v oklepaju, na pri-
mer Frankfurt/Main; Frankfurt (Main), ali 
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jo osnovi, niso v samostojnih vrstah. Da bi bili osnova in pojmi loče-
ni med seboj, si pomagamo z levostičnimi ločili: dvopičje loči osnovo 
od pojmov, pojmi so med seboj ločeni s podpičjem, z vejicami pa lo-
čimo navedene pagine.18 

Krajše pojasnjevalno besedilo lahko od pojma ločimo z vejico ali 
pa – kar je bolj uporabno oziroma razločno od siceršnje rabe vejice  
v pojmovnem kazalu – ga zapišemo znotraj oklepaja.19 Če ima več 
pojmov oziroma imen isto osnovo, jih razporedimo po abecednem 
redu pojasnjevalnih besedil.20

Za usmerjanje na dodatne pojme oziroma imena, na primer gl., pri-
poročamo uporabo kurzivnih črk.

Kadar so pojmovna kazala vsebinsko zelo različna, lahko tipograf-
sko ločimo posamezne pojmovne pomene. Na primer: avtorje literar-
nih del ločimo od nastopajočih v teh delih; za prve uporabimo verzal-
ke, za druge pa kapitelke. Za naslove knjižnih del uporabimo kurzivne 
črke, drugi pojmi pa so zapisani z navadnimi, pokončnimi črkami.21

Pagine, ki označujejo, na katerih straneh se obravnavani pojem 
nahaja, so med seboj ločene z levostičnimi vejicami. Lahko se razli-
kujejo tudi oblikovno, poleg navadne različice številk so na primer 
uporabljene še kurzivne in/ali polkrepke različice številk.22 Slednje 
so namenjene za glavna, osnovna oziroma najpomembnejša pojasni-
la pojma.23

zapisano tekoče, na primer Frankfurt am 
Main. Če ima več pojmov isto osnovo, jih 
razporedimo po abecednem redu pojasnje-
valnih besedil. Kadar priimki vsebujejo še 
predpone (na primer: da, de, di, du, van, van 
der, von, von der, von Le, vom, zur), so te na-
vedene za imenom oziroma kratico imena.
Prim.: DIN 5007-2, 1996, str. 3, 4; Willberg, 
Forssman, 2005, str. 226–229.

18 V tako oblikovanih anglosaških poj-
movnih kazalih uporabljajo tudi levostič-
no vejico za ločevanje pojma in pripadajo-
čih pagin. To je zato, ker tudi sicer navadno 
uporabljajo levostično vejico za pojmom, 
preden navedejo pripadajoče številke stra-
ni, ne glede na to, če je vsak pojem v svoji 
novi vrsti.
Prim.: The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 18.92–18.96.

19 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 18.97.

20 DIN 5007-2, 1996, str. 3, 4.
21 The Chicago Manual of Style, 2003,  

§ 18.143–18.145.
22 Za razlikovanje pomena posameznih 

pojmov se v nemščini lahko uporabljajo 
poleg navadnih, pokončnih črk tudi kurziv-
ne in polkrepke. Tudi pagine, ki označuje-
jo, na katerih straneh se obravnavani pojem 
nahaja, se lahko razlikujejo oblikovno, po-
leg navadne različice številk so na primer 
uporabljene še polkrepke različice. 
Prim.: DIN 5007-2, 1996, str. 3, 4; Luidl, 1996, 
str. 145, 146; Willberg, Forssman, 2000, str. 
89; Willberg, Forssman, 2005, str. 226–229.

23 DIN 5007-2, 1996, str. 3, 4; Luidl, 1996, 
str. 145, 146; Willberg, Forssman, 2000, str. 
89; Willberg, Forssman, 2005, str. 226–229.
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Paziti moramo tudi na deljenje; izogibati se moramo vdovi in pan-
krtu.24 V abecednem seznamu, kjer so pojmi po posameznih začetnih 
črkah med seboj ločeni s prazno vrsto, ne sme biti enojna zadnja vrsta 
predhodne črke hkrati prva vrsta v novem stolpcu. Prav tako velja, da 
prva vrsta nove skupine pojmov ne sme biti zadnja vrsta v stolpcu. Pa-
ziti moramo tudi, da pojem, ki ima navedeno samo eno številko strani, 
ni od nje ločen na način, v katerem je pagina samostojna v novi vrsti. 

Če je skupina pojmov ene osnove razdeljena na desno stran in nje-
no nadaljevanje na novo levo stran, potem mora biti na levi strani 
najprej navedena osnova, za njo mora v oklepaju pisati »(nadaljeva-
nje)«, za kar priporočamo uporabo kurzivnih črk. Nato pa se v novi 
vrsti nadaljujejo pojmi z ustreznimi številkami strani. Če do delitve 
na dve strani pride pri pojmu, potem moramo na levi strani najprej 
ponoviti osnovo (s pripisom »nadaljevanje« v oklepaju), nato pojem 
z enakim pripisom in šele potem sledi nadaljevanje pojmov.25

Pravilno Napačno

tisk, digitalni 60–71
tisk, globoki 36–42
tisk, ploski 28–35
tisk, propustni 42–49
tisk, večbarvni 25, 30, 39 
tisk, visoki 20–27

tisk digitalni 60–71
tisk globoki 36–42
tisk ploski 28–35
tisk propustni 42–49
tisk večbarvni 25, 30, 39 
tisk visoki 20–27

tisk 
 digitalni 60–71
 globoki 36–42
 ploski 28–35
 propustni 42–49
 večbarvni 25, 30, 39 
 visoki 20–27

tisk 
digitalni 60–71
globoki 36–42
ploski 28–35
propustni 42–49
večbarvni 25, 30, 39
visoki 20–27

črkovni slog
 baročni 115, 122–131
 egipčanski 115, 122, 130 
 klasicistični 115, 122–131 

črkovni slog 
 baročni 115, 122–131  
črkovni slog 
 egipčanski 115, 122, 130 

24 Glej poglavje Pankrt in vdova, str. 210. 25 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 18.142.
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Pravilno Napačno

 linearni 115, 119–130
 renesančni 115, 121–131

črkovni slog 
 klasicistični 115, 122–131 
črkovni slog 
 linearni 115, 119–130
črkovni slog
 renesančni 115, 121–131

črkovni slog
 linearni 115 
  zgodnji 117
  dodelani 117, 118
  geometrijski 118
  humanistični 119, 120
 renesančni 115
  beneški 121–131
  francoski 139–160

črkovni slog
linearni 115, 117–120  
 zgodnji 
 dodelani
 geometrijski
 humanistični
renesančni 115, 121–131, 
 139–160
 beneški
 francoski

velikosti črk
– borgis 94
– cicero 103
– garmond 98
– kolonel 86
– nonparej 84
– petit 89

velikosti črk
- borgis 94
- cicero 103
- garmond 98
- kolonel 86
- nonparej 84
- petit 89

deli črke
– ascender 109
– descender 109
– kaplja 115
– prehod 112
– serif 117
– vez 119

deli črke
–ascender 109
–descender 109
–kaplja 115
–prehod 112
–serif 117
–vez 119

deli črke
 ascender 109
 descender 109
 kaplja 115
 prehod 112

deli črke
ascender 109
descender 109
kaplja 115
prehod 112
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Pravilno Napačno

deli črke (nadaljevanje)
 serif 117
 vez 119

serif 117
vez 119

Didot, Ambroise 130, 131, 
 174, 235
Didot, Firmin 65, 131, 167, 
 170, 174, 193, 235
Didot, Françoise Ambroi-
 se 72, 124, 131, 150, 174, 
 192, 235

Didot Ambroise 130, 131, 
 174, 235
Didot Firmin 65, 131, 167, 
 170, 174, 193, 235
Didot Françoise Ambroi-
 se 72, 124, 131, 150, 174, 
 192, 235

Didot 
 Ambroise 130, 131, 174, 
  235
 Firmin 65, 131, 167, 170, 
  174, 193, 235
 Françoise Ambroise 72, 
  124, 131, 150, 174, 192, 
  235

Didot 
Ambroise 130, 131, 174, 
 235
Firmin 65, 131, 167, 170, 
 174, 193, 235
Françoise Ambroise 72, 
 124, 131, 150, 174, 192, 
 235

Belder, Ellen de 4, 19, 50, 
 57
Dijck, Christofe van 153, 
 157, 168, 234
Keere, Hendrik van der 
 152, 168, 234
Worde, Wynkyn de 50, 
 63, 70, 138, 139, 155, 233, 
 238

de Belder, Ellen 4, 19, 50, 
 57
de Worde, Wynkyn 50, 
 63, 70, 138, 139, 155, 233, 
 238
van der Keere, Hendrik 
 152, 168, 234
van Dijck, Christofe 153, 
 157, 168, 234
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Pravilno Napačno

črkovni slog: baročni 115, 
 122–131; egipčanski 115, 
 122; klasicistični 115, 
 167–184; linearni 115, 
 119–130, 184–189; 
 renesančni 115, 121–131, 
 139–160

črkovni slog: baročni, 115, 
 122–131, egipčanski, 
 115, 122, klasicistični, 
 115, 167–184, linearni, 
 115, 119–130, 184–189, 
 renesančni, 115, 
 121–131, 139–160

Charles I. (angleški kralj) 
48, 113

Charles I. (portugalski 
kralj) 48, 151

Charles I. angleški kralj 
48, 113

Charles I. portugalski 
kralj 48, 151

Weltin, Jürgen (kolesar) 
9, 69 

Weltin, Jürgen (profesor) 
3, 51

Weltin, Jürgen (tipograf) 
7, 9, 15, 33

Weltin, Jürgen 9, 69 
Weltin, Jürgen 3, 51
Weltin, Jürgen 7, 9, 15, 33

AngleščIna Stavljenje abecednih seznamov je v različnih jezikih 
zelo podobno. Kljub temu so v angleščini zelo podrobno dodelana 
pravila stavljenja: Poglavje z abecednim seznamom naj bi se zače-
lo na novi desni strani, le izjemoma, če zaradi tehnoloških zahtev ne 
gre drugače, je lahko začetek tega poglavja na levi strani. Naslov po-
glavja je stavljen enako kot naslovi drugih poglavij v knjigi. Na prvi 
strani abecednega kazala ni pagine, ki pa je sicer všteta v paginaci-
jo. Naslov abecednega seznama, na primer Index, General index, Su-
bject index, Index of places, mora biti vključen v živo paginacijo.26 
Seznami so navadno stavljeni dvostolpno. V tiskanih publikacijah je 
navadno uporabljena manjša velikost črk kot za glavno besedilo. Prav 
tako pogosto priporočajo postavitev besedila na levo naslonilo. Med 
pojmom ali imenom in pagino ni izpikčanja,27 temveč mora biti pagi-
na stavljena čim bliže ustreznemu pojmu ali imenu. Navadno je pagi-

26 Živa paginacija je oštevilčenje strani, 
kjer je poleg številke strani še besedilo, na 
primer naslov poglavja.

27 D. E. Knuth (1999, str. 98–100) zaradi 
boljše preglednosti pri zelo obsežno sesta-
vljenih pojmovnih kazalih priporoča po-
ravnavo besedila na levo naslonilo (z vsemi 
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na od pojma ločena z levostično vejico. Uporablja se navadna različi-
ca pisave, večinoma manjša od glavnega besedila vsaj za eno stopnjo. 
V seznamu, ki vsebuje več podatkov, se za številke uporabljajo tudi 
kurzivne in polkrepke različice pisav, na primer: pokončne številke 
strani so povezane z vsebino besedila, kurzivne številke za slikovno 
gradivo in polkrepke številke za strani, kjer so razpredelnice ali pre-
glednice. Med posameznimi abecednimi razdelki seznama naj bo ena 
prazna vrsta. Črke pred posameznimi abecednimi razdelki pišemo, le 
če je to posebej zahtevano, sicer jih izpuščamo. Pojmi so poravnani 
levo, naslednje vrste so umaknjene za velikost enega celca v desno. 
Med pojmom in pagino ni vejice, razen v primerih, ko bi lahko pri-
šlo do zavajajočih podatkov, na primer »Vitamin B2, 76«, kar je pri-
mernejše kot »Vitamin B2 76«. Pagine so med seboj ločene z vejicami. 
Pagine nekaterih skupin zvez pa so med seboj ločene s podpičji. Pod-
pičje uporabljamo tudi, kadar z njim ločimo skupini zvez, ki se nana-
šata na eno osnovo in ki nista ločeni v samostojnih vrstah. Osnova in 
drugi deli pojmov so ločeni z zapisom v novi vrsti in umikom enega 
celca v desno. Če je treba, je umikov lahko več (dva ali trije); vedno 
v velikosti celca (dva ali trije). Osnova je vedno zapisana samo en-
krat. Pri drugih delih pojmov je nikoli ne ponavljamo. Lahko pa po-
novitev pojma označimo z dvojnim dolgim oziroma podaljšanim po-
mišljajem. Izjema so osebna imena. Če je navedenih več oseb z istim 
priimkom, moramo priimek vsakič zapisati in ga od imena ločiti z le-
vostično vejico. Pozorni moramo biti na abecedni vrstni red. Pojme 
lahko razporejamo po abecednem redu črk, na primer »partitioned 
schoolrooms« in nato »part-time employees«, ali pa po abecednem 
redu besed (delov sestavljenih besed), na primer »part-time employ-
ees« in nato »partitioned scholrooms«. Če se pojavi isto ime za osebo 
in za pojem, se držimo običajnega abecednega vrstnega reda, na pri-
mer najprej »hoe, garden«, nato pa »Hoe, Robert«. Za usmerjanja na 
dodatne pojme oziroma imena, na primer see also, se vedno upora-
bljajo kurzivne črke.28 

Nekatere znanstvene revije (tako v tiskani kot elektronski obliki) 
vsebujejo indekse pojmov in/ali imen. V takšnih indeksih so navedeni 

ustreznimi umiki), postavitev ustreznih šte-
vilk pa na desno naslonilo; številke naj bi 
bile v prvi vrsti navajanja od besedila loče-
ne z izpikčanjem.

28 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 152, 
185–188, 191–196, 199–202; Felici, 2003, str. 
231–234; Garland, 1996, str. 108; Kinross, 
2002, str. 218–230; MHRA Style Guide, 2008, 
str. 26, 67, 68; New Hart’s Rules, 2005, str. 
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samo pojmi in/ali imena, ki se nahajajo v določeni številki revije ali 
pa v določenem volumnu revije,29 na primer indeks v zadnji številki 
volumna, ki se nanaša na celoten volumen – vse izdaje revije v enem 
letu.

Na anglosaškem področju se naslovi knjižnih del, revij, časopisov, 
gledaliških del, slik ipd. vedno pišejo kurzivno (gl. poglavje Kurzivne 
črke, str. 202). Če so takšna dela omenjena v pojmovnem kazalu, mo-
ramo ravno tako uporabljati kurzivne črke.30

Opozoriti je treba tudi na angleški način zapisovanja števil (gl. 
poglavje Števila, str. 105): V angleščini pri številki za stičnim pomi-
šljajem navedemo samo zadnjo spremembo številke, na primer 30–1, 
132–6, 1841–52, oziroma zadnji dve številki, ne glede na to, če je spre-
menjena samo zadnja številka, na primer 1933–39. Izjema so števi-
la med 10 in 19, ki jih navedemo v celoti, na primer 10–12, in ne 10–2, 
314–16, in ne 314–6. V celoti navedemo štirimestne številke, če je spre-
memba v zadnjih treh številkah, na primer 2787–2816. V celoti nave-
demo tudi podatke, ki so zapisani z rimskimi številkami. Kadar na-
vajamo dve strani besedila, ki si sledita v vrstnem redu, a besedilo ni 
vsebinsko povezano, ju ločimo z vejico (za naštevanje), na primer 6, 
7. Če pa je besedilo dveh strani vsebinsko povezano, ti strani navede-
mo s stičnim pomišljajem, na primer 6–7. V angleščini sicer ni pripo-
ročljiva uporaba arabskih številk navadne in renesančne oblike v eni 
vrsti besedila, ne da bi bila podana posebna navodila o pomenu po-
samezne oblike številk. Izjema je pri stavljenju abecednih kazal. Če 
so številke stavljene na mestu, kjer so sicer uporabljene verzalke, po-
tem uporabljamo navadne arabske številke. Če pa so stavljene med 
minuskulami, uporabljamo renesančno obliko arabskih številk.31 

V ameriški angleščini se za stičnim pomišljajem navadno pišeta vsaj 
zadnji dve številki, razen če je desetica nič, na primer 61–78, 121–124,  
1121–24 in 100–108, 106–8. Podrobnejše pravilo je naslednje: Pri števil-
kah od 1 do 99 ter večkratnikih številke 100 se piše številke v celoti, na 

356–367, 370; Squire, Willberg, Forssman, 
2006, str. 128; The Chicago Manual of Style, 
2003, § 18.7–18.12, 18.14–18.20, 18.35, 18.55–
18.68, 18.92–18.98, 18.138–18.149; Wilson, 
1993, str. 85.

29 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 1.166, 1.186.

30 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 137–
139; Hart’s Rules for Compositors and Rea- 
ders at the University Press Oxford, 1999, 
str. 23–25; MHRA Style Guide, 2008, str. 36; 
The Chicago Manual of Style, 2003, § 8.164–
8.210, 18.47–18.50.

31 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 146; 
Forssman, Jong, 2004, str. 322; MHRA Style 
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primer 3–10, 71–72, 96–110, 100–104, 1100–1113. Pri številkah od 101 do 
109, od 201 do 209 itn. se piše samo spremenjeni del številke, na pri-
mer 101–8, 1103–4. Pri številkah od 110 do 199, od 210 do 299 itn. se pi-
šeta vsaj zadnji dve številki oziroma vse številke, ki so spremenjene, 
na primer 321–28, 498–531, 1087–89, 11564–615. Če pa se pri štirimestni 
številki spremenijo zadnje tri številke, je treba zapisati celotno štiri-
mestno število, na primer 1496–1504. Rimske številke pa se vedno za-
pisujejo v celoti, na primer xxv–xxviii, cvi–cix.32 

Guide, 2008, str. 38–40; New Hart’s Rules, 
2005, str. 182, 183, 366, 369, 370.

32 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 146; 
MHRA Style Guide, 2008, str. 40; The Chica-

go Manual of Style, 2003, § 6.83, 9.30, 9.62–
9.66, 18.12, 18.13.
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Deljenje besed

Besede delimo na koncu vrste, ko ni več prostora, da bi bile izpisa-
ne v celoti v eni vrsti. Slovenska pravila deljenja veljajo za domače in 
prevzete besede. Le strnjeno citirano besedilo v tujem jeziku se deli 
po pravilih deljenja tistega tujega jezika.

V obeh delih deljene besede mora biti vsaj po en zlog. Vendar zlo-
ga brez pisnega samoglasnika pred m in l ne delimo, na primer fi-lm. 
Prav tako ne moremo deliti glasovnega sklopa z dvema polglasniko-
ma, ki se ob dveh zvočnikih ne pišeta, na primer trn.1 

Soglasnik med dvema samoglasnikoma ob delitvi prenesemo v no- 
vo vrsto. Soglasnik pa je lahko pisan tudi s črko za samoglasnik, na 
primer Dacha-ua.2 Soglasniški sklop med dvema samoglasnikoma, 
ki je izgovorljiv tudi na začetku besede, lahko prenesemo v novo vr-
sto v celoti ali pa le njegov del.3 Nasprotno pa soglasniški sklop med 
dvema samoglasnikoma, ki na začetku besede ne bi bil izgovorljiv, 
delimo.4 Delimo sklope iz dveh enakih soglasnikov.5 Črkovni sklopi, 
ki zaznamujejo po en glas, se ne delijo.6 

Priporočljivo je, da sestavljenke,7 zloženke in sklope delimo po se-
stavi.8 Številke, sestavljene z vezaji, na primer številke bančnih raču-
nov, delimo ob vezaju. V tem primeru lahko vezaj prenesemo v novo 
vrsto, v prejšnji pa napišemo deljaj. Isto velja za besedne zveze, ki so 

1 Skaza, 2007, str. 176; Slovenski pravopis, 
2001; Slovenski pravopis, 2003; Slovenski 
pravopis, elektronska izdaja, 2003, § 600.

2 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pra-
vopis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, § 601. 

3 Skaza, 2007, str. 177; Slovenski pravopis, 
2001; Slovenski pravopis, 2003; Slovenski 
pravopis, elektronska izdaja, 2003, § 602. 

4 Ibid., str. 177; § 604. 
5 Ibid., str. 177; § 605. 
6 Skaza, 2004, str. str. 57, 58; Skaza, 2007, 

str. 177; Slovenski pravopis, 2001; Slovenski 
pravopis, 2003; Slovenski pravopis, elek-
tronska izdaja, 2003, § 607.

7 Tudi v  nemščini naj bi sestavljene be-
sede delili po sestavi, kadar je to le mogo-
če, na primer mit-einander, Rasier-apparat, 
Tür-angel. Tujke, ki se uporabljajo v nem-

ščini, ne smejo biti deljene pri kombinaciji 
črk b, d, g, k, p, t s črkama l ali r, na primer 
Hy-drant, me-trum, Pu-bli-kum. Sicer je 
dovoljeno deljenje besed za samoglasni-
kom, na primer blei-ben. Deljenje je mo-
goče tudi med soglasnikoma, ki sta enaka, 
razen če spadata k različnima deloma zlo-
žene besede, na primer Was-ser, meis-ter, 
Morgen-stern. Izjema so kombinacije so-
glasnikov ch, sch, th, ck, st, ki ne smejo biti 
deljene, razen če ne pripadajo različnim 
zlogom, na primer Mäd-chen, Klapp-hut, 
Philo-so-phie, Zü-cker, rau-schen, Häus-
chen. 
Prim.: Heise, 1996, str. 31; The Chicago Ma-
nual of Style, 2003, § 10.46–10.48.

8 Paradiž, 1971, str. 30; Slovenski pravopis, 
2001; Slovenski pravopis, 2003; Slovenski 
pravopis, elektronska izdaja, 2003, § 606.
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pisane z vezajem.9 Številke računov ali sklope, ki vsebujejo stično po-
ševnico, delimo za njo.10 Kadar pomišljaj nadomešča besedico »do« 
(na primer Ljubljana–Štanjel), to besedno zvezo delimo, če jo že mo-
ramo, za pomišljajem.11

Ne delimo pa številk in črkovnih kratic ter zloženk, katerih prva se-
stavina je črka ali številka.12 

V novo vrsto tudi ne prenašamo ločil, izjema so v nekaterih prime-
rih pomišljaj (na primer začetek vrinjenega stavka), vezaj (na primer 
pri deljenju besednih zvez) in tri pike (na primer začetek vrinjenega 
stavka ali citiranega besedila).13 

Deljenju naslovov spletnih strani in elektronske pošte se izogiba-
mo. Če jih delimo, ne uporabljamo znamenja za deljenje14 – deljaja. 
Najprimernejša delitev je za nekaterimi ločili in posebnimi znamenji, 
ki so uporabljena.15 Najprej poskušamo deliti za: afno, dvema pošev-
nicama, poševnico. Nato delimo za dvopičjem ali pred:16 tildo (viju-
go),17 spodnjo črtico, vejico, vezajem, piko,18 vprašajem, znamenjem 
za odstotke, številčnim znamenjem. Delimo lahko pred ali za zname-
njem et (&) in matematičnim znamenjem enačaj. Deljenju ob vezaju 
se izogibamo, ker bi lahko nastal dvom, ali je deljena beseda in je de-

  9 Skaza, 2007, str. 178; Slovenski pravo-
pis, 2001; Slovenski pravopis, 2003; Sloven-
ski pravopis, elektronska izdaja, 2003,  
§ 608, 609.

10 Skaza, 2007, str. 178.
11 Paradiž, 1971, str. 31; Skaza, 2007,  

str. 178.
12 Skaza, 2007, str. 177; Slovenski pravo- 

pis, 2001; Slovenski pravopis, 2003; Sloven-
ski pravopis, elektronska izdaja, 2003,  
§ 609, 612. 

13 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pra-
vopis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, § 67, 68, 611.

14 EPIS (2007, str. 179) podaja priporoči-
lo deljenja z uporabo deljaja, in sicer pred 
vezajem, tako da ta pride v novo vrsto. Ne-
doslednost takšnega, sicer priporočenega 
deljenja se pojavi v istem viru samo nekaj 
strani naprej, na primer na str. 188. – Mi 
tega ravno zaradi morebitne nedosledno-
sti hkratne uporabe deljaja in vezaja ne pri-
poročamo, ker bi zelo hitro lahko prišlo do 

napačnega posredovanja spletnega ali  
elektronskega naslova.

15 Deljenje za posebnimi znamenji ali 
ločili priporočamo zato, ker nam bo zna-
menje ali ločilo na koncu vrste dalo vedeti, 
da za njim, v novi vrsti, sledi preostali del 
naslova.

16 Če se deljenju pri nekaterih ločilih ne 
moremo izogniti, moramo deliti pred njimi. 
V nasprotnem primeru bi znamenja, ki so 
sicer tudi končna ločila, bralca lahko zave-
dla glede dolžine naslova.

17 EPIS (2007, str. 179, 188) podaja pripo-
ročilo deljenja za poševnico. – Tega ne pri-
poročamo, ker bi pri hitrem pregledu ta-
kšnega deljenja lahko dobili podatek, da je 
zapis do delitve (konča se s poševnico) že 
zaključena celota.

18 EPIS (2007, str. 179) predvideva delje-
nje elektronskega naslova za piko. – Tega 
ne priporočamo, ker bi v primeru zapisa 
naslova na koncu povedi lahko dobili za-
vajajoč podatek, da je zapis do pike že za-



192 Deljenje

ljenje nakazano z deljajem ali je vezaj sestavni del naslova. Če delimo 
dolgo besedo, jo delimo po slovničnih pravilih deljenja, vendar brez 
deljaja.19 

Pravilno Napačno

bi-
ti

ko-
vati

film

Pregl

trn

čmrlj

de-
lo

no-
coj

Dacha-
ua

po-
lje
pol-
je

pra-
ksa
prak-
sa

Ma-
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aksa

Mad-
žar

ključena celota ter da je takšna pika v vlogi 
zaključenega ločila.

19 Forssman, Jong, 2004, str. 189; The Chi-
cago Manual of Style, 2003, § 7.44, 17.11.
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Pravilno Napačno
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Pravilno Napačno

c-mol c-
mol

tipograf @
ntf.uni-lj.si
tipograf @ ntf
.uni-lj.si

tipograf @ -
ntf.uni-lj.si
tipograf
@ ntf.uni-lj.si
tipograf @ ntf.
uni-lj.si
tipograf @ ntf.uni-
lj.si
tipograf @ ntf.uni-
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http:⫽
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graficar
http:⫽www.delo
.si/graficar

http:
⫽www.delo.si/graficar
http:⫽www.delo.si
/graficar
http:⫽www.delo.si-
/graficar
http:⫽www.delo.
si/graficar 
http:⫽www.de-
lo.si/graficar

http:⫽www.atypi.org/07
_Helsinki

http:⫽www.atypi.org/07_
Helsinki

http:⫽www.rdg.ac.uk/
typography/research/
news/index.html
#Slovenia

http:⫽www.rdg.ac.uk/
typography/research/
news/index.html#
Slovenia

http:⫽www.chicago
manualofstyle.org

http:⫽www.chicago-
manualofstyle.org 

Poleg slovničnih pravil je smiselno upoštevati tudi tipografska. 
Pravilo, ki ga moramo upoštevati, govori o številu deljenja v več vr-
stah zapovrstjo. Druga pravila, ki so bila nekoč upoštevana, pa so da-
nes samo še priporočilna. Če jih upoštevamo, bo estetika deljenega 
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besedila večja. Ne smemo deliti več kot trikrat zapovrstjo. Priporo-
čljivo je, da krajših besed z zlogoma z dvema črkama ne delimo, na 
primer bi-ti. Drugi zlog naj bi obsegal vsaj tri črke. Prav tako naj bi 
se izogibali deljenju besed, ki bi z deljenjem dobile dvoumen pomen, 
na primer sto-riti, osla-biti. Smiselno je, da slednje priporočilo upo-
števamo vsaj pri deljenju naslovov, podpisov k slikam in besedil akci-
denčnih del (na primer vabilo, plakat, prospekt).20 

Pravilno Napačno

Pravilo, ki ga moramo 
upoštevati, govori o šte-
vilu deljenja v več vrstah 
zapovrstjo. Druga pra- 
vila, ki so bila nekoč 
upoštevana, pa so danes

samo še priporočilna. Če 
jih upoštevamo, bo es-
tetika deljenega besedi-
la večja. Ne smemo deli-
ti več kot trikrat zapovr-
stjo.

AngleščIna V britanski angleščini priporočajo,21 da se deljenju be-
sed izogibamo, kolikor je le mogoče. Sicer pa za deljenje angleških 
besed veljajo podobna pravila kot v slovenščini: Besede naj bi delili 
po sestavi, na primer: atmo-sphere, thanks-giving. Enozlogovne de-
litve z dvema črkama so dovoljene, vendar naj bi jih ne uporabljali 
pogosto. Sicer je priporočljivo, da je prvi del deljene besede krajši, 
drugi pa daljši (obsega večje število črkovnih znakov). Nekatere be-
sede pa ne smejo biti deljene, na primer: again, enough, unite. Deli-
tvam, ki bi lahko imele dvoumen pomen, se je treba izogibati, na pri-
mer: le-gends, in ne leg-ends, re-adjust, in ne read-just, exact-ing, in 
ne ex-acting. Pri delitvi besednih zvez, ki jih povezuje vezaj, naj bi 
bile te besedne zveze deljene pri vezaju, na primer: counter-clockwi-
se, in ne counter-clock-wise. Ni priporočljivo deliti dveh soglasni-
kov, ki v izgovorjavi tvorita en glas, na primer: calm-est. Končnice, 
kot na primer: -ism, -ist, -istic, -ing, -logy, -ligist, so lahko deljene 
v naslednjo vrsto, na primer: human-ism, divid-ing, archeo-logy. 
Vendar moramo v nekaterih primerih deliti na naslednji način: cri-
ti-cism (kočnica -cism je lahko deljena), puzz-ling, zoolo-gist. Prav 
tako naj bi ne delili besed s končnicami: -cial, -cian, -cious, -gious, 

20 Paradiž, 1971, str. 30. 21 Hart’s Rules for Compositors and  
Readers at the University Press Oxford, 
1999, str. 14.
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-sion, -tial, -tion, kadar tvorijo en glas, na primer: espe-cially. Za de-
ljenje naslovov spletnih strani veljajo enaka pravila, kot so navede-
na za slovenščino. V angleščini izjemoma dopuščajo deljenje velikih 
številk, a le za vejico, za katero nato stavimo deljaj (levostično), na 
primer 1,365,- / 000,000. Tudi za angleščino velja estetsko pravilo, 
da v več kot treh vrsticah zapovrstjo ne bi smeli deliti besed. V vseh 
tiskovinah je priporočljivo izogibanje delitvi zadnje besede na desni 
strani, kjer bi deljeni del prišel na novo levo stran (potrebno je obra-
čanje lista).22 

Deljenje naslovov in krajših besedil v več vrst

Daljše naslove moramo pogosto razdeliti v več vrst. Pomenska deli-
tev ima prednost pred estetsko. Vsekakor pa moramo upoštevati tudi 
slednjo. Enako pozornost moramo posvečati krajšim besedilom v ak-
cidenčnih delih, kot so  vabila, plakati, prospekti.

Predvsem moramo paziti, da so predlogi in vezniki v vrsti pred be-
sedo, ki je z razporeditvijo prišla v novo vrsto. Okrajšave, na primer 
»ga.«, »g.« ali okrajšave za akademske nazive, ne smejo biti na koncu 
vrste, ampak na začetku nove vrste. Isto velja za okrajšave poklicev, ta 
ne smejo biti na začetku nove vrste.23 Kratic »itd.«, »itn.«, »ipd.«, »idr.« 
ne smemo staviti na začetek vrste, ostati morajo v vrsti besedila, na 
katero se nanašajo. Ravno nasprotno pa mora kratica »npr.« biti prene-
sena v novo vrsto – pred začetek besedila, na katero se nanaša. Vrstil-
nega ali glavnega števnika ne smemo ločiti od ustreznega samostal-
nika, na primer 1. / na cilju, 3. / poglavje, št. / 13, 255 / EUR, 50 / kg.  
Kadar pomišljaj loči vrinjeni stavek in se ta začne na začetku vrste, 
mora biti tudi pomišljaj na začetku vrste pred vrinjenim stavkom. Ka-
dar pa pomišljaj nadomešča besedico »do«, poskušamo celotno bese-
dno zvezo prenesti v novo vrsto. Če to ni mogoče, mora biti pomišljaj 
na koncu vrste; besedno zvezo delimo za njim, in ne pred njim.24 –  

22 Bringhurst, 2002, str. 42, 43; Dow- 
ding, 1995, str. 20–23; Jury, 2004, str. 116; 
New Hart’s Rules, 2005, str. 57–62; The 
Chicago Manual of Style, 2003, § 6.17, 7.33–
7.41, 7.44, 17.11; Williams, 1990, str. 45, 46; 
Williams, 1992, str. 39, 40; Wilson, 1993, 
str. 93.

23 V nemščini so še bolj natančni in ne 
priporočajo ločevanja okrajšave imena od 
priimka, na primer A. / Kapr. Izogibali naj 
bi se tudi delitvam osebnih imen ipd.
Prim.: Willberg, Forssman, 2005, str. 239. 

24 Isto velja tudi v nemščini – delitev šte-
vilčne zveze za pomišljajem. 
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V Slovenskem pravopisu25 je zapisano, da v tem primeru za pomišlja-
jem ne pišemo deljaja. V Žepnem pravopisu26 pa je navedeno, da v pri-
meru takšne delitve v novi vrsti ponovimo pomišljaj (Ljubljana–, v novi 
vrsti pa –Kranj). – Prav tako ni priporočljivo v datumih ločiti dan od 
meseca in letnice ali dan in mesec od letnice, na primer 13. / julij 1970,  
5. avgust / 1950.27 Če ni mogoče postaviti datuma v eni vrsti, je bolje, 
da delimo ime meseca, na primer 7. novem-ber 1968.28 

Pravilno Napačno

Literarna kritika 
in teoretična načela

Literarna kritika in
teoretična načela

Tipografija 
& grafično oblikovanje

Tipografija & 
grafično oblikovanje
Tipografija & grafično 
oblikovanje

Univerza se dogovarja 
s študenti o šolnini

Univerza se dogovarja s 
študenti o šolnini

Podpisu pogodbe sta  
prisostvovala dr. Tomaž 
Novak, rektor univerze, 
in gdč. Mirka Novak, 
predstavnica študentov.

Podpisu pogodbe sta 
prisostvovala dr.
Tomaž Novak, rektor  
univerze, in gdč.
Mirka Novak, predstav- 
nica študentov. 

Načrt pogodbe 
so verificirali Miško 
Miklič, dipl. eoc.,
Janez Lobist, dipl. jur. 
in Jože Lapuh, pek.

Načrt pogodbe so verifi-
cirali Miško Miklič, 
dipl. eoc., Janez Lobist, 
dipl. jur. in Jože Lapuh, 
pek.

Predsednik države je bil 
1. na cilju. Za njim …

Predsednik države je bil 1.
na cilju. Za njim …

Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 172–174; 
Willberg, Forssman, 2005, str. 239. 

25 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski 
pravopis, 2003; Slovenski pravopis, elek-
tronska izdaja, 2003, § 614. 

26 Skaza, 2004, str. 59.

27 Enako kot v slovenščini tudi v nemšči-
ni ni priporočljiva delitev datuma, če je ta  
v celoti izpisan s številkami.
Prim.: Willberg, Forssman, 2005, str. 239.

28 Paradiž, 1971, str. 30–32; Skaza, 2007, 
str. 39, 179; Slovenski pravopis, 2001; Slo-
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Pravilno Napačno

50 kg

1550 EUR

50
kg
1550
EUR

Tipografsko 
oblikovanje 
1900–1936
Tipografsko 
oblikovanje 1900–
1936
Tipografsko oblikovanje 
1900–1936

Tipografsko 
oblikovanje 1900
–1936

Zbrali so se 3. okto-
bra 1960.

Zbrali so se 3. oktobra 
1960.
Zbrali so se 3. 
oktobra 1960.

AngleščIna V angleščini ne smemo ločiti okrajšave imena od priim-
ka, na primer Mrs / Brown, W. E. / Gladstone ali W. / E. Gladstone.29 
Izogibali naj bi se tudi delitvam osebnih imen, imen vladarjev ipd.30 
Prav tako kot v slovenščini, ne smemo ločiti številk od pripadajoče 
kratice ali besede, na primer 345 m, 55 BCE, 6 p.m., pp. 6–10, Chap-
ter 8.31 Če je delitev številčne zveze s pomišljajem, naj bo ta za pomi-
šljajem.32 Priporočeno je tudi izogibanje delitvam besed v naslovih.33 
Ravno tako priporočajo pri deljenju naslovov v več vrst prenos vezni-
kov in predlogov v naslednjo vrsto.34

venski pravopis, 2003; Slovenski pravopis, 
elektronska izdaja, 2003, § 610.

29 Hart’s Rules for Compositors and Rea- 
ders at the University Press Oxford, 1999, 
str. 61; Jury, 2004, str. 116; Knuth, 1999, str. 
88–91 New Hart’s Rules, 2005, str. 39, 40.

30 New Hart’s Rules, 2005, str. 62; Will- 
iams, 1998, str. 141.

31 Knuth, 1999, str. 88–91; New Hart’s Ru-
les, 2005, str. 40, 62; The Chicago Manual  
of Style, 2003, § 7.42.

32 New Hart’s Rules, 2005, str. 61.
33 Williams, 1990, str. 46; Williams, 1992, 

str. 40; Williams, 1998, str. 141.
34 Squire, Willberg, Forssman, 2006,  

str. 90; Williams, 1998, str. 141.
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Nekateri tipografski elementi 

Kapitelke

Pri zapisovanju slovenskega jezika ni posebej predvideno, da bi dolo-
čene informacije oziroma podatke zapisovali s kapitelkami.1 Priporo-
čamo, da se pri bibliografskih zapisih namesto verzalk2 uporabljajo 
kapitelke.3 – Že J. Tschichold4  je predvideval njihovo uporabo za raz-
likovanje besedila, na primer za imena avtorjev v bibliografskih za-
pisih. Hkrati je opozarjal, da bi morale biti kapitelke vedno razločno 
razprte, sicer je njihova čitljivost slabša. – Kapitelke so uporabne tudi 
pri hierarhičnem razlikovanju podnaslovov. 

Če beseda, ki je stavljena s kapitelkami, vsebuje veliko začetnico, je 
zanjo uporabljena majuskula oziroma verzalka.5

Kadar se s kapitelkami uporabljajo tudi številke, je priporočljivo, 
da so te renesančne arabske oblike, in ne navadne arabske oblike, 
ker bi bile preveč moteče za kapitelke, ki obsegajo samo srednji čr-
kovni pas.6

Hkrati opozarjamo, da se uporabljajo le originalno oblikovane ka-
pitelke, in nikakor računalniško izdelane kapitelke7 (pomanjšane ver-
zalke),8 ker imajo te manjšo tipografsko tonsko vrednost (podebeli-
tev potez je manjša kot pri pravih kapitelkah) in so zato moteče med 
preostalim besedilom. Tudi oblikovno se razlikujejo; prave kapitelke 
so navadno širše in malenkost večje od male črke »n«. 

1 Podoben podatek najdemo za zapisova-
nje nemškega jezika.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 264, 265; 
Turtschi, 2000, str. 187; Willberg, Forssman, 
2000, str. 52, 58, 59, 61; Willberg, Forssman, 
2005, str. 29, 132, 133.

2 Slednje priporočilo je za zapisovanje 
imen avtorjev virov podano tudi v sodob-
nem nemškem tipografskem oblikovanju.

3 Glej poglavje Bibliografski zapisi,  
str. 147.

4 Tschichold, 1991, str. 114, 115.
5 Takšno pravilo zasledimo tudi v zapiso-

vanju nemškega besedila s kapitelkami.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 14, 63, 264; 
Hochuli, 2005, str. 46, 47; Tschichold, 1991, 

str. 116; Turtschi, 2000, str. 187; Willberg, 
Forssman, 2000, str. 58, 59, 61, 132, 133.

6 Baines, Haslam, 2002, str. 165; Dow-
ding, 1995, str. 60, 61; Jury, 2004, str. 40; 
Squire, Willberg, Forssman, 2006, str. 52; 
Tracy, 1986, str. 68, 69; Williams, 1998,  
str. 89.

7 Baines, Haslam, 2002, str. 170; Felici, 
2003, str. 197, 198; Možina, 2003, str. 120, 121; 
Williams, 1998, str. 80. – Zgled neustrezne 
rabe elektronskih kapitelk (str. 152) je pov-
zet po Slovenskem pravopisu (2001; 2003; 
elektronska izdaja, 2003, § 1137).

8 H. P. Willberg in F. Forssman (2000,  
str. 61; 2005, str. 136) ter J. Hochuli (2005, 
str. 41–43) podajajo malce nenavaden pre-
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AngleščIna V angleščini se za kratici časovnih obdobij BC (Before 
Christ) in aD (Anno Domini – in the year of our Lord) uporabljajo 
kapitelke.9 Za tema okrajšavama ni pik.10 Letnica, ki označuje obdo-
bje pred našim štetjem, je zapisana pred okrajšavo. Okrajšava našega 
štetja pa je zapisana pred letnico. Kapitelke se lahko uporabljajo tudi 
za zapisovanje poštnih številk, ki so v Veliki Britaniji sestavljene iz 
številk in črk.11 

V ameriški angleščini so za okrajšavi časovnega dela dneva (ante 
meridiem – before noon; post meridiem – after noon) tudi uporablja-
ne kapitelke,12 vendar sta okrajšavi v tem primeru lahko pisani tudi 
brez pik, na primer aM, PM. Kapitelke se uporabljajo tudi za zapis 
oznak posameznih stanovanj v večstanovanjskih zgradbah, kjer so te 
oznake del poštnega naslova, npr. 7 Houdson Street, Apt. 4D.13 

Sicer se na anglosaškem področju kapitelke pogosto uporabljajo 
za podnaslove, inicialne besede in poudarjanja. Če je prva beseda 
besedila poglavja poudarjena s kapitelkami, je lahko prva črka ver-
zalka.14

Posebej poudarjajo, da se smejo uporabljati le originalno obliko-
vane kapitelke, in nikakor računalniško izdelane kapitelke (pomanj-
šane verzalke),15 ker imajo te manjšo tipografsko tonsko vrednost in 
so zato moteče med preostalim besedilom. Morebitno veliko začetni-
co je treba zapisati z verzalko.16

dlog, da se namesto uporabe verzalk, ki 
preveč izstopajo iz preostalega besedila, in 
kapitelk, ki so pogosto videti nenavadno 
med besedilom, uporabijo verzalke, ki so 
polovico stopnje ali stopnjo manjše veliko-
sti od preostalega besedila.

  9 Bringhurst, 2002, str. 48; Butcher, Dra-
ke, Leach, 2007, str. 118–120, 128, 129; MHRA 
Style Guide, 2008, str. 34; New Hart’s Rules, 
2005, str. 126, 127; Williams, 1990, str. 59; 
Williams, 1992, str. 53.

10 J. Felici (2003, str. 198) navaja zapisova-
nje s pikama.

11 Forssman, Jong, 2004, str. 324; The Chi-
cago Manual of Style, 2003, § 9.38, 15.41.

12 J. Felici (2003, str. 261) sicer pravi, da 
naj bi bila uporaba kapitelk značilna za 
britansko angleščino.

13 Bringhurst, 2002, str. 48; Butcher, Dra-
ke, Leach, 2007, str. 119, 128; Felici, 2003,

str. 198; Forssman, Jong, 2004, str. 324; 
The Chicago Manual of Style, 2003, § 9.42, 
15.44; Williams, 1998, str. 85.

14 New Hart’s Rules, 2005, str. 127.
15 Baines, Haslam, 2002, str. 170; Felici, 

2003, str. 197, 198; Tracy, 1986, str. 17, 18;  
Williams, 1998, str. 80.

16 Morison, 1996, str. 11.
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Kurzivne črke

V slovenščini ni predvideno nobeno natančno določilo, kdaj in za ka-
tere vrste besedila uporabljati kurzivne17 črke. V Slovenskem pravopi-
su18 je zapisano, da kurzivne črke uporabljamo za tiste dele besedila, 
ki jih želimo ločiti od drugega besedila ali želimo besedilo posebej 
poudariti. – Razloge za nedefiniranost (v nasprotju z anglosaškim 
področjem) lahko iščemo v uporabi kurzivnih črk v nemškem jezi-
ku,19 v katerem ni posebej določeno, za katere vrste poudarjanj naj 
bi se uporabljale. Sicer je J. Tschichold20 predvideval njihovo uporabo 
za razlikovanje besedila, kot na primer za naslove knjižnih del, besed  
v tujem jeziku. Z uporabo kurzivnih črk je uporaba narekovajev nepo-
trebna. Uporabo kurzivnih črk je predvideval tudi za naslove litera-
turnih virov v bibliografskih zapisih.21 

Uporaba kurzivnih črk je lahko eden od načinov poudarjanja be-
sedila.22 Kurzivne črke so po podatkih raziskav23 slabše čitljive. Za-
radi tega za poudarjanje, kjer želimo izpostaviti vidnost,24 ne bodo 

17 Prva kurzivna pisava je bila izdelana 
leta 1501 za beneškega tiskarja Aldusa Ma-
nutiusa in je po njegovem podjetju tudi 
nosila ime – aldine. Še istega leta je bilo 
knjižno delo (Vergilova Opera) v celoti na-
tisnjeno s kurzivno pisavo – izjema so bile 
verzalke, ker te prvotno sploh niso bile iz-
delane v kurzivni različici. Kurzivne črke 
so bile v začetku (prva polovica 16. stole-
tja) namenjene za tiskanje žepnih izdaj. 
Tudi sicer so to oblikovno različico prvotno 
obravnavali kot samostojno pisavo, šele 
kasneje je postala ena od različic določene 
pisave. Slednja je postala uporabna pred-
vsem za različna nevpadljiva (samo razlo-
čevalna) oziroma »elegantna« – kot navaja 
J. Hochuli (2005, str. 22; 2008, str. 21) – pou-
darjanja besedila.
Prim.: Hochuli, 2005, str. 22; Hochuli, 2008, 
str. 20, 21; Možina, 2003, str. 145, 146; Up- 
dike, vol. I, 1980, str. 125.

18 Slovenski pravopis, 2001; Slovenski pra-
vopis, 2003; Slovenski pravopis, elektronska 
izdaja, 2003, § 9.

19 V nemščini je bilo do 20. stoletja za 
razlikovanje ali poudarjanje besedila veči-

noma v uporabi razpiranje, in ne uporaba 
kurzivnih črk. – Predvsem zato, ker goti-
ca ni vsebovala kurzivne različice in bralci 
niso bili vešči branja kurzivnih črk. V Nem-
čiji sta se fraktura in schwabacher v 18. sto-
letju počasi umikali renesančnim in baroč-
nim pisavam. Šele klasicistična pisava je
v večjem obsegu zamenjala gotico.
Prim.: Možina, 2003, str. 167; Tracy, 1986, 
str. 61; Wehde, 2000, str. 227.

20 Tschichold, 1991, str. 114, 115.
21 V sodobnem nemškem tipografskem 

oblikovanju je kurzivna različica pisave 
lahko uporabljena za različna poudarjanja.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 60, 61, 260, 
262, 263; Turtschi, 2000, str. 93, 187; Will-
berg, Forssman, 2000, str. 52; Willberg, 
Forssman, 2005, str. 29, 132–134.

22 Blejec, 1957, str. 153; Faiola, 2000, str. 13, 
27, 29; Lupton, 2004, str. 15–17; Paradiž, 1971, 
str. 35; Spiekermann, Ginger, 2003, str. 59.

23 Karow, 1994, str. 284; Možina, 2001, 
str. 259.

24 Možina, 2001, str. 259.
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primerne.25 Izjema so primeri, v katerih so kurzivne črke kombinira-
ne z drugimi vrstami poudarjanja (polkrepke črke, črke večje veliko-
sti, v drugi barvi ipd.). Priporočamo pa uporabo kurzivnih črk vsaj za 
zapise naslovov knjižnih del, revij in časopisov ter filmov.26  Ta način 
je primernejši od uporabe narekovajev, še posebej ker je v slovenščini 
najprej uporabljen dvojni narekovaj in nato enojni.

Kurzivne črke lahko uporabljamo za citate, da so ti ločeni od glav-
nega besedila.27 

Opozarjamo, naj se uporabljajo originalno oblikovane kurzivne 
črke, in ne računalniško nagnjene pokončne črke pod določenim, po-
ljubnim kotom (t. i. elektronska kurziva).28 Originalne kurzivne črke 
imajo predvsem pri pisavah z razliko v podebelitvi potez velikokrat 
drugačno oblikovno zasnovo kot navadne črke, ki jih z deformacijo 
samo nagnemo v desno. 

AngleščIna V angleščini se za naslove knjižnih in gledaliških del, 
pesniških zbirk, filmov ter katalogov umetniških razstav vedno upora-
bljajo kurzivne črke. Tako tudi ne pride do dvoumnosti, ali govorimo  
o Hamletu ali o gledališki igri Hamlet. Za posamezne naslove pesmi 
se uporablja navadna, pokončna različica pisave, ki je zapisana zno-
traj narekovajev. Prav tako so naslovi knjižnih zbirk in posameznih 
poglavij v publikacijah zapisani s pokončnimi črkami. Nekatera knji-
žna dela so izjema in jih pišemo z navadnimi (pokončnimi) črkami, 
na primer the Bible, the Koran. Kurzivne črke se uporabljajo za za-
pisovanje umetniških del, na primer Leonardo da Vinci’s Mona Lisa, 
Picasso’s Guernica. Nadalje se z njimi zapisuje naslove periodičnih 
publikacij, v katerih je predpona »the« stavljena z navadnimi črka-
mi, na primer the Daily Telegraph. Izjema sta časopisa The Time in 
The Economist in publikacije, pri katerih je »the« sestavni del ime-
na ali naslova. Pri imenih ladij je »the« vedno stavljen v navadni (po-

25 G. Dowding (1955, str. 56) pravi, da 
kurzivne črke spremenijo »ritem« besedila, 
krepke črke pa »barvo« – tipografsko ton-
sko vrednost – besedila.

26 Ta način uporabe kurzivnih črk je sicer 
uveljavljen na anglosaškem področju.

27 V tem primeru lahko tudi izpustimo 
narekovaje, ki bi sicer označevali citira-
no besedilo. – V Uvodu v znanstveno delo 
(2000, str. 55, 56) je besedilo znotraj nare-

kovajev postavljeno kurzivno. V tem pri-
meru so narekovaji odveč, saj je s spre-
membo pisave razločno nakazano, da gre 
za citat.

28 Enako opozarjajo tudi nemški pisci ti-
pografskih priporočil.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 14, 59, 60, 
261; Hochuli, 2005, str. 23; Turtschi, 2000, 
str. 93; Willberg, Forssman, 2000, str. 58, 
59.
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končni) različici črk. Ponavadi so definicije v matematičnih delih sta-
vljene kurzivno. Nekatere latinske besede ali njihove okrajšave, ki so 
uporabljane v angleščini, so prav tako v kurzivni različici, na primer 
ante, c. (circa), ibid. (ibidem), sic (so, thus, in this manner). J. Butcher,  
C. Drake in M. Leach29 navajajo, da se okrajšava ibid. lahko uporablja 
tudi v pokončni različici črk.30 

V ameriški angleščini velja drugačno pravilo; široko uporablja-
ne besede in okrajšave latinskega izvora niso stavljene s kurzivnimi 
črkami, ampak s pokončnimi (navadnimi) črkami, na primer ibid.,  
et al., ca.31 (circa), vendar kurzivno za sic.32 

Za naslove knjižnih zbirk, naslove poglavij v knjigah, naslove pe-
smi, naslove člankov v periodičnih publikacijah se uporablja navadna 
različica pisave. Hkrati so takšni naslovi znotraj enojnega narekova-
ja, na primer ‘Ode on the Intimations of Immortality’ in Lyrical Bal-
lads. Z navadnimi črkami in brez narekovajev stavimo imena hiš in 
ustanov, na primer the Red Lion, the King’s College, Kettle’s Yard, the 
Tate Galery, the British Library. V ameriški angleščini so naslovi član-
kov, knjižnih poglavij, pesmi znotraj dvojnega narekovaja.33 

Okrajšavi »e.g.« (exempli gratia – for example) in »i.e.« (id est – 
that is) sta vedno v navadni, pokončni različici, in ne v kurzivni, ne 
glede na to, da sta okrajšavi latinskih besed.34 

Kurzivne črke se v angleščini uporabljajo tudi za zapis besed, ki jih 
želimo v govoru (pomensko) poudariti, in za zapis tujih besed. Če je 
besedilo v tujem jeziku daljše, potem je stavljeno s pokončnimi (na-
vadnimi) črkami in omejeno z narekovaji. Če so tujke splošno uvelja-
vljene v angleškem jeziku, so stavljene z navadnimi (pokončnimi) čr-
kami, na primer a priori, the kaiser.35 

29 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 120.
30 Baines, Haslam, 2002, str. 167; Butcher, 

Drake, Leach, 2007, str. 119, 120, 137–139, 241; 
Felici, 2003, str. 72, 235; MHRA Style Guide, 
2008, str. 36, 58; New Hart’s Rules, 2005, 
str. 120–125, 130–133, 136–139, 145–150; The 
Chicago Manual of Style, 2003, § 6.3, 7.56, 
8.178–8.185, 8.193, 8.206–8.208, 11.69, 14.61, 
14.63.

31 Okrajšava in njen zapis – uporaba raz-
ličice pisave – za circa se v britanski angle-
ščini (c.) razlikujeta od zapisa v ameriški 
angleščini (ca.).

32 MHRA Style Guide, 2008, str. 35; The 
Chicago Manual of Style, 2003, § 7.56, 15.8.

33 Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 126, 
127, 138; Felici, 2003, str. 72; MHRA Style  
Guide, 2008, str. 54–57; The Chicago Manu-
al of Style, 2003, § 8.171–8.173, 8.175, 8.186, 
8.187, 8.191, 11.33.

34 The Chicago Manual of Style, 2003,  
§ 6.44, 7.62.

35 Baines, Haslam, 2002, str. 167; Felici, 
2003, str. 72; Squire, Willberg, Forssman, 
2006, str. 128; The Chicago Manual of Style, 
2003, § 7.49, 7.51, 7.54, 7.57, 11.85.
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Posebej poudarjajo uporabo originalno oblikovanih kurzivnih črk, 
in ne elektronske kurzive – navadnih, pokončnih črk, ki so z deforma-
cijo samo nagnjene v desno.36 

Razpiranje

Razpiranje je eden od načinov poudarjanja besedila, ki v sodob-
nem tipografskem oblikovanju ni več široko uporabljan. Pri razpira-
nju moramo prazen prostor, ki smo ga povečali med črkami, povečati 
tudi med besedami in ločili ter za enak delež povečati prazen prostor 
med besedami.37 

Pozorni moramo biti na uporabo ligatur – v primeru razpiranja be-
sedila njihova uporaba ne bo primerna.38

AngleščIna Isto pravilo velja v angleščini. Predvsem moramo biti 
pozorni pri dodajanju praznega prostora pri dolgem pomišljaju in 
vezaju.39 

Ligatura

Ligatura oziroma ligaturni sklop je zveza dveh ali treh črk na eni 
osnovi oziroma na enem deblu, če govorimo o svinčenih črkah. Raz-
likujemo leksične in tipografske ligature. Leksične sestavljajo črkov-
ni znaki – dvoglasniki, katerih uporabo so že določili leksikografi in 
jezikoslovci, na primer æ, Æ, œ, Œ, ß.40 Za zapis slovenskega jezi-

36 Baines, Haslam, 2002, str. 106; Felici, 
2003, str. 42, 43; Squire, Willberg, Forss- 
man, 2006, str. 17; Tracy, 1986, str. 58, 59, 
64, 65.

37 Podobno priporočilo zasledimo tudi 
v napotkih nemškega tipografskega obli-
kovanja.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 270, 271; 
Hochuli, 2005, str. 26, 27; Turtschi, 2000,  
str. 93; Willberg, Forssman, 2000, str. 53,  
57, 58, 61; Willberg, Forssman, 2005, str.  
29, 136.

38 Dowding, 1995, str. 36–38.

39 Hart’s Rules for Compositors and Rea- 
ders at the University Press Oxford, 1999, 
str. 155.

40 Nemška leksična ligatura ß označu- 
je kombinacijo dveh črk »s«. V uporabi je  
v posebnih primerih, recimo ko sta dve črki 
s za dolgim samoglasnikom ali dvoglasni-
kom. Nepravilna uporaba ligature lahko 
celo spremeni pomen, na primer: Maß(e) 
pomeni mero, Masse pa je masa; ali Maßen, 
ki lahko pomeni zmerno, Massen- pa ozna-
čuje masovni, množični. Ligature v maju-
skulni različici v sodobni garafični pripravi 
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ka leksičnih ligatur ne uporabljamo. Uporabne so na primer za nem-
ški, staroangleški, francoski jezik. Tipografske ligature pa so razvili41 
predvsem zaradi potreb v tipografskem oblikovanju, na primer fi, fl, 
ff, ffi, ffl in včasih tudi fj.42 Med tipografskimi ligaturami sta v sloven-
ščini najbolj uporabni fi in fl43 pa tudi fj.44 

AngleščIna Leksičnih ligatur se v angleščini ne uporablja za pre-
vzete (anglicizirane) besede, na primer Caesar, aesthetics, oedipal. 
Prav tako ne za zapis angleškega jezika, na primer formulae, phoenix. 
Uporabljane pa so za zapis stare angleščine.45 Tipografske ligature pa 
so široko uporabljane, na primer fi, fl, ffi, ffl.46 

Uporaba različice pisave za ločila

Ločila uporabljamo v isti različici pisave (navadna oziroma pokončna, 
kurzivna, polkrepka), kot je uporabljena za besedilo. Pri poudarjanju 

ni bilo. Uporablja se je kombinacija dveh 
verzalk SS, med katerima je moral biti pra-
zen prostor zmanjšan. Novejši predlog 
za majuskulno ligaturo je podal Andreas 
Stötzner, vendar ga je konzorcij Unicode 
leta 2004 zavrnil. Kasneje (aprila 2008) pa  
je konzorcij predlog sprejel in v kodni tabe-
li za ligaturo (ẞ) določil mesto 1E9E.  
Prim.: Bringhurst, 2002, str. 50; Cheng, 
2005, str. 212; DIN 5007-1, 2005, str. 9, 12; 
Proposal to Encode Capital Sharp S to the 
UCS; Willberg, Forssman, 2000, str. 58, 59. 

41 Ligature so znane sicer že iz rokopi- 
sov. Uporabljali so jih tudi zaradi stiske  
s prostorom in/ali v dekorativne namene.  
Z izumom tiskarstva so bile ligature pre-
vzete in široko uporabljane. Že Gutenber-
gova Biblija je vsebovala 36 različnih tipo-
grafskih ligatur. Največ ligatur v eni pisavi 
je izdelal Claude Garamond, kar 352.
Prim.: Možina, 2003, str. 133, 150, 247; Ruder, 
1977, str. 24–27, 39.

42 Bringhurst, 2002, str. 50; Felici, 2003, 
str. 200; Hochuli, 2008, str. 31; Možina, 
2003, str. 247, 271, 272; Spiekermann, Ginger, 
2003, str. 99.

43 Žal so s prihodom sodobne tehnologi-
je ligature v slovenščini skoraj popolnoma 
izginile. V zadnjem obdobju pa je zaznati 
za zdaj osamele poskuse uporabe ligatur. 
Upajmo, da bodo ligature postale stalnica 
in zaradi prednosti, ki jih imajo, tudi »olep-
šale« zapis slovenskega jezika.

44 V nemščini sta v splošni rabi tipograf-
ski ligaturi fi, fl, uporabljajo pa se tudi ff, 
ffi in ffl.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 13, 62, 194, 
195, 365; Hochuli, 2005, str. 32, 33; Turtschi, 
2000, str. 86; Willberg, Forssman, 2005,  
str. 77.

45 Baines, Haslam, 2002, str. 165, 167;  
Bringhurst, 2002, str. 50–52; Butcher,  
Drake, Leach, 2007, str. 161; Felici, 2003,  
str. 199, 200; Forssman, Jong, 2004, str. 325; 
Hart’s Rules for Compositors and Readers 
at the University Press Oxford, 1999, str. 
62, 63; The Chicago Manual of Style, 2003, 
§ 7.48.

46 C. Burke (1993, str. 18) poudarja, naj 
se za kombinaciji črk fi in fl uporabljajo li-
gature.
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dela besedila, na primer ene besede, so ločila, ki niso del poudarka, 
pisana v isti različici pisave, kot je uporabljena za glavno (preosta-
lo) besedilo. – Vendar predlagamo, da se slednje upošteva v daljših 
besedilih, na primer v člankih besedil v revijah, časopisih, spletnih 
straneh, knjižnem besedilu, v katerih gre predvsem za vsebinsko raz-
likovanje (poudarjanje) dela besedila. V akcidenčnih delih, na primer 
plakatih, vizitkah, vabilih in tudi v naslovih poglavij ali krajših bese-
dilih, pa bi dali prednost estetskim rešitvam, zato je mogoče tudi od-
stopanje od splošnega pravila. Še posebej naj bi bili pozorni pri pou-
darjanju s kurzivno različico pisave. 

Pri splošnem poudarjanju s polkrepko ali kurzivno pisavo torej ne 
bomo uporabili polkrepkih ali kurzivnih ločil (vejic, oklepajev ipd.). 
– Izjema bi lahko bile kurzivne različice pisave, ki imajo večji kot na-
giba. – Pri uporabi kurzivnega besedila znotraj (pokončnega) oklepa-
ja lahko z estetskega vidika pri nekaterih pisavah nastanejo težave, 
na primer: začetek besede se spodaj dotika uklepaja, konec besede 
pa se zgoraj dotika zaklepaja ali ga celo prekriva. V tem primeru to 
pomanjkljivost rešimo z uporabo majhnega praznega prostora med 
oklepajem in besedo47 oziroma se uporabi tudi kurzivna različica za 
oklepaj, a le, če sta vsaj prva in zadnja beseda znotraj oklepaja ali ce-
lotno besedilo v kurzivni različici. Vsekakor pa morata biti uklepaj in 
zaklepaj v isti različici pisave.48 

Podobno bomo storili pri uporabi nekaterih ločil, na primer veji-
ce, lahko tudi podpičja in dvopičja.49 – Če je beseda v kurzivni različi-
ci in ji sledi vejica ali podpičje in dvopičje, lahko uporabimo kurziv-
no različico tudi za ločilo, še posebej če je pisava izdelana pod večjim 
kotom naklona. Tako se bo ločilo lepše prilegalo predhodni besedi.  
V akcidenčnih izdelkih lahko ravnamo enako še tedaj, če uporablja-
mo polkrepko ali krepko različico pisave za poudarjanje.

Kadar pa so ločila del poudarjenega besedila, na primer naslova, 
vzklične povedi, samostojnega poudarka, se zanja uporabi ista razli-
čica pisave, kot je uporabljena za poudarjanja. 

47 Jury, 2004, str. 90, 91.
48 V nemščini morajo bili oklepaji  

v osnovni različici, izjemoma naj bi se pri-
lagodili poudarjeni različici – če bi bilo ce-
lotno besedilo znotraj oklepaja poudarje-
no. F. Forssman in R. de Jong (2004, str. 270, 
274, 275) opozarjata: kadar ločilo, ki sledi 

poudarjeni besedi, na primer v polkrepki 
različici, ni poudarjeno, je potrebno optič-
no izenačevanje praznega prostora med po-
udarjeno besedo in ločilom.

49 Nekateri nemški avtorji predlagajo, da 
se v poudarjeni različici pisave uporabita 
tudi vprašaj in klicaj, ki sledita poudarje-
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Pravilno Napačno

V gledališču uprizarjajo 
tudi klasična dela, kot so 
Hamlet, Macbeth, Kralj 
Lear.

V gledališču uprizarjajo 
tudi klasična dela, kot so 
Hamlet, Macbeth, Kralj 
Lear.

V prvih dveh slovenskih 
knjigah (Catechismus  
in der Windischen 
Sprach in Abecedarium) 
iz leta 1550 so bile za be-
sedilo v slovenskem je-
ziku uporabljene gotske 
pisave.

V prvih dveh slovenskih 
knjigah (Catechismus  
in der Windischen 
Sprach in Abecedarium) 
iz leta 1550 so bile za be-
sedilo v slovenskem je-
ziku uporabljene gotske 
pisave.

Razprave so se udeleži-
li Janez Lobist (predse-
dnik), Nataša Mera, Ciril 
Opeka in Jože Kruh.

Razprave so se udeleži-
li Janez Lobist (predse-
dnik), Nataša Mera, Ciril 
Opeka in Jože Kruh.

Lepše

kurzivna črka: originalno 
nagnjena črka pod dolo-
čenim kotom
kurzivna črka: originalno 
nagnjena črka pod dolo-
čenim kotom

Knjižno delo The Title-
Page: Its Earley Develop-
ment, 1460–1510 je po-
memben prispevek  
k temeljnemu vedenju  
o grafični zasnovi zgo-
dnjih tiskanih knjig.

Knjižno delo The Title-
Page: Its Earley Develop-
ment, 1460–1510 je po-
memben prispevek  
k temeljnemu vedenju  
o grafični zasnovi zgo-
dnjih tiskanih knjig.

Vzkliknil je Na pomoč!50 Vzkliknil je Na pomoč!50
Vzkliknil je Na pomoč!50

ni besedi, ker naj bi bilo to bolj estetsko in 
tudi sicer naj bi ločila pripadala besedi.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 14, 260–275; 
Hochuli, 2005, str. 38, 39.

50 Opozarjamo, da mora biti znamenje, 
ki označuje opombo, v navadni (pokonč-
ni) različici. 
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Pravilno Napačno

Napis Prehod prepove-
dan! je vse pogosteje 
opaziti tudi na poljskih 
in gozdnih poteh.

Napis Prehod prepove-
dan! je vse pogosteje 
opaziti tudi na poljskih 
in gozdnih poteh.

(se nadaljuje) (se nadaljuje)
(se nadaljuje)

AngleščIna V ameriški angleščini velja podobno pravilo uporabe 
različic pisave za ločila, kot je značilno za slovenščino. – Pri uporabi 
kurzivne različice R. Bringhurst51 dosledno predvideva uporabo kur-
zivnih vejic (če te sledijo kurzivnim poudarkom), ker se lepše prile-
gajo kurzivnemu delu besedila. A. Wilson52 predlaga uporabo vseh 
ločil, razen zaključnega vprašaja ali klicaja, v kurzivni različici, če ta 
sledijo kurzivnim črkam. Enako, tako za kurzivno različico kot za pol-
krepko, navaja R. Williams.53 – Pri uporabi oklepajev pa dopuščajo 
še drugo možnost: oklepaj je lahko stavljen tudi v različici, v kate-
ri je stavljena beseda ali besedilo znotraj oklepaja.54 V primeru, da 
je samo del besedila znotraj oklepaja stavljen v drugačni različici, so 
oklepaji v isti različici pisave kot glavno besedilo. Če vseeno želimo 
uporabiti znamenji oklepaja v drugačni različici, je to mogoče samo  
v primeru, ko sta vsaj prva in zadnja beseda znotraj oklepaja v dru-
gačni različici. Uklepaj in zaklepaj morata vedno biti uporabljena  
v isti različici.55 

Oklepaji naj bi bili načelno v osnovni različici, izjemoma naj bi se 
prilagodili poudarjeni različici – če bi bilo poudarjeno celotno bese-
dilo znotraj oklepaja. 

51 Bringhurst, 2002, str. 60.
52 Wilson, 1993, str. 93.
53 Williams, 1998, str. 67.
54 V tem primeru pa R. Bringhurst (2002, 

str. 85) striktno zagovarja uporabo pokonč-
nega oklepaja, če ta ni del poudarjenega 
besedila, na primer del knjižnega naslova.

55 Bringhurst, 2002, str. 60, 85; The Chica-
go Manual of Style, 2003, § 6.1–6.12; Wi- 
lliams, 1998, str. 66; Wilson, 1993, str. 93.



210 Estetika

Poravnava besedila

Pankrt & vdova

Pankrt oziroma sirota je imenovanje za prvo vrstica novega odstavka, 
ki je hkrati zadnja vrstica stolpca besedila (na primer v reviji, časopi-
su, katalogu) ali strani knjige. 

Vdovo imenujemo zadnjo vrstica odstavka, ki je hkrati prva vrstica 
na novi strani ali v novem stolpcu.56 

Sicer velja, da je zadnja vrstica odstavka najlepša, če obsega eno do 
dve tretjini dolžine vrstice besedila. Priporočilo pa pravi, da bi v za-
dnji vrstici odstavka morala biti vsaj cela beseda, ki bi pokrila veli-
kost umika pri novem odstavku. Minimalno priporočilo pravi, da naj 
bi v zadnji vrsti odstavka bila beseda, ki vsebuje vsaj štiri znake, in 
zaključno ločilo. Izogibati pa bi se morali deljeni zadnji besedi v od-
stavku.57 

AngleščIna Podobno pravilo velja tudi v postavitvi angleških bese-
dil. Še posebej se je treba izogibati vdovi in pankrtu. Prav tako pripo-
ročajo, da naj bi zadnja beseda odstavka ne bila deljena oziroma naj 
bi ne bila krajša od štirih črkovnih znakov.58

Odstavčno naštevanje 

Za odstavčno ali alinejno naštevanje se lahko uporabljajo pomišljaj ali 
druga znamenja, kot so sredinske pike, fleuroni in posebna znamenja. 
Nikakor pa ne smemo za odstavčno naštevanje uporabljati vezaja.59 
Pri takšnem naštevanju moramo biti še posebej pozorni na poravnavo 
besedila. Če posamezni navedek obsega več kot eno vrstico, začetek 

56 Enako pravilo velja tudi v postavitvi 
nemških besedil. Treba se je izogibati vdovi 
in pankrtu. Še posebej so pozorni, da se ne 
pojavi vdova.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 135, 142; 
Tschichold, 1967, str. 50; Willberg, Forss- 
man, 2005, str. 196, 197.

57 Možina, 2008; Paradiž, 1971, str. 25.

58 Baines, Haslam, 2002, str. 164; Bring- 
hurst, 2002, str. 42–44; Dowding, 1995,  
str. 20–23; Felici, 2003, str. 157–159, 179–181; 
Wheildon, 1995, str. 125; Williams, 1990,  
str. 43, 44; Williams, 1992, str. 37, 38;  
Williams, 1998, str. 141; Wilson, 1993,  
str. 93.

59 Glej poglavje Pomišljaj, str. 34.



211Poravnava besedila

naslednje vrstice ne sme biti na levi poravnan s pomišljajem ali z dru-
gim znamenjem za naštevanje, temveč mora biti besedilo umaknjeno 
v desno in poravnano z začetkom besedila zgornje vrstice.60 

AngleščIna Pri postavitvi angleških besedil so še posebej pozorni 
na optično poravnavo besedila. Velja enako pravilo, kot je predvide-
no v slovenščini. Pri alinejnem naštevanju posebej opozarjajo, da se 
ne sme uporabljati vezaj (na primer namesto pomišljaja). Sicer pri-
poročajo uporabo drugih znamenj, na primer sredinske pike, fleuro-
na. Posebej opozarjajo na poravnavo začetkov vrstic ene alineje – vsi 
začetki vrstic umaknjeni pod začetek prve vrstice. Pri postavitvi inici-
alk, narekovajev, dekorativnih elementov, na primer fleuronov, velja 
optična poravnava z levim robom zrcala.61

Začetki poglavij in odstavkov

Načelno velja, da besedilo ne sme segati čez rob zrcala. A obstajajo 
izjeme: Če se poglavje začne z inicialko – navadno, okrašeno ali ilu-
strirano –, jo vselej optično ravnamo z levim robom besedila.62 To po-
meni, da deli inicialke fizično segajo v beli oziroma prazni levi rob 
ob zrcalu. Spodaj pa je inicialka vedno v črkovni črti z vrsto besedi-
la, ki jo obsega.63 Podobno velja, če se poglavje ali odstavek prične  
z narekovajem. Slednjega pomaknemo v levi prazni rob ob zrcalu.64 
Če imamo kombinacijo inicialke in narekovaja (na primer »V), ju lah-

60 Nemški tipografi (Forssman, Jong, 
2004, str. 12, 172, 175; Hochuli, 2005, str. 
38, 40, 41; Turtschi, 2000, str. 108, 180–183; 
Willberg, Forssman, 2000, str. 63; Willberg, 
Forssman, 2005, str. 67, 149) predlagajo, 
hkrati celo standard DIN 5008 (2005, str. 19, 
20) predpisuje, da mora biti večvrstično  
alinejno besedilo umaknjeno v desno in 
podpisano drugo pod drugim, ne glede na 
to, ali so uporabljeni nestični alinejni po-
mišljaji, posebna znamenja, številke z levo-
stičnimi pikami ali označevanje z minusku-
lami, ki jim sledi zaklepaj.

61 Bringhurst, 2002, str. 63; Burke, 1993, 
str. 18; Williams, 1990, str. 61; Williams, 
1992, str. 55.

62 Pri postavitvi nemških besedil je po-
zornost posvečena tudi estetiki: pri posta-
vitvi inicialk velja optična poravnava z le-
vim robom zrcala – enako kot v slovenščini.
Prim.: Forssman, Jong, 2004, str. 286–289; 
Luidl, 1996, str. 126, 127; Tschichold, 1967, 
str. 89, 92; Turtschi, 2000, str. 188, 189; Will-
berg, Forssman, 1997, str. 227.

63 Blejec, 1957, str. 319, 321, 339–341; Brin-
ghurst, 2002, str. 63–65; Dowding, 1995, str. 
47–50.

64 Bringhurst, 2002, str. 63–65; Jury, 2004, 
str. 114.
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ko s prirezovanjem združimo in tako manjši del narekovaja sega čez 
rob zrcala. 

AngleščIna Pri postavitvi angleških besedil so še posebej pozorni 
na optično poravnavo besedila. Pri postavitvi inicialk, narekovajev, 
dekorativnih elementov, na primer fleuronov, velja optična poravna-
va z levim robom zrcala.65

65 Bringhurst, 2002, str. 63–65; Dowding, 
1995, str. 47–50; Felici, 2003, str. 193, 212; 
Squire, Willberg, Forssman, 2006, str. 44; 

White, 1982, str. 93, 97, 98; Williams, 1990, 
str. 53, 61; Williams, 1992, str. 47, 55; Wi- 
lliams, 1998, str. 57–59, 83, 128.
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Peter Schöffer je bil prvi tiskar, ki je v svoji tiskarski delavnici zaposlil 
korektorja, da bi preprečil »tiskarskega škrata« (napake) v tiskovinah. 
P. Gaskell1 sklepa, da je bila večina danes znanih korekturnih znamenj 
določena v poznem 16. stoletju. Najpomembnejša korekturna zna-
menja pa naj bi bila znana že iz prvih let tistega stoletja. Korekturna 
znamenja so se v dolgih letih do 20. stoletja le malo spremenila.

Korektura oziroma korigiranje pomeni popravek napak, ki jih je 
označil korektor. Napaka ni samo slovnična ali pravopisna nepravil-
nost, ampak vse, kar je treba v besedilu popraviti, na primer napačne 
črke, pozabljene umike, nepravilne presledke ipd. Korektor zaznamu-
je napake vedno na desnem robu besedila. Izjemoma lahko označu-
je napake na obeh straneh (desni in levi) besedila, na primer kadar je 
besedilo stavljeno širše od 28 cicerov ali če je besedilo dvo- ali več-
stolpno ter kadar je napak veliko.

F. Mesaroš2 pravi, da korektura poteka v dveh delih. V prvem delu 
govorimo o branju korekture in označevanju napak s korekturnimi 
znamenji. V drugem delu pa o korigiranju – popravljanju označenih 
napak v besedilu.

Korektor označuje napake v besedilu s korekturnimi znamenji. Da-
nes so ta znamenja standardizirana. S korekturnim znamenjem ozna-
čimo napako v besedilu, nato korekturno znamenje ponovimo ob 
robu besedila ter ob njem napišemo popravljeno besedilo.

Razlikujemo več vrst korektur. Glede na tehniko stavljenja se spre-
minjata število in vrsta korektur.

Pri ročnem in strojnem stavljenju razlikujemo naslednje vrste ko-
rektur: korekturo rokopisa, domačo korekturo, avtorsko korekturo, re-
vizijo pred tiskom, revizijo odtisa iz stroja in superrevizijo.3 

S korekturo rokopisa poenotimo besedilo, opombe, naslove, po-
glavja, razpredelnice ipd. Neenoten rokopis so v tiskarni poenotili 
sami ali s pomočjo avtorja oziroma predstavnika založbe. 

Domačo korekturo je opravil tiskarniški korektor, ko je stavec po-
stavil stavek in ga odtisnil. Če je stavec napravil veliko napak, je bila 
potrebna še ena, vmesna korektura. 

Avtorska korektura je bila vsaka korektura, opravljena zunaj tiskar-
ne, ne glede na to, ali jo je opravil avtor ali naročnik. Avtorska korek-
tura je bila ena, lahko pa jih je bilo tudi več, odvisno od vrste stavka 

1 Gaskell, 1985, str. 113, 114, 351.
2 Mesaroš, 1985, str. 251.

3 Paradiž, 1971, str. 44, 45.
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in zahtevnosti stavljenja. Običajno sta bili dve: korektura stolpcev ter 
korektura prelomljenega besedila po straneh.

Pregled oziroma revizija pred tiskom je bila opravljena potem, ko 
je avtor ali naročnik dal imprimatur. Pri pregledu oziroma reviziji od-
tisa iz stroja je revizor označil poškodovano črko ali vrsto, ugotovil, 
ali so strani pravilno razporejene in ali je med transportom stavka iz-
padla kaka črka ali drugo stavno gradivo. Revizija strojnega odtisa ni 
bila namenjena odpravi spregledanih napak v besedilu, ampak manj-
šim tehničnim popravkom. 

Superrevizijo ali pregled revizije je opravil revizor, da bi preveril, 
ali so bile odpravljene vse napake, ki jih je označil na revizijskem 
odtisu.

Pri stavljenju na fotostavnih strojih razlikujemo naslednje vrste ko-
rektur: domačo korekturo, avtorsko korekturo, revizijo in superrevi- 
zijo.

Pri računalniškem stavljenju besedila lahko govorimo o domači in 
avtorski korekturi oblikovanega besedila ter morebitni reviziji (pre-
verjanje kakovosti opravljene korekture), če je bilo napak veliko. 

Pri konverziji besedila se lahko spremenijo nekateri znaki v besedi-
lu. Zato je pri domači in avtorski korekturi treba še posebej pozorno 
preveriti šumnike, diakritične znake, fonetične znake, posebna zna-
menja in presledke med njimi, na primer pri matematičnih, fizikalnih 
in kemijskih znakih ter pri glasbenih notah, delitvah, veliki začetnici, 
poudarjanju besedila ipd. 

Korekturna znamenja so se dopolnjevala glede na tehniko stavlje-
nja. Z uvedbo strojnega stavljenja so korekturnim znamenjem, ki so 
bila napisana za ročno stavljenje, dodali dodatna znamenja. Nekate-
ra posebna korekturna znamenja, ki so bila uporabna za napake, ka-
kršne bi lahko nastale pri ročnem ali strojnem stavljenju (na primer 
izpah, slabo ulite vrste ipd.), niso bila več potrebna, ko so pričeli be-
sedilo staviti na stavnih strojih in fotostavnih napravah. 

Slovenska korekturna znamenja

V naslednjem delu so prikazana korekturna znamenja in njihova upo-
raba,4 ki bi še bila uporabna pri današnji grafični pripravi.

4 Blejec, 1957, str. 484–488; Paradiž, 1971, str. 40–43.
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Napažno črko prečrtamo in črto ob strani ponovi-
mo, poleg nje pa zapišemo pravo črko. Napačno bese-
do prazpetimo celo in ob strani zapišemo pravilno.

Če je v vrsti vič napak, uperabljamo na vsako napa-
ko drugačno znamenje.

Če je beseda le deloma nebačno stavljena, prečrta-
mo samo napačne črke in jih ob robu nadomestimo  
s pravilnimi. Isto velja za napačne delitve besed ali 
predlogov na koncu vrste.

Če je v besedi izpušena črka, prečrtamo pred ali za 
njo stavljeno črko in zapišemo ob strani obe, prečrta-
no in izpuščeno črko. Kadar pa manjka cela    ali loči-
lo, vstavimo tam znamenje     in ga ob strani ponovi-
mo ter zapišemo manjkajočo besedo.

Kadar je izpuščenih več besed, stavkov ali odstav-
kov (t. i. »pogrebi«), npr.     označimo ob strani  
z »gl. m.!« – glej manuskript.

Odvečne črtke, besede, ločila prečrtamo in ob stra-
ni robu pripišemo črti še znamenje       , kar pomeni 
»deleatur« – naj se odstrani.

Če je več besed ali stavkov postavljenih dvakrat  
(t. i. »ohcet«), prečrtamo odvečno besedilo, odvečno 
besedilo, ponovimo ob strani črto (krajšo) in poleg 
nje znamenje       .

Večkratno zaporedno deljenje ali kratke predlog- 
e na koncu vrste ali preveč stisnjene besede lomimo 
tako, da ustrezne dele besed ali stavkov na koncu vr-
ste prenesemo v naslednjo vrsto z znamenjem      .

Črko, ki je iz druge vrste črk ali druge različice, 
prečrtamo in ob strani ponovimo črto in črko, ki jo 
enkrat podčrtamo.

Če črka, znamenje ali beseda ni dobro vidna, jo 
označimo z znamenjem      , ki ga ob strani ponovimo.

Narazen stoječe besedne dele, ki spadajo sku paj, 
ali ločila, ki spadajo k besedam   , označimo z zname-
njem    v besedi sami in tudi ob strani.

Kadar so besede ali ločila, ki morajobitiločeni,  
stavljeni skupaj, jih ločimo z znamenjem     in ga ob 
strani ponovimo.
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Podobni znamenji uporabljamo tudi, če so besede 
stavljene preveč skupaj ali  preveč  narazen. Znamen- 
je    pomeni narazen, znamenje    , da je treba neko-
liko povečati prostor, znamenje    pomeni skupaj in 
znamenje    , da je treba nekoliko zmanjšati prostor.

Zamenjani črki ozančimo z znamenjem        , ki ga  
ob strani ponovimo. Če je treba zaporedni prestaviti 
besedi, uporabimo enako znamenje.

Kadar je treba prestaviti več besed, jih z številkami 
zaporednimi označimo. Številke ponovimo ob strani 
po vrstnem redu.

Kadar so prestavljene vrste, napišemo ob strani 
pripisanih številkah pravilno razvrstijo.
s številkami pravo zaporedje, da jih nato lahko po  
Če je na začetku odstavka premajhen umik ali ga 
sploh ni, označimo z znamenjem       . Navpični črti 
pokažeta, kako velik naj bo umik. Ob strani znamenje 
ponovimo.

Prevelik umik označimo s puščico in z navpič-
no črtico, ki označuje, do kod je treba napraviti umik. 
Znamenje ob strani ponovimo. Če ni narejen odsta-
vek, kjer bi moral biti, označimo z znamenjem     ,  
ki ga ob strani ponovimo.

Kjer pa je napravljen odstavek, a ne bi smel biti, 
povežemo odstavek s prejšnjo vrsto z 

znamenjem in ga ob strani ponovimo.
Kadar naj bi bila beseda stavljena z drugačno raz-

ličico črk, takšno besedo podčrtamo in ob strani na-
pišemo, kako naj bo stavljena, na primer polkrepko, 
krepko ali kurzivno.

Če so posamezne vrste premalo razmaknjene, 
označimo to na robu z namenjem            , če so preveč 

razmaknjene, pa z znamenjem            .
Včasih je zamenjan cel odstavek. Tedaj ob robu na-

pravimo oklepaj in mu pripišemo obkroženo števil-
ko. Isto številko napišemo tudi tam, kamor ga je treba 
uvrstiti.

Na začetku strani ali stolpca na sme ostati za-
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dnja vrsta odstavka (t. i. »vdova«), na koncu strani 
ali stolpca pa ne sme biti prva vrsta novega odstav-
ka (t. i. »pankrt«). Takšno vrsto obrobimo in ob strani 
pripišemo, kam jo je treba prenesti. 

Kadar hočemo, da pomotoma prečrtana beseda ali 
besede ostanejo, jih podčrtamo pikčasto in popravek 
ob strani prečrtamo. Daljše stavke označimo z lom- 
ljenimi oklepaji      in pripišemo ob strani: »Od   do   
ostane!«

Korekturna znamenja so po večini mednarodna, nekatera pa se pri 
različnih sistemih razlikujejo. Angleški (BS 5261)5 in nemški (DIN 
16511)6 sistem na primer različno označujeta kurzivne in krepke črke. 
Angleži črko, besedo ali del besedila, ki naj bi bilo stavljeno kurziv-
no, podčrtajo z ravno črto. Nemec bo to korekturno znamenje razu-
mel tako, da je treba staviti s polkrepkimi črkami. Če pa bo po angle-
škem sistemu besedilo podčrtano z vijugasto črto, bo to pomenilo, 
naj bo stavljeno s polkrepkimi črkami. Nemec bo to razumel, naj be-
sedilo stavi s kurzivnimi črkami. Če bo besedilo podčrtano z dve-
ma ravnima črtama, bo za Nemca to pomenilo uporabo krepkih črk, 
medtem ko bo Anglež uporabil kapitelke.7 Razlikujeta se tudi zname-
nji za vstavljanje manjkajočih besed. Oblikovno različno je tudi zna-
menje za pomen »odstranitve« – deleatur.8 Če je besedilo podčrtano 
s črtkano črto, bo za Angleža to pomenilo, naj ničesar v besedilu ne 
spreminja oziroma popravlja, Nemec pa bo tako podčrtano besedilo 
razprl.9 

5 BS 5261, 1976; BS 5261-2, 2005.
6 DIN 16511, 1966.
7 Bartram, 2000, str. 64–68; Butcher, Dra-

ke, Leach, 2007, str. 56; Forssman, Jong, 
2004, str. 368–372; Lupton, 2004, str. 168–
171; New Hart’s Rules, 2005, str. 35, 126–128, 
284–387; Speirs, 2003, str. 34–36.

8 V prvem tiskarskem priročniku, Mecha-
nick Exercises iz leta 1683, je avtor J. Moxon 
(1998, str. 263) uporabil oblikovno enako  
znamenje, kot ga še danes poznamo v nem- 
ških in slovenskih grafičarskih korekturnih 
znamenjih. 

9 Nekakšna mešanica navedenih oznak je 
predstavljena v EPIS-u (2007, str. 208, 209): 

ravna črta za kurzivno različico črk – kar 
bi uporabili na podlagi angleškega stan-
darda (BS 5261), v DIN 16511 bi to pomeni-
lo uporabo polkrepkih črk; dvojna ravna 
črta za polkrepko različico črk – česar ne 
bi nihče razumel, po BS 5261 bi to pomeni-
lo uporabo kapitelk, po DIN 16511 pa upo-
rabo krepkih črk; črtkana črta za razprto 
besedilo – kar bi v BS 5261 pomenilo, da je 
bil popravek pomotoma označen; vijugas-
ta črta za odpravo razprtosti – kar ni nikjer 
predvideno, v DIN 16511 pa bi to pomenilo, 
naj bo besedilo v kurzivni različici.
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Razlika je tudi v načinu pisanja korekturnih znamenj ob robu be-
sedila.10 Angleži najprej napišejo konkreten popravek in šele potem 
ponovijo korekturno znamenje iz besedila.11 Nemci pa ob robu be-
sedila najprej ponovijo korekturno znamenje iz besedila, nato poleg 
znamenja napišejo popravljeno besedilo.

Naj omenimo še korekturna znamenja, ki se uporabljajo v Severni 
Ameriki.12 Na prvi pogled bi lahko dejali, da so enaka angleškim zna-
menjem oziroma britanskemu standardu. Za veliko večino znamenj 
to drži, nekaj pa je vendarle drugačnih. Na primer: kadar ni treba na-
rediti spremembe v besedilu, Američani besedilo podčrtajo s pikča-
sto črto (kot na primer Nemci), in ne s črtkano, kot bi to naredili An-
gleži.

Pri večini korekturnih znamenj se slovenska raba zgleduje po nem-
škem načinu, tako glede pomena znamenj kot načina pisanja korek-
tur. Slovenci smo bili vrsto let vezani na nemško govorno področje, 
tudi prve knjige smo tiskali v nemških deželah. Od njih smo (verje-
tno) prevzeli tudi korekturna znamenja.

Leta 1998 je Slovenija prevzela mednarodni standard ISO za korek-
turna znamenja po prvi izdaji tega standarda iz leta 1983. Leta 2000 
je bil ta standard preveden v slovenščino – SIST ISO 5776.13 Stan-
dard ne obsega vseh znanih in uporabnih korekturnih znamenj. Gle-
de na obliko znamenj, ki so navedena, pa je mogoče sklepati, da je 
bila osnova standarda ISO britanski standard (BS). Ob tem preseneča, 
da so strokovnjaki, člani slovenskega odbora za prevzem standarda 
ISO, potrdili prevzem korekturnih znamenj, ki se razlikujejo od uve-
ljavljenih. Naj omenimo, da so Nemci tudi prevzeli standard ISO (leta 

10 Baines, Haslam, 2002, str. 168, 169;  
Butcher, Drake, Leach, 2007, str. 479–483;  
Duden Rechtschreibung der deutschen 
Sprache, 1996, str. 82–84; Ellguth, 1980,  
str. 38–46; Forssman, Jong, 2004, str. 368–
372; Hart’s Rules for Compositors and Rea-
ders at the University Press Oxford, 1999, 
str. 33–36; New Hart’s Rules, 2005, str. 
34–38, 384–387; Speirs, 2003, str. 34, 35; 
Turtschi, 2000, str. 73.

11 J. Moxon (1998, str. 260–264) je v prvem 
tiskarskem priročniku Mechanick Exercises 
iz leta 1683, ki je hkrati prvi angleški tis-

karski priročnik, uporabil enak način upo-
rabe korekturnih znamenj, kot jih poznajo 
še danes na angleškem področju in so tudi 
sprejeta v britanskem standardu. 

12 Gibaldi, MLA Handbook for Writers 
of Research Papers, 1999, str. 146; Gibaldi, 
MLA Style Manual and Guide to Schola-
ry Publishing, 1999, str. 283–287; Jury, 2004, 
str. 116; Lupton, 2004, str. 168–171; Romano, 
1998, str. 650; The Chicago Manual of Style, 
2003, § 3.20–3.36.

13 SIST ISO 5776, 2000.
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1983), vendar kljub temu še vedno uporabljajo korekturna znamenja, 
ki so določena po nemškem standardu DIN.14

Slovenska posebnost je tudi, da se korekturna znamenja iz Sloven-
skega pravopisa razlikujejo od »grafičarskih« korekturnih znamenj.  
V Slovenskem pravopisu15 iz leta 1962,16 iz leta 1994,17 iz leta 200118 in 
iz leta 200319 je korekturno znamenje » « (kot na glavo obrnjena li-
nearna verzalka T ali navpična črtica, ki je pravokotno postavljena na 
sredino vodoravne črtice), s katerim označimo manjkajočo črko, be-
sedo, ločilo ali del stavka. »Grafičarska« korekturna znamenja20 tega 
znamenja ne poznajo in ga nadomeščajo z običajnim znamenjem » « 
(poševna kratka črta) ali » «, » « ipd., če je v vrsti več napak. Pri tem 
naj omenimo, da je v Slovenskem pravopisu iz leta 1994 in v novejšem 
Slovenskem pravopisu iz let 2001 in 2003 za manjkajočo črko upora-
bljeno »grafičarsko« korekturno znamenje. Pri označevanju manjka-
jočega ločila je v besedilu in na robu besedila prav tako uporabljeno 
»grafičarsko« pravilo. Poleg tega pa se v Slovenskem pravopisu iz leta 
1994 ob robu besedila pojavlja tudi znamenje » «. V vseh treh pravo-
pisih je razlika tudi pri uporabi znamenja za premajhen umik. 

V novejših slovenskih pravopisih, iz let 1994, 2001 in 2003, je še ne-
kaj nenavadnih pravil. Predvideno je, da se besedilo, ki naj bi bilo 
stavljeno kurzivno, lahko označi z ravno ali valovito (navedeno kot 
drugi primer) črto. Grafičar bi v prvem primeru stavil s polkrepkimi 
črkami, v drugem pa bi resnično uporabil kurzivne črke. Nato je pred- 
lagano, naj besedilo podčrtamo z dvema ravnima črtama, če želimo, 
da je stavljeno polkrepko. Grafičar te želje zagotovo ne bo razumel in 
bo tako označeno besedilo stavil s krepkimi črkami. 

V Slovenskem pravopisu iz let 2001 in 2003 je v poglavju Priprava tip-
kanega besedila za tisk negiran del pravil, ki so navedena nekaj stra-
ni pred tem poglavjem. Tako lahko na str. 8 (§ 24) beremo, da besedilo 
podčrtamo z dvema črtama, če želimo, da bo stavljeno polkrepko, na 
str. 209 (§ 1137) pa dve črti pomenita krepko (?!). Na isti strani (str. 209) 

14 Glej na primer: Forssman, Jong, 2004, 
str. 368–372; Gulbins, Kahrmann, 2000,  
str. 263–268; Turtschi, 2000, str. 73.

15 Podobno se pojavlja v EPIS-u (2007, str. 
209); sklepamo, da je deloma povzeto po 
Slovenskem pravopisu, deloma pa tudi po 
britanskem standardu (BS) oziroma stan-
dardu ISO.

16 Slovenski pravopis, 1962, str. 1046.
17 Slovenski pravopis, 1, Pravila, 1994,  

str. 13–15.
18 Slovenski pravopis, 2001, str. 7, 8, 209.
19 Slovenski pravopis, 2003; Slovenski pra-

vopis, 2003, elektronska izdaja, str. 7, 8, 209.
20 Blejec, 1957, str. 484; Paradiž, 1971,  

str. 40.
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dve črti spremenita pomen, kadar sta v kombinaciji s črto (tokrat valo-
vito) za označevanje kurzivnih črk; dve ravni črti in ena valovita tokrat 
pomenijo kurzivno polkrepko. Na isti strani, desno od oznake za krep-
ko, je tudi oznaka »manjše polkrepko«. V rokopisu naj bi takšno bese-
dilo bilo podčrtano z dvema ravnima črtkanima črtama.21

Naj tudi omenimo, da so korekturna znamenja iz starejšega Sloven-
skega pravopisa (1962) v primerjavi z novejšimi izdajami (1994, 2001 in 
2003) obširnejša in natančnejša. Poleg tega so znamenja razen nave-
denih razlik v označevanju prevelikega umika ter manjkajoče besede 
ali ločila enaka znamenjem, ki jih poznajo in uporabljajo grafičarji.

V naslednjem delu so prikazana korekturna znamenja, ki jih dolo-
ča standard SIST ISO 5776, in njihova uporaba22 pri današnji grafični 
pripravi.

Napažno črko prečrtamo in črto ob strani ponovi-
mo, pred njo pa zapišemo pravo črko. Napačno bese-
do prazpetimo celo in ob strani zapišemo pravilno.

Če je beseda le deloma nebačno stavljena, prečrta-
mo samo napačne črke in jih ob robu nadomestimo  
s pravilnimi. 

Če je v besedi izpušena črka, prečrtamo pred njo 
stavljeno črko in zapišemo ob strani izpuščeno črko. 
Kadar pa manjka cela    ali več besedila, vstavimo tam 
znamenje     in ga ob strani ponovimo ter zapišemo 
manjkajočo besedo oziroma besedilo.

Odvečne črtke, besede, ločila prečrtamo in ob stra-
ni robu pripišemo črti še znamenje    , kar pomeni 
»deleatur« – naj se odstrani.

Če je več besed ali stavkov postavljenih dvakrat  
(t. i. »ohcet«), prečrtamo odvečno besedilo, odvečno 
besedilo, ponovimo ob strani črto (krajšo) in pred njo 
znamenje    .

Večkratno zaporedno deljenje ali kratke predlog- 
e na koncu vrste ali preveč stisnjene besede lomimo 
tako, da ustrezne dele besed ali stavkov na koncu vr-
ste prenesemo v naslednjo vrsto z znamenjem      .

21 Možina, 2002, str. 13. 22 SIST ISO 5776, 2000.
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Narazen stoječe besedne dele, ki spadajo sku paj, 
ali ločila, ki spadajo k besedam , označimo z zname-
njem    v besedi sami in tudi ob strani.

Kadar so besede ali ločila, ki morajobitiločeni, sta-
vljeni skupaj, jih ločimo z znamenjem     in ga ob stra-
ni ponovimo.

Zamenjani črki ozančimo z znamenjem      , ki ga  
ob strani ponovimo. Če je treba zaporedni prestaviti 
besedi, uporabimo enako znamenje.

Kadar je treba prestaviti več besed, jih z številkami 
zaporednimi označimo. Številke ponovimo ob strani 
po vrstnem redu.

Kadar so prestavljene vrste, napišemo ob strani 
pripisanih številkah pravilno razvrstijo.
s številkami pravo zaporedje, da jih nato lahko po  
Če je na začetku odstavka premajhen umik ali ga 
sploh ni, označimo z znamenjem       . Navpični črti 
pokažeta, kako velik naj bo umik. Ob strani znamenje 
ponovimo.

Prevelik umik označimo z znamenjem         . 
Navpični črti pokažeta kako velik naj bo umik. Zna-
menje ob strani ponovimo. Če ni narejen odstavek, 
kjer bi moral biti, označimo z znamenjem      , ki ga 
ob strani ponovimo.

Kjer pa je napravljen odstavek, a ne bi smel biti, 
povežemo odstavek s prejšnjo vrsto z 

znamenjem in ga ob strani ponovimo.
Če so posamezne vrste premalo razmaknjene, 

označimo to na robu z namenjem            , če so preveč 

razmaknjene, pa z znamenjem            .
Kadar hočemo, da pomotoma prečrtana beseda ali 

besede ostanejo, jih podčrtamo s črtkano črto in po-
pravek ob strani označimo s posebnim znamenjem.
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Angleška korekturna znamenja

V naslednjem delu so prikazana angleška korekturna znamenja, ki jih 
določa standard BS 5261, in njihova uporaba.23 

Incorrect letters or typographic characters should 
be crossed out and the cerrect character added, with 
the proof mark repeated in the margin.

Incorrect word should be crossed out and the  
correct word inserted, with the perfect mark repeated 
in the margin.

If a charracter or word is mistakenly repeated, the 
repeated letter or word is crossed out and a special 
proof mark is used used in the margin indicating de-
letion of the redundant character or word.

If a letter or typographic character is mising, 
then the character before the missing one should be 
crossed out and the missing character added in the 
margin.

The location of a missing word should be indicat-
ed with a proof mark and the missing written in the 
margin. For multiple missing words or missing part 
of the text, a special indication is used in the margin: 
s. m., which means “see manuscript”.

Any letter or word in an incorrect font or type-
face should be crossed out and the indication “w. f.” 
(wrong font) written in the margin. 

Two words which should be interchanged are 
marked with a special mark proof, however four or 
more words should repositioned marked be with 
numbers indicating the correct order.

Too littleor too much space between words, or an 
incorrect space, is mar ked in the text and the proof 
marks repeated in the margin.

Too little or too much leading is indicated with  
similar proof marks. Where a new paragraph should  

start is indicated with a “start a new paragraph” 

23 BS 5261, 1976; BS 5261-2, 2005.
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proof mark, which should also be repeated in the 
margin. If a paragraph has been made in 

error, a different proof mark is used, which means 
“no paragraph”. 

Too great an indent in the first line of a para-
graph should be marked in the text with the same 
proof mark repeated in the margin.  
A different proof mark is used when the first line has 
not been indented.

A letter or word that has been incorrectly marked 
as an error, but is in fact not, should be underlined
with a hatched line with a special mark written in the 
margin.

A word or part of the text which should be set in 
italics should be underlined, but for bold text a dif-
ferent underlining is used.

Nemška korekturna znamenja

V naslednjem delu so prikazana nemška korekturna znamenja, ki jih 
določa standard DIN 16511, in njihova uporaba.24 

Falsche Buchstaben wurden durchgestrichen  
und am Rand mit den richtigen ersetzt.

Komnen megrere Fähler in oiner Zeile for, erhalten 
die Korrekturzeichen unterschiedliche »Fähnchen«.

Überflüssige Buchstaben oder Wörter werdenn 
durchgestrichen und und am Rand mit einem »d« in 
deutscher Schreibschrift (für »deleatur« – es soll ge-
lösch werden) angezeichnet.

Fälschlich aus anderer Schrift gesetzte Zeichen 
(Zwiebelfische) werden am Rand zweimal unterstri-
chen. Verschmutzte Stellen werden eingeringelt.

Fehlende Buchstaben werden angezeichnet, indem 
der vorige oder folgende Buchstabe durchgestriche 
und am Rand zusmmen mit dem oder den fehlenden

24 DIN 16511, 1966.
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wiederholt wird. Es kann auch das ganze Ward ange-
strichen und am Rand berichtigt werden.

Fehlende oder überflüssige; Satzzeichen werden 
wie Buchstaben behandelt

Ligaturen werden verlangt, indem man die be-
treffenden Buchstaben durchstreicht und am Rand 
mit einem darunter befindlichen Bogen wiederholt. 
Fälschlich gesetzte Ligaturen werden durchgestrichen 
und am Rand mit einem Strich getrennt. (Auflage)

Fehlende Wörter sind durch Winkelzeichen in der 
Lücke anzuzeichnen und am anzugeben. Bei größe-
ren Auslassungen wird auf das Manuskript verwie-
sen. Die entsprechende Stelle wird im Manuskript 
markiert. Solche erklärenden Vermerke werden durch 
Doppelklammern markiert.

Verstellte Wörter werden das durch Umstellungs-
zeichen berichtigt, bei werden Umstellungen größe-
ren sie nummeriert.

Falsche Trennungen werden laut DIN wie überflüs-
sige bzw. fehlende Buchstaben behandelt. Es ist jed- 
och eindeutiger, die Trennstelle anzustreichen und die 
falsche Trennung mit »Tr.« als solche zu markieren.

Fehlender Wortzwischenraum wird durchden  
Z-Haken, überflüssiger durch die Binde klammern, zu 
engeroder zu weiter  Zwischenraum durch »Nadeln« 
angegeben.

Zu enger oder zu weiter Zeilenabstand wird in  
 

ähnlicher Weise markiert.
Andere Schrift oder Auszeichnung wird verlangt, 

indem man die betreffende Stelle unterstreicht und 
die gewünschte Schrift angibt.

Ein Absatz wird durch den Vorwärts-Haken ver-
langt. Um einen Absatz anzuhängen,
zeichnet man eine verbindende Schleife ein.

Zu großer oder falscher Einzug wird mit einer 
Art liegendem T markiert.
Fehlender oder zu kleiner Einzug erhält ein Winkel-
profil, das auf die gewünschte Größe hinweist.
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Irrtümlich Angestrichenes (falsche Fehler) werden 
unterpunktiert; die Korrektur am Rand wird gestri-
chen.
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afna -e ž tipografsko znamenje (@); povezava naslovnika in strežnika 
v naslovu elektronske pošte; na anglosaškem področju uporablje-
no kot trgovsko znamenje

 ang: at symbol, at sign; nem: At-Zeichen
akcent -a m znamenje za naglas; navadno nad črko (slovenski jezik), 

pod črko ali kjerkoli okoli črkovnega znaka ali tudi čezenj
 ang: accent; nem: Akzent
akcentirana črka -e -e ž črka, pri kateri je akcent del črkovne podobe 

→podoba črke
 ang: accented letter; nem: Akzentbuchstabe
akcidenčna pisava -e -e ž črke posebnih oblik, npr.: votle, črtka- 

ne, črtane, okrašene, osenčene, podvojene ali še večkrat pomno- 
žene poteze, šablonizirane idr.; dekorativna pisava, pisava za na-
slove

 ang: glyphic, decorative, display; nem: Antiqua-Varianten
akut -a m →ostrivec 
aldine kurzivna pisava -e -e -e ž prva kurzivna pisava, 1501. jo je izde-

lal Francesco Griffo za Aldusa Manutiusa; →kurzivna črka
 ang: Aldine italic; nem: Aldine Kursiv
alinejni pomišljaj -ega -a m →odstavčni pomišljaj
angleški narekovaj -ega -a m →zgornji narekovaj
anglosaški merski sistem -ega -ega -a m osnovna enota pica [pajka] 

(zaokroženo) meri 4,218 mm, razdeljena na 12 pik, pika (zaokrože-
no) meri 0,351 mm →tipografski merski sistem

 ang: point system, Anglo-American system; nem: Punkt Maßsys-
tem, anglo-amerikanisches Maßsystem 

apostrof -a m →opuščaj
arabska številka -e -e ž številčni znak (števka) za zapisovanje števil; 

v Evropo naj bi to obliko števk prinesli Arabci; danes je splošno 
uporabljana; oblikovno razlikujemo: navadno arabsko številko, re-
nesančno arabsko številko →rimska številka

 ang: Arabic numeral, Arabic figure; nem: Arabische Ziffern, Arabi-
sche Zahlen, Arabische Zahlzeichen

ascender -ja m →podaljšek navzgor
ASCII -ja m American Standard Code for Information Interchange; 

ameriška standardna koda za informacijsko izmenjavo; najbolj raz-
širjena v računalnikih, urejevalnikih besedil in fotosistemih za pre-
poznavanje črkovnih znakov →nabor znakov ASCII

 ang: ASCII; nem: ASCII
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ASPIC -ka m avtorjeva simbolna predpriprava vmesne kode; vrsta ko-
diranja, upošteva posamezne standardizacije med založniki in ti-
skarnami; danes znan obsežnejši kodni sistem →SGML

 ang: ASPIC; nem: ASPIC
asterisk -a m zvezdica (*) za označevanje opomb →opomba
 ang: asterisk; nem: Asteriskus, Sternzeichen
at -- m →afna 
ATM -a m Adobe Type Manager; kratica za program Adobovo tipo-

grafsko upravljanje; program omogoča, da pisave na zaslonu vi-
dimo, kot bi bile izpisane z laserskim tiskalnikom; vektorske oz. 
obrisne pisave spremeni v bitne; omogoča, da pri dodatni defor-
maciji črke njeni robovi niso dodatno nazobčani; uporablja pisave 
Type 1

 ang: ATM; nem: ATM

baročna pisava -e -e ž spada v sklop dvodebelinskih pisav, povečana 
je razlika v širini tankih in podebeljenih potez, podebeljene poteze 
so že skoraj pokončne, serifi so bolj položni, prečna poteza pri mi-
nuskuli e je ravna in nad sredino, naklon pri kurzivnih črkah je naj-
večkrat pod kotom 15°

 ang: transitional; nem: Barock-Antiqua
bel prostor -ega -a m →prazen prostor
bel rob -ega -u m tipografsko nepotiskan prostor med zrcalom in ro-

bom lista; beli robovi okoli zrcala so pri knjigah v določenem raz-
merju, notranji rob je najožji, zgornji malo širši, zunanji še širši in 
spodnji najširši, npr.: 2 : 2,5 : 3 : 3,5; prazen rob →zrcalo

 ang: margin; nem: Weißraum
belina -e ž →prazen prostor
beneška renesančna pisava -e -e -e ž spada v sklop dvodebelinskih 

pisav; zgodnja renesančna pisava; osnovne poteze so vertikalne, 
okrogla podebeljena poteza ima skoraj obliko kroga, srednji črkov-
ni pas je zmerno visok, izrazito poševen zgornji serif pri minusku-
lah, rahlo poševna spodnja serifa na obeh straneh glavne poteze, 
prečna poteza pri minuskuli e je poševna →renesančna pisava

 ang: humanist, venetian; nem: Venezianische Renaissance-Antiqua
berljivost -i ž dojemanje besedila v povezavi njegove tipografske po-

nazoritve in vsebine; navadno merjena s hitrostjo branja in po-
mnjenjem besedila →čitljivost

 ang: readability; nem: Lesbarkeit
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Bézierova krivulja -e -e ž gladka geometrijska krivulja, določena s šti-
rimi točkami; prvi dve določata začetek in konec krivulje, drugi 
dve določata njeno ukrivljenost; povezava obeh parov točk podaja 
tangenti na krivuljo v izhodiščni in končni točki; uporabna v šte-
vilnih računalniških programih za načrtovanje in risanje

 ang: Bézeir curve; nem: Bézeir Kurve
bit -a m osnovna, najmanjša enota informacije oz. mera za količino 

informacije v računalništvu; informacija lahko zavzame dve vre-
dnosti: 0 ali 1 oz. resnično ali lažno ali kot odgovor na vprašanje: 
da ali ne

 ang: bit; nem: Bit
bitna pisava -e -e ž pisava, katere znaki so sestavljeni iz točk; njena 

pomanjkljivost: ni mogoče poljubno spreminjati velikosti, saj se ne 
prilagaja spremenjenim ločljivostim →vektorska pisava

 ang: bit-mapped font; nem: Bitmap-Schriftdatei
borgis -a m ime za stopnjo pisave velikosti 9 enot →tipografski mer-

ski sistem
 ang: bourgeois; nem: Borgis, Bourgois
briljant -a m ime za stopnjo pisave velikosti 3 enote →tipografski 

merski sistem
 ang: minikin; nem: Brillant

celec -a m kvadrat s stranico velikosti stopnje pisave
 ang: em quad, em, mutton; nem: Geviert
cicero -a m osnovna tipografska merska enota Didotovega merskega 

sistema, meri (zaokroženo) 4,513 mm, razdeljen na 12 enot
 ang: pica; nem: Cicero
cirkumfleks -a m diakritično znamenje nad črko (ˆ); označuje dolg ši-

rok naglas; ostrivec, krativec
 ang: circumflex; nem: Zirkumflex

čitljivost -i ž dojemanje besedila glede na tipografski videz; na to 
vplivajo: oblika pisave (vrsta in različica), velikost srednjega črkov-
nega pasu, oblika in velikost serifov, velikost pisave idr.; navadno 
merjena s hitrostjo branja in pomnjenjem besedila →berljivost

 ang: legibility; nem: Leserlichkeit
člen -a m →paragraf
čoln -a m podlaga za postavitev stavka; sestavljen iz cinkove ali je-

klene plošče in železnega okvirja na treh straneh, četrta stran je 
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prosta, dve stranici (leva in desna) okvirja segata nekoliko čez rob 
plošče

 ang: galley; nem: Satzschiff, Schiff
črkovna črta -e -e ž spodnja meja podobe črke; osnovna črta
 ang: baseline; nem: Schriftlinie
črkovna družina -e -e ž →vrsta pisave
črkovna podoba -e -e ž →podoba črke
črkovna podskupina -e -e ž →podskupina pisav
črkovna skupina -e -e ž →skupina pisav
črkovna višina -e -e ž višina svinčenega ulitka od podnožja do vrha  

s podobo črke
 ang: height to paper; nem: Schrifthöhe
črkovna vrsta -e -e ž →različica pisave
črkovni razdelilnik -ega -a m →font
črkovni slog -ega -a m →skupina pisav
črkovnjak -a m predal, v katerem so razporejeni črkovni znaki in drob-

no polnilno gradivo ene stopnje črk ene garniture pisave
 ang: type case, composing case, case; nem: Schriftkasten, Setzkas-

ten
črta verzalke -e -- ž zgornja meja črkovne podobe verzalke
 ang: cap line, capital line; nem: Versalhöhelinie

daljši pomišljaj -a -a m →dolgi pomišljaj
deblo -a s pokončen kvader iz svinčeve zlitine, na katerem je ulita po-

doba črke; svinčeni ulitek
 ang: shank, stem, body; nem: Kegel
dekorativna pisava -e -e ž →akcidenčna pisava
deleatur -ja m korekturno znamenje, pomeni: odstraniti
 ang: deletion mark, delete; nem: Deleaturzeichen, Deleatur
deljaj -a m levostična kratka črtica na koncu vrste besedila; zaznamu-

je deljenost besede
 ang: hyphen; nem: Divis, Trennstrich
descender -ja m →podaljšek navzdol
desno naslonilo -ega -a s vrstice besedila so poravnane na desni stra-

ni, leva stran je neporavnana
 ang: ragged left, flush right; nem: rechtsbündig
diakritični znak -ega -a m →akcent
 ang: diacritic symbol; nem: diakritische Zeichen
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diamant -a m ime za stopnjo pisave velikosti 4 enote →tipografski 
merski sistem

 ang: diamond; nem: Diamant
Didotov merski sistem -ega -ega -a m osnovna enota cicero (zaokrože-

no) meri 4,513 mm, razdeljen na 12 enot, enota (zaokroženo) meri 
0,376 mm; normalni merski sistem →tipografski merski sistem

 ang: Didot system, Continental system, European system; nem: Di-
dot Maßsystem

ditto -a m →ponavljaj
diviz -a m →deljaj
dno črke -a -e s spodnji del črkovne podobe, pogosto sega čez črkov-

no črto, na primer pri črkah v, V, w, W
 ang: vertex; nem: Scheitel
dodelana linearna pisava -e -e -e ž spada v sklop enodebelinskih pi-

sav; podskupina linearne pisave; minimalna razlika v podebelitvi 
potez ali pa je sploh ni →linearna pisava

 ang: neo-grotesque; nem: serifenlose Linear-Antiqua – abgeleitet 
von der klassizistischen Antiqua

dolgi pomišljaj -a -a m stična ali nestična dolga (najdaljša) črtica;  
v slovenščini ni več široko uporabljan; izjemoma se uporablja ne-
stično za ločevanje povedi iz različnih besedil; podaljšani pomi-
šljaj, daljši pomišljaj →pomišljaj

 ang: em-dash, em-rule; nem: Geviertzeichen, Geviertstrich 
DPI -ja m dots per inch; kratica za število točk na palec; merilo za go-

stoto prikaza oziroma izpisa, število točk na dolžini enega palca 
(25,4 mm) →ločljivost

 ang: dpi; nem: dpi
družina pisav -e -- ž vse garniture pisave enega imena, npr.: svetla, 

navadna, polkrepka, krepka, kurzivna times; novejši izraz: vrsta pi-
save; črkovna družina →vrsta pisave

 ang: typeface family, family; nem: Schriftfamilie
DTP merski sistem -- -ega -a m osnovna enota pica [pajka] (zaokro-

ženo) meri 4,233 mm, razdeljena na 12 pik, pika (zaokroženo) meri 
0,352 mm →tipografski merski sistem

 ang: DTP point system; nem: DTP-Punkt Maßsystem
duktus -a m →poteza
dvojni narekovaj -a -a m desno- in levostično ločilo; zaznamuje: dobe-

sedni govor, citirano besedilo, posebni poudarek ali pomen; v rabi 
najprej dvojni narekovaj, nato enojni narekovaj, oblikovno morata 
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biti enaka; enojni narekovaj; spodnji-zgornji narekovaj, srednji na-
rekovaj →narekovaj

 ang: double quotation mark; nem: doppelte Anführungszeichen, 
Deutsche Anführungszeichen, Französische Anführungszeichen 
(Guillemets)

dvopičje -a s levostično ali nestično ločilo; levostično zaznamuje: na-
števanje, vrinjeni stavek; nestično zaznamuje: razmerje, deljenje 

 ang: colon; nem: Doppelpunkt, Kolon

egipčanska pisava -e -e ž spada v sklop enodebelinskih pisav, serifi 
so pravokotne črte, med njimi in osnovnimi potezami je le majhna 
razlika v debelini, prečna poteza minuskule e je ravna in v sredini 
ali za spoznanje višje; pisava z oglatimi serifi

 ang: slab serif, square serif; nem: serifenbetonte Linear-Antiqua, 
Egyptienne

eksponent -a m manjši številčni ali črkovni znak, zapisan višje od sre-
dnje črte; uporaben v matematičnih, kemijskih ipd. besedilih →in-
deks 

 ang: superscript, superior; nem: Exponente
ekstra krepka črka -- -e -e ž črka z izrazito močno podebeljenimi po-

tezami →navadna črka
 ang: heavy, black; nem: extrafett
ekstra razširjena črka -- -e -e ž črka z zelo razširjeno podobo črke 

→navadna črka
 ang: extra expanded, extra extended; nem: extrabreit
ekstra zožena črka -- -e -e ž črka z zelo zoženo podobo črke →nava-

dna črka
 ang: extra condensed, extra compressed; nem: extraschmal
elektronska kurziva -e -e ž računalniško nagnjena črka v desno pod 

določenim kotom; nagnjena črka →kurzivna črka
 ang: sloped, oblique; nem: Pseudokursive, elektronische Kursive, 

Schräge
enačaj -a m matematično znamenje za enakost
 ang: equal sign; nem: Gleichheitszeichen, Gleichzeichen
enojni narekovaj -a -a m desno- in levostično ločilo; zaznamuje dolo-

čeno besedilo: posebni poudarek, pomen; v rabi najprej dvojni na-
rekovaj, nato enojni narekovaj (znotraj dvojnega narekovaja), obli-
kovno morata biti enaka; dvojni narekovaj; spodnji-zgornji nareko-
vaj, srednji narekovaj →narekovaj
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 ang: single quotation mark; nem: halbe-Anführungszeichen, ein-
fache Anführungszeichen, Deutsche Anführungszeichen, Französi-
sche Anführungszeichen (Guillemets)

enota -e ž →tipografska enota
epigraf -a m →moto
et -- m tipografsko znamenje (&); nadomešča veznik »in«
 ang: ampersand; nem: Et-Zeichen, Und-Zeichen

fleuron -a m rastlinski okrasek, npr.: list, cvet
 ang: fleuron; nem: Fleuron
folio -a m 1. list rokopisa oziroma manuskripta 2. številka strani v knji-

gi 3. standardna velikost pol papirja, zgibanih na polovico, ki tvo-
rijo velikost knjige

 1. ang: folio; nem: Folio
 2. ang: folio; nem: Folio
 3. ang: folio; nem: Folio
font -a m računalniški zapis (računalniška koda) nabora vseh črkov-

nih in nečrkovnih znakov ene različice pisave in tudi določene ve-
likosti; nekoč je font označeval vse svinčene črkovne in nečrkovne 
znake ene različice pisave in ene velikosti, npr. kurzivna times new 
roman velikosti 10 tipografskih enot; črkovni razdelilnik →vrsta pi-
save

 ang: fount, font; nem: font
francoska renesančna pisava -e -e -e ž spada v sklop dvodebelinskih 

pisav; mlajša renesančna pisava; poteze črk so mehkejše, zgornji 
serifi bolj trikotno oblikovani, spodnji serifi krajši, prečna poteza 
pri minuskuli e je ravna, verzalke so pogosto nižje kakor minusku-
le, ki segajo v tudi v zgornji črkovni pas, npr. b, d, h, k, l →rene-
sančna pisava

 ang: garalde, Garamond old style; nem: französische Renaissance-
Antiqua

garmond -a m ime za stopnjo pisave velikosti 10 enot →tipografski 
merski sistem

 ang: long primer; nem: Korpus, Garmond
garnitura -e ž vse stopnje oz. velikosti črk enega imena oz. ene razli-

čice, npr.: times navadna od najmanjše do največje stopnje črk
 ang: series of type, type series, type sort; nem: Garnitur, Schrift-

garnitur
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geometrijska linearna pisava -e -e -e ž spada v sklop enodebelinskih 
pisav; podskupina linearne pisave; oblikovana na osnovnih geome-
trijskih likih →linearna pisava

 ang: geometric; nem: serifenlose Linear-Antiqua – konstruiert
glajenje krivulj -a -- ž 1. zmanjševanje zobčanja krivulj, katerega vzrok 

je premajhna ločljivost grafičnega prikazovalnika, zaslona →zob-
čanje krivulj 2. metoda za zmanjševanje zobčanja krivulj pri izpi-
sovanju različnih velikosti vektorske pisave 

 1. ang: anti-aliasing, smoothing; nem: anti-aliasing
 2. ang: hinting; nem: hinting
glava -e ž 1. zgornji rob strani knjige (časopisa, revije, kataloga ipd.) 

→bel rob 2. vrh svinčenega ulitka 
 1. ang: head margin; nem: Kopfsteg
 2. ang: face; nem: Schriftbild
glavno besedilo -ega -a m besedilo, v katerem je zapisana osnovna, 

glavna vsebina; zanj mora biti uporabljena primerno oblikovana 
pisava primerne velikosti, ki omogoča hitro, enostavno branje; po-
navadi v velikosti od 8 do 12 tipografskih enot; pisava za naslove, 
pisava za opombe

 ang: body text; nem: Grundtext
glif -a m 1. v računalniški pripravi besedila pomeni obliko posameznega 

znaka (npr. črka, številka, ločilo) določene različice pisave, zapisano 
z znakovno kodo, potrebno za prikaz znaka na zaslonu ali za izpis; 
npr. črka z akcentom potrebuje dva glifa oz. videza znakov, enega za 
akcent, drugega za črko; videz znaka →znak →znakovna koda 2. gra-
fični element na delovni površini računalnika, npr.: gumb, mapa

 ang: 1. glyph; nem: Schriftzeichen, Glyphe
 ang: 2. glyph; nem: Glyphe
gotica -e ž pisava z lomljenimi potezami, npr.: tekstura, fraktura, ro-

tunda, schwabacher; gotska pisava
 ang: black letter; nem: gebrochene Schrifte
gotska pisava -e -e ž →gotica 
gravis -a m →krativec

hedera -e ž eden najstarejših tipografskih okraskov; bršljanov list, vr-
sta fleurona →fleuron

 ang: hedera; nem: Aldusblatt, Schmuckblatt
hrbet -a m 1. notranji rob strani knjige (časopisa, revije ipd.) →bel rob 

2. zadnja ploskev svinčenega ulitka
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 1. ang: gutter margin; nem: Innensteg
 2. ang: back; nem: Achsel
HTML -ja m HyperText Mark-up Language; kratica jezika za označeva-

nje mnogovrstnega besedila; standardni jezik za predstavitev doku-
mentov na svetovnem spletu, zasnovan na standardu SGML; definira 
strukturo dokumenta in dovoljuje povezave mnogovrstnega bese-
dila med deli besedila ter med različnimi dokumenti; XML →SGML

 ang: HTML; nem: HTML
HTTP -ja m HyperText Transfer Protocol; kratica internetnega proto-

kola za izmenjavo mnogovrstnega besedila na svetovnem spletu; 
najpomembnejši protokol na spletu →svetovni splet

 ang: HTTP; nem: HTTP
humanistična linearna pisava -e -e -e ž spada v sklop enodebelinskih 

pisav; podskupina linearne pisave; ima več značilnosti rokopisnih 
rimskih pisav →linearna pisava

 ang: humanist; nem: serifenlose Linear-Antiqua – abgeleitet von 
der Renaissance-Antiqua

H-višina -e ž →velikost verzalke

indeks -a m manjši številčni ali črkovni znak, zapisan nižje od črkovne 
črte; uporaben v matematičnih, kemijskih ipd. besedilih →ekspo- 
nent 

 ang: subscript, inferior; nem: Index
inicialka -e ž začetna črka v prvi vrstici poglavja ali dela besedila, za 

več stopenj večja črka (običajno verzalka), kot je glavno besedilo, 
sega čez eno ali več vrstic besedila; razlikujemo: navadne, okraše-
ne in ilustrirane 

 ang: initial, raised cap, drop cap; nem: Initiale
inkunabula -e ž prva tiskana knjiga, natisnjena do 31. decembra 1500; 

izraz izhaja iz latinske in cunabulis, kar pomeni v zibki
 ang: incunabula; nem: Inkunabul
internet -a m med seboj povezuje omrežja različnih vrst in velikosti, 

ki uporabljajo komunikacijski nabor TCP/IP; omogoča raznovrstne 
storitve, npr. svetovni splet, elektronsko pošto, novičarske skupine, 
telnet, prenos podatkov, iskanje informacij, klepetanje po računal-
niku; medmrežje

 ang: internet; nem: Internet
interpolacija -e ž 1. določitev (matematično) vmesnih vrednosti (npr. 

v širini podobe, podebelitvi potez) med danima točkama; uporab- 
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no npr. pri vektorskih oz. obrisnih pisavah 2. določitev prehodov 
barvnih odtenkov med danima barvama

 1. ang: interpolation; nem: Interpolieren
 2. ang: interpolation; nem: Interpolieren
ISBN -ja m International Standard Book Number; mednarodna stan-

dardna številka knjige; definirana številka knjige v mednarodnem 
sistemu številk knjig, od leta 2007 trinajstmestna številka, sesta-
vljena iz petih delov: številke EAN za knjige (978), številke drža-
ve, številke založnika, številke knjige, kontrolne številke (obvezno 
enomestna številka)

 ang: ISBN; nem: ISBN
iskalnik -a m softver, usposobljen za iskanje posebnih datotek v okvi-

ru interneta
 ang: browser; nem: Browser, Durchstöberer, Blätterer
ISO -a m International Standards Organization; mednarodna organi-

zacija za standarde; mednarodni standardi v računalništvu omo-
gočajo izmenjavo podatkov med napravami različnih proizvajalcev 
→nabor znakov ISO

 ang: ISO; nem: ISO
ISSN -ja m International Standard Serial Number; mednarodna stan-

darna številka publikacije; definirana številka publikacije (revije, 
časopisa) v mednarodnem sistemu številk publikacij

 ang: ISSN; nem: ISSN
izdolbina -e ž poglobljeni del med posameznimi potezami pri svinče-

ni črki
 ang: counter; nem: Punze
izpostavljen umik -ega -a m začetek prve vrste novega odstavka je na 

levem robu zrcala ali stolpca, naslednje vrste odstavka so uma-
knjene v desno, npr. za velikost celca →umik

 ang: hanging indent; nem: ausgerückter Einzug

kapitelka -e ž verzalka, visoka kot srednji črkovni pas; razlikujemo: 
prave kapitelke (originalno izdelane), elektronske kapitelke (ver-
zalke pomanjšane na velikost srednjega črkovnega pasu) 

 ang: small cap, small capital; nem: Kapitälchen
kaplja -e ž pri nekaterih pisavah značilna poteza za minuskule a, c,  

f, r; krog
 ang: tear (kaplja), ball (krog); nem: Tropfen
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klasicistična pisava -e -e ž spada v sklop dvodebelinskih pisav, najve-
čja razlika med tankimi in podebeljenimi potezami, osi črk so pra-
vokotne, serifi so tanki in vodoravni, prečna poteza minuskule e je 
vodoravna in nekoliko nad sredino

 ang: modern, didone; nem: klassizistische Antiqua
klicaj -a m levostično končno ali nekončno ločilo; končno ločilo za-

znamuje vzklično poved; nekončno ločilo stoji znotraj oklepaja, 
zaznamuje poseben poudarek 

 ang: exclamation mark; nem: Ausrufezeichen
kljunasti serif -ega -a m posebna oblika serifa, značilna za zaključek 

prečne črte, npr. pri majuskulah E, L →serif
 ang: beaked serif; nem: Schnabelserife 
kodiranje znakov -a -- m določanje kode (navadno številčne) posame-

znemu znaku v celotnem naboru črkovnih in nečrkovnih znakov; 
če je npr. znakovna koda zapisana 8-bitno, je tabela znakovnega 
kodiranja omejena z 256 mesti; znakovna koda →nabor znakov

 ang: character encoding, character mapping; nem: Zeichenkodie-
rung

kodna tabela -e -e ž →nabor znakov
kolonel -a m ime za stopnjo pisave velikosti 7 enot →tipografski mer-

ski sistem
 ang: minion; nem: Kolonel
kontrast -a m →tipografski kontrast
konus -a m del svinčene črke, ki daje krepkejšo podlago podobi črke 

in jo varuje pred obrabo
 ang: neck; nem: Konus
korektura -e ž popravek napak, ki jih je označil korektor; razlikujemo: 

korekturo rokopisa, domačo korekturo, avtorsko korekturo, revizi-
jo, superrevizijo

 ang: correction; nem: Korrektur
korekturno znamenje -ega -a s znamenje za označevanje napak v be-

sedilu →korektura
 ang: proof correction mark, proof mark; nem: Korrekturzeichen
krat -- m matematično znamenje; označuje matematično operacijo 

množenja
ang: multiplication sign, multiplication cross; nem: Malzeichen

krativec -a m diakritično znamenje nad črko (`); označuje kratek širok 
naglas; gravis; ostrivec, cirkumfleks
ang: gravis; nem: Gravis
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krepka črka -e -e ž črka z močno podebeljenimi potezami →navadna 
črka

 ang: bold; nem: fett
krog -a s →kaplja
krožec -a m tipografsko znamenje (˚); označuje opombe, če sta v be-

sedilu dve vrsti opomb ali dvojne opombe; opomba
 ang: ring; nem: Kreis
kurzivna črka -e -e ž originalno nagnjena črka v desno pod določe-

nim kotom →navadna črka
 ang: italic; nem: Kursiv
k-višina -e ž →zgornji črkovni pas

levo naslonilo -ega -a s vrstice besedila so poravnane na levi strani, 
desna stran je neporavnana →poravnava besedila

 ang: ragged right, flush left; nem: linksbündig
ligatura -e ž zveza dveh ali treh črk na eni osnovi oz. na enem deblu; 

razlikujemo leksične (npr. æ, œ, ß) in tipografske (npr. fi, fl) ligature
 ang: ligature; nem: Ligatur
linearna pisava -e -e ž spada v sklop enodebelinskih pisav, črke nima-

jo serifov, prečna poteza minuskule e je ravna in v sredini; delijo se 
na štiri podskupine: zgodnje linearne pisave, dodelane linearne pi-
save, geometrijske linearne pisave, humanistične linearne pisave

 ang: sans serif, lineale; nem: serifenlose Linear-Antiqua, Grotesk
ločljivost -i ž mera za določanje razločevanja med sosednjimi ele-

menti (črtami ali točkami); razlikujemo ločljivost zaslona (prika-
za), skenerja, tiskalnika (izpisa) →DPI 

 ang: resolution; nem: Auflösung
lomljeni oklepaj -a -a m dvodelno ločilo; uporaben predvsem pri več-

kratnih ponovitvah oklepaja v oklepaju →oklepaj
 ang: angle bracket; nem: spitze Klammern, gebrochen Klammern

majhna sredinska pika -e -e -e ž tipografsko znamenje (·); matema-
tično znamenje za množenje; uporablja se tudi npr. pri naštevanju, 
odstavčnem razporejanju besedila; nekoč v Evropi uporabljano kot 
ločilo; sredinska pika

 ang: midpoint, small bullet; nem: Mittepunkt
majuskula -e ž velika črka, obsega srednji in zgornji črkovni pas, izje-

moma tudi spodnji črkovni pas; verzalka
 ang: majuscule; nem: Majuskel, Großbuchstabe
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marginalija -e ž podobna opombi; na robu strani knjige, pojasnjuje 
ali opozarja na vsebino, navaja letnice, člene ipd., lahko nadome-
šča naslov

 ang: marginal note, side note, marginalia; nem: Marginalie
matrica -e ž kos mehkejše kovine z vtisnjeno podobo črke; iz matrice 

se uliva poljubno število enakih svinčenih črk →patrica
 ang: matrix; nem: Matrize
medija -e ž ime za stopnjo pisave velikosti 14 enot →tipografski mer-

ski sistem
 ang: english; nem: Mittel
medmrežje -a s →internet
meso -a s prostor pod podobo črke in nad njo, omogoča enakomerne 

prostore med skupaj postavljenimi vrsticami besedila
 ang: shoulder; nem: Fleisch
minus -a m matematično znamenje za negativno vrednost ali za ma-

tematično operacijo odštevanja; tipografsko podobno (močnejše 
po podebelitvi) oz. tudi enako pomišljaju 

 ang: minus sign; nem: Minuszeichen
minuskula -e ž mala črka, obsega srednji črkovni pas, lahko srednji in 

zgornji črkovni pas ali srednji in spodnji črkovni pas, redko vse tri 
črkovne pasove

 ang: minuscule, lower case letter; nem: Minuskel, Kleinbuchstabe
mnogovrstna matrica -e -e ž različica pisave PostScript, vsebuje dve 

ali več matric; omogoča prilagajanje širine potez velikosti pisave; 
med matricama z ultra svetlo podobo in ultra krepko podobo je 
mogoče z interpolacijo dobiti preostale, po jakosti različne podo-
be črke; vsebuje dve (širina črke in širina poteze) ali štiri osi (širina 
črke, širina poteze, velikost črke, oblika serifov in drugih tipograf-
skih dekoracij); odprte pisave

 ang: multiple master; nem: Multiple Master
moto -a m kratek izrek, citat, napis, pregovor v naslovni poli knjige 

ali na začetku poglavja; epigraf
 ang: epigraph; nem: Motto
mreža -e ž velikost in oblika zrcala z dodatnimi linijami, lahko so: ver-

tikalne, horizontalne, potekajo po diagonali, krivulji; uporabljane 
npr. za: širino in število stolpcev, prazen prostor med njimi, dolži-
no vrst glavnega besedila in marginalij, prazen prostor med njimi, 
določitev prostora, namenjenega drugim elementom →zrcalo

 ang: grid; nem: Gestaltungsraster
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nabor znakov -a -- m množica znakov določene pisave oz. množica 
znakov, ki jih  posamezna naprava prepozna, z natančno določeno 
številsko kodo, uporabno pri shranjevanju in prenašanju besedila; 
po številu bitov razlikujemo nabore znakov: 7-bitni (ASCII), 8-bitni 
(ISO), 16-bitni (Unicode); kodna tabela, kodiranje znakov, znakov-
na koda 

 ang: character set, code set; nem: Zeichensatz
nabor znakov ASCII -a -- -- m standardizirani 7-bitni nabor znakov, 

obsega 128 mest; ASCII →nabor znakov
 ang: ASCII character set; nem: ASCII Zeichensatz
nabor znakov ISO -a -- -- m nabor znakov ISO 8859, prilagojen več- 

jezičnim okoljem, npr.: ISO 8859-1 (Latin 1) za jezike zahodne Evro-
pe in svahili, ISO 8859-2 (Latin 2) za jezike osrednje (centralne) in 
vzhodne Evrope (tudi slovenski jezik), ISO 8859-3 (Latin 3) za espe-
ranto, ISO 8859-4 (Latin 4) predvsem za baltske jezike, ISO 8859-5 
za jezike, zapisane v cirilici, ISO 8859-6 za arabščino, ISO 8859-7 
za grški jezik, ISO 8859-8 za zapis hebrejskega jezika, ISO 8859-9 
(Latin 5) za turški jezik, ISO 8859-10 (Latin 6) za skandinavske je-
zike, ISO 8859-11 za tajski jezik, ISO 8859-13 (Latin 7), izboljšana 
podpora za baltske jezike, ISO 8859-14 (Latin 8), izboljšana pod-
pora za keltski jezik, ISO 8859-15 (Latin 9 oz. Latin 0), izboljšana 
podpora za jezike zahodne Evrope; standardizirani 8-bitni nabor 
znakov, obsega 256 mest; ISO →nabor znakov

 ang: ISO character set; nem: ISO Zeichensatz
nabor znakov UNICODE -a -- -- m zasnovan na ISO/IEC 10646 (univer-

zalni nabor znakov), združuje več naborov znakov (kodnih tabel) 
v enega; pokriva potrebe za zapisovanje večine svetovnih naravnih 
jezikov, npr. koristen za jezike s posebnimi znaki (slovenski jezik); 
standardizirani 16-bitni nabor znakov, obsega 65536 mest →nabor 
znakov

 ang: unicode character set; nem: UNICODE Zeichensatz
nagnjena črka -e -e ž →elektronska kurziva
narekovaj -a m desno- in levostično ločilo; zaznamuje: navedek preme-

ga govora, citiranega besedila, poseben pomen ali vrednost posa-
mezne besede; razlikujemo dvojni in enojni narekovaj; v slovenščini 
uporabna spodnji-zgornji in srednji narekovaj; spodnji-zgornji nare-
kovaj, srednji narekovaj →enojni narekovaj, dvojni narekovaj

 ang: quotation mark; nem: Gänsefüßchen, Anführungszeichen, An-
führungen
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navadna arabska številka -e -e -e ž številka, sega v srednji in zgornji 
črkovni pas; renesančna arabska številka →arabska številka

 ang: lining figure, lining number, titling figure; nem: Normalziffer, 
Standardziffer, Versalziffer, Majuskelziffer

navadna črka -e -e ž običajna, pokončna oblika črke, potez nima po-
sebej podebeljenih (polkrepka, krepka, ekstra krepka črka, ultra 
krepka črka), niti stanjšanih (tanka, svetla, ultra svetla črka), niti 
nagnjenih pod določenim kotom (kurzivna črka)

 ang: regular, book, roman; nem: normal, gerade, buch, medium
navadni pomišljaj -a -a m →pomišljaj 
nazobčanje krivulj -a -- s →zobčanje krivulj 
negativna črka -e -e ž bela ali svetla črka na črni ali barvni podlagi, 

ozadju
 ang: cameo, inverse; nem: Negativschrift, inverse Schrift
negativna poševnica -e -e ž stično ločilo; npr. za zapisovanje ločeva-

nja imenikov, podimenikov, datotek →poševnica 
 ang: back slash, backward slash; nem: umgedrehter Schrägstrich
noga -e ž 1. spodnji rob strani knjige (časopisa, revije ipd.) →bel rob 

2. →podnožje 3. →spodnji krak
 1. ang: foot margin; nem: Fußsteg
nonparej -a m ime za stopnjo pisave velikosti 6 enot →tipografski 

merski sistem
 ang: nonpareil; nem: Nonpareille
norma -e ž oznaka na dnu prve strani knjigoveške pole (včasih) ali  

v delu glave prve strani knjigoveške pole, ki se v končni dodelavi 
odreže (večinoma v današnji rabi), vsebuje naslov knjižnega dela 
ali ime avtorja, stoji za signaturo v isti vrsti; v pomoč knjigovezu, 
da lahko pravilno, po vrstnem redu, znese knjigoveške pole v knji-
žni blok →signatura

 ang: direction mark; nem: Bogennorm, Norm
normalni merski sistem -ega -ega -a m →Didotov merski sitem
notranji del črke -ega -a -- m notranjost podobe črke; lahko je zaprt, 

npr. pri minuskulah a, b, d, g, o, p; lahko je odprt oz. delno odprt, 
npr. pri minuskulah c, č, h, m, n, u, v

 ang: counter; nem: Punze
novi Didotov cicero -ega -ega -a m osnovna tipografska merska enota 

novega Didotovega sistema, meri 4,500 mm, razdeljena na 12 enot 
→cicero

 ang: new Didot pica; nem: neue Didot Cicero, neue Cicero
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novi Didotov sistem -ega -ega -a m vpeljan 1978, osnovna tipograf-
ska merska enota novi Didotov cicero meri 4,500 mm, razdeljen na  
12 enot, enota meri 0,375 mm →Didotov merski system →tipograf-
ski merski sistem

 ang: new Didot system; nem: neue Didot Maßsystem

obli serif -ega -a m najbolj razširjena oblika serifa; med potezo in se-
rifom je postopen, obel prehod; značilen za renesančne in baročne 
pisave →serif 

 ang: bracketed serif, adnate serif; nem: verklammerte Serife
obrisna pisava -e -e ž →vektorska pisava
OCR -ja m Optical Character Recognition; kratica za optično prepo-

znavanje znakov; računalniški postopek omogoča z optičnim bral-
nikom prepoznavanje znakov v besedilu, npr. rokopisu, tipkopisu 
ali tiskovini

 ang: OCR; nem: OCR
odprta pisava -e -e ž pisava, združuje tehnologijo pisav PostScript in 

TrueType; odpravila naj bi težave zaradi (ne)kompatibilnosti zapi-
sov pisav; vsebuje del tehnologije mnogovrstnih matric; za nabor 
znakov na voljo 65536 mest; pisava OpenType →vektorska pisava 

 ang: OpenType; nem: OpenType-Schrift, OpenType-Zeichensatz
odstavčni pomišljaj -ega -a m nestično ločilo; oblikovno navadni po-

mišljaj; zamenjuje odstavčne številke ali črke, tudi narekovaje pri 
premem govoru →pomišljaj

 ang: en-dash, en-rule; nem: Spiegelstrich
odstotek -a m →znamenje za odstotek
oglati oklepaj -a -a m dvodelno ločilo; uporablja se za oklepaj v okle-

paju; tudi za oštevilčenje literaturnih virov →oklepaj
 ang: square brackets; nem: eckige Klammern
oglati serif -a -a m serif v obliki pravokotnega nastavka, enake oz. 

skoraj enake debeline kot poteze črke, prehod med potezo in seri-
fom je oster; značilen za egipčanske pisave →serif 

 ang: slab serif, square serif; nem: Balkenserife, rechteckige Serife
oklepaj -a m dvodelno ločilo (uklepaj, zaklepaj); loči variacije, dopol-

nitve, podatke v besedilu, dele besede ali besedne zveze, vrinjene 
dele stavkov ali stavke od glavnega dela povedi; zaklepaj je eno-
delno ločilo, večinoma neskladenjsko; razlikujemo okrogli oklepaj, 
oglati oklepaj, zaviti oklepaj, lomljeni oklepaj

 ang: bracket; nem: Klammern
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oko očesa s notranjost pri minuskuli e
 ang: eye; nem: Auge
okrogla poteza -e -e ž zaprta ali samo delno zaprta okrogla oz. oval-

na poteza; značilna npr. za črke b, B, g, o, O, p, P, q
 ang: bowl; nem: Bogen, Rundung
okrogli oklepaj -a -a m dvodelno ločilo; v splošni rabi najbolj upora-

bljan oklepaj; kot zaklepaj se večinoma uporablja okrogli zaklepaj 
→oklepaj

 ang: parenthes, round bracket; nem: runde Klammern
opomba -e ž pojasnilo k besedilu, stavljena na dnu strani, koncu po-

glavja oz. članka ali knjige oz. dela; opombe so navadno označe-
ne na dva načina: z zvezdicami (asteriski) ali s številkami; dvojne 
opombe so včasih označene s krožcem ali s križcem

 ang: footnote; nem: Fußnote
optično izenačevanje -ega -a s izenačevanje beline s povečevanjem ali 

z zmanjševanjem prostorov med črkami, npr. verzalkami in kapi-
telkami

 ang: letterspacing, letterfit; nem: Ausgleichen
opuščaj -a m zaznamuje izpuščeno črko, del besede; popolnoma stič-

no, levo- in desnostično ločilo; apostrof 
 ang: apostrophe; nem: Auslassungszeichen, Apostroph
osnovna črta -e -e ž →črkovna črta
osnovna poteza -e -e ž glavna poteza črkovne podobe; pri nekaterih 

črkah je navpična, npr. b, B, k, K, l, L, pri drugih črkah je poševna, 
npr. A, v, V

 ang: stem, stroke; nem: Stamm, Grundstrich
ostrivec -a m diakritično znamenje nad črko (´); označuje dolg ozek 

naglas; akut; krativec, cirkumfleks
 ang: acute; nem: Akut

pagina -e ž številka strani v knjigi (časopisu, reviji ipd.) 
 ang: page number; nem: Pagina, Seitennummer
paginacija -e ž oštevilčenje strani s paginami; razlikujemo mrtvo in 

živo paginacijo →pagina
 ang: page numbering, pagination; nem: Paginierung, Seitennu- 

mmerierung
pankrt -a m prva vrstica novega odstavka in hkrati zadnja vrstica na 

strani knjige ali zadnja vrstica v stolpcu revijalnega, časopisnega 
ipd. besedila; sirota →vdova

 ang: orphan; nem: Hurenkind, Waise 
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paragraf -a m 1. tipografsko znamenje (¶); označuje nov odstavek; 
uporaben kot dekorativno znamenje za nov odstavek; uporabljan 
nestično 2. tipografsko znamenje (§); nadomešča izraz »člen«; upo-
rabljan nestično; člen 

 1. ang: paragraph, pilcrow; nem: Absatz-zeichen
 2. ang: section; nem: Paragraphenzeichen
patrica -e ž podolgovat kvader iz kovine, na vrhu ima zrcalno podobo 

črke; pečatnik
 ang: punch; nem: Schriftstempel
PDF -ja m Portable Document File; kratica enostavno prenosljivega 

zapisa dokumenta; format zapisa, omogoča nespremenjen opis be-
sedila, slikovnega gradiva, oblike strani ali mnogovrstnih povezav 
→PostScript

 ang: PDF; nem: PDF
PDL -ja m Page Description Language; kratica jezika za opis strani; 

programski jezik za opisovanje posamezne strani besedila in sli-
kovnega gradiva

 ang: PDL; nem: PDL
pečatnik -a m →patrica
perl -a m ime za stopnjo pisave velikosti 5 enot →tipografski merski 

sistem
 ang: pearl; nem: Perl
peta -e ž dodatna poteza, pri nekaterih vrstah pisav značilna za maju-

skulo G
 ang: spur; nem: Sporn
petit -a m ime za stopnjo pisave velikosti 8 enot →tipografski merski 

sistem
 ang: brevier; nem: Petit
pi pisava -- -e ž pisava, vsebuje nečrkovne in neštevilčne znake, npr. 

posebne znake in simbole, matematična znamenja, tudi dekorativ-
ne okraske; slikovna pisava

 ang: Pi font; nem: Pi-Schrift, Pi-Zeichensatz
pika -e ž 1. končno in nekončno levostično ali stično ločilo 2. →tipo-

grafska enota
 1. ang: full-stop; nem: Punkt
pisava OpenType -e -- ž –odprta pisava 
pisava PostScript -e -- ž vektorska pisava, omogoča lep izpis črk pri 

poljubni velikosti; pisava Type 1 →vektorska pisava
 ang: PostScript font; nem: PostScript-Schrift, PostScript-Zeichensatz
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pisava TrueType -e -- ž vektorska pisava, sestavljena iz dveh delov: 
sistemskega dela (skrbi za pravilno prikazovanje pisav) in pisave; 
ta je shranjena v datoteki, na pomnilnik se naloži po potrebi →vek-
torska pisava

 ang: TrueType font; nem: TrueType-Schrift, TrueType-Zeichensatz
pisava Type 1 -e -- ž standard za digitalne pisave; PostScript vektorska 

oz. obrisna pisava, vključuje glajenje; vsebuje tudi zaslonsko, bi-
tno pisavo; obstajali sta pisavi Type 2 in Type 3, vendar ju ne upo-
rabljajo več (Type 2) oz. sta spremenjeni v Type 1 (Type 3) →pisava 
PostScript

 ang: Type 1 font; nem: Type 1-Schrift, Type 1-Zeichensatz
pisava z oglatimi serifi -e -- -- ž →egipčanska pisava
pisava za naslove -e -- ž pisava za naslove oz. naslovne vrste besedi-

la; navadno večje stopnje oz. velikosti, lahko tudi drugačne oblike 
kot pisava, uporabljena za glavno besedilo; pisave za naslove ne 
vsebujejo vedno popolnega nabora črkovnih in nečrkovnih znakov 
kot pisave za glavno besedilo; ponavadi v velikosti, večji kot 14 ti-
pografskih enot; glavno besedilo

 ang: headline typeface, subhead typeface; nem: Titelschriften
pisava za opombe -e -- ž pisava za opombe oz. pojasnjevalno bese-

dilo; običajno manjše stopnje oz. velikosti; ponavadi v velikosti, 
manjši kot 8 tipografskih enot; glavno besedilo

 ang: small text typeface, caption typeface, footnote typeface; nem: 
Konsultationsschriften

plus -a m matematično znamenje; označuje matematično operacijo 
seštevanja 

 ang: plus sign; nem: pluszeichen
podaljšani pomišljaj -a -a m →dolgi pomišljaj
podaljšek navzdol -a -- m del črkovne podobe, sega v spodnji črkovni 

pas; značilen za minuskule g, j, p, q, y; descender, rep
 ang: descender; nem: Unterlänge
podaljšek navzgor -a -- m del črkovne podobe, sega v zgornji črkovni 

pas; značilen za minuskule b, d, f, h, k, l, t; ascender, vrat
 ang: ascender; nem: Oberlänge
podebelitev -e ž širina posameznih potez črke je pri različicah pisa-

ve z različno podebelitvijo različna, nanaša se na različice pisave: 
ultra svetla, svetla, tanka, polkrepka, krepka, ekstra krepka, ultra 
krepka; starejši izraz: širina reza; širina reza

 ang: weight; nem: Fettegrad, Schriftschnitt
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podnožje -a s spodnja ploskev svinčenega ulitka →noga
 ang: feet nem: Fuß
podoba črke -e -- ž stvarna oblika črke
 ang: face, character; nem: Schriftbild
podpičje -a s levostično nekončno ločilo; loči posamezne dele povedi 

krepkeje kot vejica in šibkeje kot pika
 ang: semicolon; nem: Strichpunkt, Semikolon
podskupina pisav -e -- ž več vrst ali družin pisav skupaj, po znača-

ju ali slogu so si med seboj podobne; značilno za skupino linear-
nih pisav, npr. geometrijske linearne pisave; črkovna podskupina 
→skupina pisav

 ang: subdivision of group of typefaces, subgroup of typefaces; 
nem: Schrift-Untergruppe

polkrepka črka -e -e ž črka z nekoliko podebeljenimi potezami →na-
vadna črka

 ang: medium, semi-bold; nem: halbfett
polni format -ega -a m vrstice besedila so poravnane na levi in desni 

strani →poravnava besedila
 ang: justify; nem: Bloksatz
polnilno gradivo -ega -a s svinčeno gradivo za zapolnjevanje prazne-

ga prostora, npr.: razpirala ali spaciji, kvadrati, medvrstniki, reg- 
lete

 ang: spacing material, blank material; nem: Blindmaterial, Füllma-
terial

polovinec -a m  polovica celca →celec
 ang: en quad, en, nut; nem: Halbgeviert
pomišljaj -a m stično ali nestično ločilo; po obliki daljša črtica kot 

vezaj ali deljaj; oblikovno razlikujemo navadni in dolgi pomišljaj 
(izjemoma v rabi); enodelni nestični pomišljaj zamenjuje vejico 
pri poudarjanju besede, misli, nakazuje nasprotje, zvezo, razmer-
je, namesto narekovajev uvaja navedek premega govora, včasih za-
menjuje tudi pomen minusa, zamenjuje odstavčne številke ali črke; 
dvodelni nestični pomišljaj loči vrinjeni stavek od drugega dela 
povedi; stični enodelni pomišljaj nadomešča predlog »do«; nava-
dni pomišljaj

 ang: en-dash, en-rule; nem: Gedankenstrich, Halbgeviertstrich
ponavljaj -a m tipografsko znamenje; nadomešča ponovljeno besedo; 

imenovano tudi ditto
 ang: ditto, ditto mark; nem: Unterführungen
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poravnava besedila -e -- ž besedilo je stavljeno oz. poravnano na raz-
lične načine, npr. na levo naslonilo, desno naslonilo, polni format, 
sredinsko

 ang: alignment; nem: Ausrichtung 
PostScript -a m programski jezik za opisovanje (določanje) besedila, 

slikovnega gradiva in oblike strani; neodvisen od strojne opreme; 
omogoča uporabo vektorskih oz. obrisnih pisav; PDF

 ang: PostScript; nem: PostScript
poševna poteza -e -e ž značilna za črke A, M, N, v, V, z, Z, ž, Ž, x, X,  

w, W
 ang: diagonal; nem: Diagonale
poševnica -e ž večinoma stično ločilo; nadomešča pomen: ali, oziro-

ma, skozi, na, tudi ulomljeno; zaznamuje mejo med deli besede, 
povedi; nestično ločilo zaznamuje verze, ki niso pisani v svojih vr-
sticah; negativna poševnica

 ang: slash, virgule, solidus, slant; nem: Schrägstrich, Virgel
poteza -e ž del črkovnega ali nečrkovnega znamenja, lahko osnovna, 

podebeljena, tanka, okrogla, prečna ipd. poteza 
 ang: stroke; nem: Strich, Duktus
PPI -ja m pixels per inch; kratica za število pikslov na palec; merilo 

za gostoto digitalnega prikaza, npr. na zaslonu, število pikslov na 
dolžino enega palca (25,4 mm); v angleščini tudi kratica za število 
strani na palec (pages per inch), mera za obseg strani, ki ga omo-
goča določena količina papirja →ločljivost

 ang: ppi; nem: ppi
prazen prostor -ega -a m nepotiskan oz. nezapolnjen prostor na stra-

ni oz. površini; pomemben element v grafičnem oblikovanju; bel 
prostor, belina

 ang: white space; nem: Weißraum
prazen prostor ob črki -ega -a -- m →presledek ob črki
prazen rob -ega -u m →bel rob
prečna črta  -e -e ž na obeh straneh ali samo na eni strani prosta po-

teza črke, značilna npr. za črke E, f , t, T
 ang: cross stroke; nem: Querstrich
prečna poteza -e -e ž poteza črke, na obeh straneh omejena z drugi-

ma potezama, značilna npr. za črke A, e, H
 ang: cross bar; nem: Querbalken
prehod -a m povezuje osnovno ali tanko potezo črke s serifom
 ang: bracket, serif bracket; nem: Kehlung
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presledek med besedama -a -- m prazen prostor med besedama; ena-
komerni presledki med besedami omogočajo dobro čitljivost bese-
dila

 ang: word spacing; nem: Wortzwischenraum, Wortabstände
presledek ob črki -a -- m prostor na vsaki strani podobe črke; omogo-

ča enakomerne presledke med skupaj postavljenimi črkami; prazen 
prostor ob črki

 ang: side bearing, left and right side bearing; nem: Vor- und Nach-
breite

prirezovanje -a s izenačitev beline z zmanjševanjem prostorov med 
parom črk, npr. Ta, Te, To, Va, AT, AV, FA, LV, LT, TA 

 ang: kerning; nem: Unterschneiden, Kerning
prirezovalni par -nega -a m par črk, npr. Ta, Te, To, Va, AT, AV, FA, LV, 

LT, TA, z izenačeno belino praznega prostora glede na druge pra-
zne prostore med drugimi črkami

 ang: kerning pair; nem: Zeichenpaaren, Kerning-Paare
promil -a m →znamenje za promil
prostor med besedama -a -- -- m →presledek med besedama
prostor med črkama -a -- -- m prostor med črkama določata npr. de-

sni prazen prostor ob prvi črki in levi prazen prostor ob drugi črki; 
med določenimi črkovnimi pari je potrebno dodatno določanje 
praznega prostora →prirezovanje →optično izenačevanje

 ang: letterspacing; nem: laufweite
p-višina -e ž →spodnji črkovni pas

rama -e ž zaobljena poteza, nadaljuje se v ravno potezo, in ne v okro-
glo potezo; značilna npr. za črke a, f, h, j, n, P, R, t, u

 ang: shoulder; nem: Schulter
različica pisave -e -e ž ena od različic črk določene vrste pisave, npr. 

times kurzivna črka; črkovna vrsta →vrsta pisave
 ang: typeface, face; nem: Schriftschnitt, Schriftform
razmik -a m prostor med vrsticami, merjen od črkovne črte ene vrstice 

besedila do črkovne črte druge vrstice besedila
 ang: line space, leading; nem: Zeilenabstand
razmikanje -a s povečevanje prostorov med vrsticami besedila →raz-

mik
 ang: leading; nem: Zeilendurchschuß, Zeilenzwischenraum
razpiranje -a s povečevanje prostorov med črkami →spacioniranje
 ang: tracking; nem: Sperren, Spationieren
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razporeditev tipk -e -- ž vrste tipk in njihova razvrstitev na tipkovnici; 
različni operacijski sistemi imajo različno razporeditev tipk, opa-
zno v številu in razporeditvi posebnih krmilnih in funkcijskih tipk; 
črkovne tipke so razporejene po različnem vrstnem redu za različ-
ne jezike, npr. vrstni red QWERTY na ameriških tipkovnicah (tudi 
na slovenskih), vrstni red QWERTZ na nemških tipkovnicah (tudi 
na slovenskih)

 ang: keyboard layout, keyboard mapping; nem: Tastaturbelegung
razširjena črka -e -e ž črka z razširjeno podobo črke →navadna črka
 ang: expanded, extended; nem: breit
recto -a m desna stran rokopisa, kodeksa →verso
 ang: recto; nem: recto 
reka -e ž vertikalno povezan neprimerno povečan prazen prostor med 

besedami; opazno pri ozkih stolpcih besedila 
 ang: river; nem: Rinnsal, Gassenbildung 
renesančna arabska številka -e -e -e ž številka, sega v srednji, srednji 

in zgornji ali srednji in spodnji črkovni pas, ima renesančno obli-
ko; navadna arabska številka →arabska številka

 ang: old style figure, non-lining figure, text figure; nem: Mediäval-
ziffer, Minuskelziffer, Nautische Ziffer

renesančna pisava -e -e ž spada v sklop dvodebelinskih pisav, zgor-
nji serifi pri minuskulah b, d, h, i, j, k, l, m, n, p, r, u so poševni, pod 
kotom 45°, pri verzalkah prehajajo v rahlo zaokroženo glavno po-
tezo; renesančne pisave se delijo v dve skupini: beneške renesanč-
ne pisave in francoske renesančne pisave

 ang: old style, old face; nem: Renaissance-Antiqua
rep -a m 1. značilna poteza v spodnjem delu majuskule Q 2. →podalj-

šek navzdol
 1. ang: tail; nem: Schwanz, Schweif
rimska številka -e -e ž črkovni znak (števka) za zapisovanje števil; 

uporabo določili Rimljani; znak se sme ponoviti največ trikrat, 
manjšo ali večjo vrednost dobimo z dodajanjem drugih znakov 
pred ali za osnovnim znakom; danes se uporablja npr. za oštevil-
čenje poglavij, paginacijo v naslovni poli, imena vladarjev, ne pa 
v datumih za zapisovanje mesecev in letnic; pomen rimskih številk: 
I je 1, V je 5, X je 10, l je 50, C je 100, D je 500, M je 1000 →arabska  
številka 

 ang: Roman numeral, Roman figure; nem: Römische Ziffer, Römi-
sche Zahlzeichen, Römische Zahlen
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RIP -a m Raster Image Processor; kratica za procesni računalnik; spre-
minja tipografske in druge grafične elemente v elementarne točke, 
kakor ustreza ločljivosti izpisovalnika 

 ang: RIP; nem: RIP
risana pisava -e -e ž pisava, posneta po pisavah, napisanih s čopičem, 

trsko ipd.
 ang: graphic; nem: handschriftliche Antiqua
roka -e ž →zgornji krak
rokopisna pisava -e -e ž pisava, posneta po kaligrafskih pisavah, napi-

sanih z različnimi pisali
 ang: script; nem: Schreibschrift

serif -a m nastavek pri potezi črke; različne vrste pisav imajo različno 
oblikovane serife, razlikujemo obli serif, oglati serif, trikotni serif, 
tanki serif, serif ostrega prehoda, zaobljeni serif, kljunasti serif

 ang: serif; nem: Serife
serif ostrega prehoda -a -- -- m prehod med potezo in serifom je ne-

naden, oster →serif
 ang: unbracked serif, abrupt serif; nem: verkümmerte Serife
SGML -ja m Standard Generalized Mark-up Language; kratica standar-

diziranega občega jezika za označevanje; standard za zaznamova-
nje strukture jezika v dokumentu; HTML

 ang: SGML; nem: SGML
signatura -e ž 1. oznaka na dnu prve strani knjigoveške pole (včasih) 

ali v delu glave prve strani knjigoveške pole, ki se v končni dode-
lavi odreže (večinoma v današnji rabi), zaporedna arabska številka 
knjigoveške pole, stoji pred normo v isti vrsti; v pomoč knjigove-
zu, da lahko pravilno, po vrstnem redu, zbere knjigoveške pole v 
knjižni blok, signaturo lahko dobi še tretja stran knjigoveške pole, 
poleg številke mora biti še zvezdica (asterisk) →norma 2. polkro-
žna ali pravokotna zareza (ena ali dve), vrezana v svinčeno deblo 
črke

 1. ang: signature mark, signature title, folio signature; nem: Bogen 
 signatur, Bogenzeichen

 2. ang: nick; nem: Signatur
sirota -e ž →pankrt
sklop pisav -a -- m več skupin pisav skupaj, med seboj so podobne po 

podebelitvi potez; razlikujemo sklop pisav s tankimi in podebelje-
nimi potezami, npr. baročne pisave, in sklop pisav z enakimi oz. 
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skoraj popolnoma enakimi podebelitvami potez, npr. linearne pi-
save

 ang: group of typefaces; nem: Schriftgruppe
skupina pisav -e -- ž več vrst ali družin pisav skupaj, med seboj so 

si podobne po značaju ali slogu, npr. francoske renesančne pisave; 
črkovni slog, črkovna skupina

 ang: group of typefaces; nem: Schriftgruppe, Schriftfamilie
slikovna pisava -e -- ž pisava z naborom dekorativnih okraskov, sim-

bolov, puščic, fleuronov ipd., ne vsebuje črkovnih ali številčnih 
znakov →pi pisava 

 ang: dingbats; nem: Dingbats-Zeichensatz
spacioniranje -a s →razpiranje
spodnja črta -e -e ž spodnja meja črkovne podobe, ki sega v spodnji 

črkovni pas
 ang: descender line; nem: Unterlängelinie
spodnji črkovni pas -ega -ega -u m spodnji del v štirilinijskem siste-

mu, obsega npr. višino podaljškov minuskul navzdol; p-višina
 ang: descender; nem: Unterlänge
spodnji krak -ga -a m poševna poteza, poteka od zgoraj navzdol in je 

spodaj prosta, npr. pri črkah k, K, R; noga
 ang: leg, downstroke; nem: Abstrich, Fuß
spodnji-zgornji narekovaj -a -a -a m desno- in levostično ločilo; v rabi 

v slovenščini, npr. tudi v nemščini, ne pa v angleščini →narekovaj
 ang: split-level inverted quotation mark; nem: Deutsche Anfüh-

rungszeichen, Ab- und Anführungszeichen
s-poteza -e ž osrednji del črk: s, S, š, Š; pri pisavah s tankimi in pode-

beljenimi potezami je ta poteza podebeljena
 ang: spine; nem: S-Kurve
sredinska pika –e -e ž tipografsko znamenje (•); uporablja se npr. pri 

naštevanju, odstavčnem razporejanju besedila; majhna sredinska 
pika

 ang: bullet; nem: fetter Mittelpunkt
sredinsko stavljenje -ega -a s posamezne vrstice besedila so neenako-

merno dolge, niso poravnane ne na levi ne na desni strani, od navi-
dezne vertikalne sredinske osi meri vrsta besedila enako na levo in 
na desno stran →poravnava besedila

 ang: centered; nem: zentriert gestellter Satz, Satz auf Mittelachse
srednja črta -e -e ž zgornja meja srednjega črkovnega pasu
 ang: waistline, x-line; nem: Mittellängelinie
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srednji črkovni pas -ega -ega -u m srednji del v štirilinijskem sistemu, 
obsega višino minuskul brez podaljškov ali višino kapitelk; x-višina

 ang: x-height; nem: Mittellänge
srednji narekovaj -a -a m desno- in levostično ločilo; v rabi v sloven-

ščini, npr. tudi v nemščini, ne pa v angleščini →narekovaj
 ang: reversed guillment; nem: Französische Anführungszeichen, 

Guillemets, Möwchen
stavek -a m postavljeno besedilo, predloga za tisk; oblika postavitve 

besedila npr.: gladki ali knjižni stavek, časopisni stavek, razpore-
jeni stavek, izpikčani stavek, stavek formul, akcidenčni stavek; pri 
ročnem in strojnem stavljenju so še izrazi: ročni in strojni stavek 
ali postaviti, odtisniti, podreti, razmetati stavek; tudi izraza: foto-
stavek, računalniški stavek

 ang: composition; nem: Satz
stolpec -a m ozek pravokoten prostor, namenjen stavljenju besedi-

la; navadno na strani več stolpcev; njihova širina in prazen prostor 
med njimi določajo širino zrcala; razporeditev besedila v stolpce je 
značilna za časopise in revije →zrcalo 

 ang: column; nem: Spalten, Kolumen
stopnja črke -e -- ž →velikost črke
strešica -e ž 1. diakritično znamenje nad črko (ˇ); v slovenščini je zna-

menje sestavni del soglasnikov, ki označujejo dodatne oz. od osno-
ve različne glasove, npr. č, š, ž 2. →cirkumfleks

 1. ang: caron, haček; nem: Haken, Häkchen
svetla črka -e -e ž črka z zelo stanjšanimi potezami →navadna črka
 ang: extra light, thin; nem: leicht, extramager
svetovni splet -ega -a m informacijski sistem, zasnovan na izmen- 

javi dokumentov HTML med internetnimi strežniki in prikazova- 
nju informacij v odjemalnih programih (spletnih pregledovalni-
kih); za izmenjavo besedila uporablja protokol HTTP; HTML, HTTP 
→internet

 ang: World Wide Web; nem: World Wide Web
svinčeni ulitek -ega -a m →deblo

širina črke -e -- ž širina črkovne podobe skupaj s presledkoma ob njej
 ang: body width; nem: Dickte
širina črkovne podobe -e -- -- ž širina črkovne podobe brez presled-

kov ob njej
 ang: character width; nem: Buchstabenbreite, Zeichenbreite
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širina reza -e -- ž →podebelitev

tanki serif -ega -a m serif je tanka črtica, prehod med potezo in seri-
fom je oster; značilen za klasicistične pisave →serif

 ang: hairline serif; nem: Strichserife
tanka črka -e -e ž črka s stanjšanimi potezami →navadna črka
 ang: light; nem: mager
tanka poteza -e -e ž značilna predvsem za pisave s tankimi in podebe-

ljenimi potezami →osnovna poteza
 ang: hairline; nem: Haarlinie, Haarstrich 
tekst -a m ime za stopnjo pisave velikosti 20 enot →tipografski mer-

ski sistem
 ang: paragon; nem: Text
tercija -e ž ime za stopnjo pisave velikosti 16 enot →tipografski mer-

ski sistem
 ang: great primer; nem: Tertia
tipografija -e ž veda o oblikovanju črk, pisav, besedila; oblikovanje 

črk, pisav, besedila
 ang: typography; nem: Typographie (ali Typografie)
tipografska enota -e -e ž dvanajstina cicera; v Didotovem merskem 

sistemu enota (zaokroženo) meri 0,376 mm, 1 mm obsega 2,66 eno-
te; v novem Didotovem sistemu enota meri 0,375 mm, 1 mm obsega 
2,67 enote; enota

 ang: point; nem: Punkt, typographischer Punkt
tipografska tonska vrednost -e -e -i ž barvna podoba tipografije, po-

kritost površine s tipografijo, izražena kot relativna vrednost barve 
na kvadratnem centimetru; tipografski barvni ton

 ang: typographic tonal density, typographic colour/color; nem: 
typographischer Tonwert, typographische Tonschwärzung

tipografski barvni ton -ega -ega -a m →tipografska tonska vrednost
tipografski kontrast -ega -a m razmerje v podebelitvi vertikalnih in 

horizontalnih potez črke; npr. vrsta pisave bodoni ima velik kon-
trast, vrsta pisave helvetica pa majhen kontrast; kontrast 

 ang: contrast; nem: Kontrast
tipografski merski sistem -ega -ega -a m merski sistem, uporablja se 

v tipografiji in grafični industriji, razlikujemo Didotov oz. normal-
ni merski sistem, novi Didotov sistem, anglosaški merski sistem in 
DTP merski sistem

 ang: typographic system; nem: typographisches Maßsystem
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tipometer -tra m tiskarsko merilo iz kovine ali plastike; merilo iz kovi-
ne, dolgo 300–500 mm, ima na eni strani vgravirano skalo v cicer-
skih, nonparejskih in četrtpetitnih (2 enoti) enotah in na spodnjem 
delu skalo v metrskem sistemu, na drugi strani ima vgravirano ska-
lo v petitnih in garmondnih enotah; merilo iz prozorne plastike, 
dolgo 300 mm, ima enake skale odtisnjene na eni strani

 ang: typometer, nem: Typomaß, Typometer
tretjinec -e m tretjina celca →celec
 ang: three-to-em, thick; nem: Drittelgeviert, Drittel
tripičje -a s →tri pike
tri pike -eh pik ž levostično ali nestično ločilo; zaznamujejo izpušče-

no besedilo, del izpuščene besede; nadomeščajo dvodelni pomi-
šljaj za vrinjeni stavek; za tremi pikami ni četrte pike kot končnega 
ločila

 ang: ellipsis points, three dots, three periods; nem: Auslassungs-
punkte, drei punkte 

trikotni serif -ega -a m serif trikotne oblike; redke pisave imajo tako 
oblikovane serife →serif

 ang: wedge serif; nem: Kailserife

uho ušesa s manjši dodatek pri okrogli potezi, pri nekaterih vrstah pi-
sav ga ima minuskula g

 ang: ear; nem: Ohr, Fähnchen
ultra krepka črka -- -e -e ž črka z ekstremno močno podebeljenimi 

potezami →navadna črka
 ang: black, ultra black; nem: ultrafett
ultra svetla črka -- -e -e ž črka z ekstremno stanjšanimi potezami 

→navadna črka
 ang: ultra light; nem: extraleicht
umik -a m prazen prostor na začetku odstavka, označuje začetek no-

vega odstavka; razlikujemo normalen umik (v velikosti celca), večji 
umik, izpostavljen umik; besedilo novega odstavka se lahko začne 
brez umika (npr. v časopisih); izpostavljen umik

 ang: indent; nem: Einzug
UNICODE -a m →nabor znakov UNICODE

vdova -e ž 1. zadnja vrstica odstavka in hkrati prva vrstica na novi stra-
ni ali v novem stolpcu →pankrt 2. zadnja vrstica odstavka (hkrati 
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prva vrstica na novi strani ali v novem stolpcu) vsebuje samo za-
dnji del deljene besede →pankrt

 1. ang: widow; nem: Witwe
 2. ang: hypho; nem: Witwe
vejica -e ž levostično nekončno ločilo; loči stavke, naštevanja
 ang: comma; nem: Beistrich, Komma
vektorska pisava -e -e ž pisava ni definirana bitno, temveč z množi-

co ravnih in ukrivljenih črt; značilni so gladki robovi pri različ-
nih velikostih; mogoče jo je poljubno povečevati ali pomanjševati; 
uporabna v različnih izhodnih napravah; razlikujemo pisave Post-
Script, TrueType; obrisna pisava →bitna pisava 

 ang: outline, vector font; nem: Outline-Schrift, Vektor-Schrift, 
Outline-Zeichensatz, Vektor-Zeichensatz 

velikost črke -i -- ž velikost podobe črke skupaj z mesom nad in pod 
njo; stopnja črke

 ang: body size; nem: Schriftgröße, Schriftgrad
velikost debla -i -- ž velikost oz. stopnja (svinčene) črke skupaj z me-

som; uporaben izraz za svinčene črke; velikost stožca →velikost 
črke 

 ang: body size; nem: Kegelgröße
velikost stožca -i -- ž →velikost debla
velikost verzalke -i -- ž višina verzalke, obsega srednji črkovni pas in 

večino zgornjega črkovnega pasu ali le-tega v celoti, izjemoma vse 
tri črkovne pasove; H-višina

 ang: cap height; nem: Versalhöhe
verso -a m leva stran rokopisa, kodeksa →recto
 ang: verso; nem: verso
vertatur -ja m korekturno znamenje, pomeni: obrniti; uporaben za ko-

rekturo ročnega stavka
 ang: inverting mark; nem: Vertatur, Vertaturzeichen
verzalka -e ž –majuskula
 ang: capital letter, uppercase letter; nem: Versal, Großbuchstabe
vez -i ž navadno krajša poteza, povezuje dve drugi potezi oz. dva dela 

črke; npr. pri minuskuli g vez povezuje okroglo potezo in zanko
 ang: link; nem: Steg
vezaj -a m stično ali nestično ločilo; kratka črtica za vezanje besednih 

zvez, dvojnih osebnih imen (stično), dvojnih pokrajinskih imen 
(nestično); deljaj

 ang: hyphen; nem: Bindestrich
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videz znaka -a -- m →glif
vinjeta -e ž okrasek, uporablja se na začetku ali na koncu besedila, 

navadno poglavja
 ang: vignette; nem: Vignette
višina hrbta -e -- ž razdalja od glave do podnožja ali noge svinčene-

ga ulitka 
 ang: shoulder height; nem: Achselhöhe
vprašaj -a m levostično končno ali nekončno ločilo; končno ločilo za-

znamuje vprašalno poved; nekončno ločilo je vedno znotraj okle-
pajev, zaznamuje poudarjen dvom

 ang: question mark; nem: Fragezeichen
vrat -u m →podaljšek navzgor
vrh črke -a -- m zgornji del črkovne podobe, pri nekaterih pisavah 

sega čez črto verzalke, npr. pri majuskuli A
 ang: apex; nem: Spitze
vrsta pisave -e -- ž vse različice pisave enega imena, npr. navadna, 

polkrepka, krepka in kurzivna times; starejši izraz: družina; druži-
na pisav, črkovna družina

 ang: typeface family, family, font family; nem: Schriftfamilie
vrstičnik -a m podolgovat predalček za ročno stavljenje, dolg 150 do 

600 mm, brez sprednje stranice, desna stranica je nepremična, le- 
va pa premična z zapiralnim mehanizmom, dno vrstičnika je širo-
ko 35 do 40 mm (9 do 10 garmondnih vrst), stranice so visoke 13 do 
15 mm

 ang: composing stick, setting stick; nem: Winkelhaken
vzorčnik črk -a -- m enolistni ali navadno obsežnejši prikaz pisav, 

predstavlja posamezne vrste pisav in njihove različice
 ang: type specimen, specimen sheet; nem: Schriftmuster

WYSIWYG -a m What You See Is What You Get, kratica za: to, kar vi-
diš (npr. na zaslonu), tudi dobiš (npr. na izpisu, odtisu); uporabni-
ški vmesnik, omogoča takojšen pregled tipografskih elementov na 
zaslonu brez njihovega kodnega zapisa, tako, kot bodo npr. izpisa-
ni, odtisnjeni

 ang: WYSIWYG; nem: WYSIWYG

XML -a m Extensible Markup Language; kratica za razširljivi označe-
valni jezik; univerzalna oblika zapisa za strukturirane dokumente; 
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standard za zapis podatkov, ki se prenašajo po internetu brez in-
formacije o samem spletnem oblikovanju; HTML

 ang: XML; nem: XML
x-višina -e ž –srednji črkovni pas

začetna poteza -e -e ž prva poteza črke; začetna poteza je lahko tudi 
kaplja oz. krog

 ang: terminal; nem: Einlauf, Anstrich
zaključna poteza -e -e ž končna poteza črke; pri različnih pisavah raz-

lična, pri pisavah s tankimi in podebeljenimi potezami je zaključ-
na poteza vedno tanka

 ang: finial, terminal; nem: Auslauf, Abstrich
zanka -e ž spodnji del minuskule g; značilna samo za nekatere vrste 

pisav
 ang: loop, bowl; nem: Schleife
zaobljeni serif -ega -a m serif z zaobljenim, ne ravnim zaključkom 

→serif
 ang: slur serif, rounded serif; nem: angedeutete Serife
zaslonska pisava -e -e ž pisava, ki je namenjena prikazovanju na za-

slonu; splošno je lahko katerakoli pisava, pogosto so to bitne pisa-
ve; črke večjih stopenj so prikazane z vektorskimi pisavami →bitna 
pisava, vektorska pisava 

 ang: screen font; nem: Bildschirm-Schrift
zaviti oklepaj -a -a m dvodelno ločilo; uporaben predvsem v mate-

matičnih delih in pri večkratnih ponovitvah oklepaja v oklepaju 
→oklepaj

 ang: brace, curly bracket; nem: Akkoladen, Nasenklammern, ge-
schweifte Klammern, geschwungene Klammern

zgodnja linearna pisava -e -e -e ž spada v sklop enodebelinskih pi-
sav; podskupina linearne pisave; manjša razlika v podebelitvi po-
tez →linearna pisava

 ang: grotesque; nem: serifenlose Linear-Antiqua – abgeleitet von 
der klassizistischen Antiqua

zgornja črta -e -e ž zgornja meja črkovne podobe, ki sega v zgornji čr-
kovni pas 

 ang: ascender line; nem: Oberlängelinie
zgornji črkovni pas -ega -ega -u m zgornji del v štirilinijskem sistemu, 

obsega npr. višino podaljškov minuskul navzgor; k-višina
 ang: ascender; nem: Oberlänge
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zgornji krak -ega -a m poševna poteza, poteka od spodaj navzgor in 
je zgoraj prosta, npr. pri črkah k, K; roka

 ang: arm, upstroke; nem: Aufstrich, Arm
zgornji narekovaj -a -a m desno- in levostično ločilo; v rabi v angle-

ščini, ne pa v slovenščini niti v nemščini →narekovaj
 ang: quotation mark; nem: Anführungszeichen, Anführungen
zgornji »o« -ega -- s tipografsko znamenje (o) za označevanje veliko-

sti kodeksov in zgodnjih tiskanih knjig, npr. 8o; v anglosaški okraj-
šavi No

 ang: superscript o; nem: Hochgestellter Buchstabe o 
znak -a m posamezni element nabora znakov pisave, sestavljen iz ene-

ga ali več glifov, npr. akcent je en glif, pripadajoča črka drugi glif, 
skupaj tvorita znak; glif

 ang: character; nem: Zeichen 
znakovna koda -e -e ž v računalniški pripravi besedila pomeni dolo-

čen črkovni ali nečrkovni znak, ki ga koda predstavlja, npr. deci-
malna znakovna koda 97 predstavlja črko »a« →kodiranje znakov

 ang: character code; nem: Zeichen-Code
znamenje avtorskih pravic -a -- -- s tipografsko znamenje (©); ozna-

čuje avtorske, založniške ali izdajateljske pravice za besedilo, sli-
kovno gradivo, glasbo, film ipd. 

 ang: copyright symbol; nem: Copyright-Zeichen
znamenje »copyright« -a -- s →znamenje avtorskih pravic
znamenje registracije -a -- s tipografsko znamenje (®); označuje za-

ščiten grafični in/ali industrijski izdelek
 ang: registered trademark symbol; nem: Registrierungs-Zeichen
znamenje za minuto -a -- s tipografsko znamenje ('); simbol za minu-

to, v angleškem jeziku tudi za čevelj in tipografsko enoto →zname-
nje za sekundo

 ang: prime, inch character; nem: Minutenzeichen, Zallzeichen
znamenje za odstotek -a -- s tipografsko znamenje (%); simbol za od-

stotek 
 ang: per cent symbol, percentage symbol; nem: Prozentzeichen
znamenje za promil -a -- s tipografsko znamenje (‰); simbol za pro-

mil 
 ang: per mille symbol; nem: Promillezeichen
znamenje za sekundo -a -- s tipografsko znamenje ("); simbol za se-

kundo, v angleškem jeziku tudi za palec →znamenje za minuto
 ang: double prime; nem: Sekundenzeichen 
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znamenje za stopinjo -a -- s tipografsko znamenje (°); simbol za sto-
pinjo

 ang: degree symbol; nem: Gradzeichen 
znamenje za številko -a -- s tipografsko znamenje (#); zamenjuje be-

sedo »številka«; široko uporabljano v ameriški angleščini
 ang: number symbol; nem: Nummer-Zeichen
znamenje zaščitene znamke -a -- -- s tipografsko znamenje (™); ozna-

čuje zaščiteno ime, npr. podjetja
 ang: trademark symbol; nem: Trade-Mark-Zeichen
zobčanje krivulj -a -- s premajhna ločljivost prikaza povzroči nazob-

čanost poševnih črt in krivulj; nazobčanje krivulj →glajenje krivulj
 ang: aliasing; nem: aliasing, gerastert
zožena črka -e -e ž črka z zoženo podobo črke →navadna črka 
 ang: condensed, compressed; nem: schmal
zrcalo -a s potiskan del strani brez mrtve paginacije in podaljškov, ki 

segajo čez pravokotni ali kvadratni lik ploskve; mreža →bel rob
 ang: layout; nem: Satzspiegel, Spiegel 

žlebič -a m ozka zareza na dnu svinčenega ulitka, poteka po sredini 
širine ulitka

 ang: groove; nem: Fußrille, Anguß
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afna 94, 95, 158, 191, 194, 228, 229
alinejni pomišljaj, gl. pomišljaj, od-

stavčni 
angleški narekovaj, gl. narekovaj, 

zgornji 
apostrof, gl. opuščaj
arabska številka 
 navadna 103, 106–108, 119, 159, 173,  

 174, 178, 179, 187, 188, 200, 228,  
 242

 renesančna 106–108, 159, 119, 173,  
 174, 178, 179, 187, 188, 200, 228,  
 250 

asterisk 66, 89, 91, 134–139, 229, 244,  
 251  
gl. opomba

at (znamenje), gl. afna

bel prostor, gl. prazen prostor
belina, gl. prazen prostor
bibliografija
 navajanje 142–147
 zapis 142, 147–169, 200, 202–204
borgis, gl. velikost črke 
briljant, gl. velikost črke

celec 14, 37, 136, 139, 161, 173–178, 180, 
186, 230, 237, 247, 255

cicero, gl. velikost črke

čas 17–19, 22, 30, 40, 125–128, 201
člen, gl. paragraf

daljši pomišljaj, gl. pomišljaj, dolgi 
datum 17, 26, 30, 54, 59, 107, 120, 122–

125, 128, 150, 151, 197, 250
decimalno število 28, 29, 36, 39, 42, 

98, 99, 106, 110–112, 115, 117–119
deleatur 216, 218, 221, 224, 231 
deljaj 16, 43, 45, 46, 190, 191–192, 196, 

197, 231, 232, 247
deljenje
 besede 45, 64, 190–196
 naslova 182, 196–198

denarni znesek 19, 21, 28, 29, 39, 98, 
99, 111–114, 117–119

diamant, gl. velikost črke 
ditto, gl. ponavljaj
diviz, gl. deljaj
dolgi pomišljaj, gl. pomišljaj, dolgi
dvodelni pomišljaj, gl. pomišljaj, 

dvodelni
dvojni narekovaj, gl. narekovaj, 

dvojni
dvopičje 16, 18, 30–32, 47, 73, 74, 126,  

 128, 144, 146, 152, 153, 155, 156,   
 159, 161, 166, 168, 181, 191, 207,   
 233

 deljenje, gl. matematično zna- 
 menje 

 naštevanje 30–32, 144, 152, 153, 155,  
 156, 159, 161, 166, 168, 181, 207,   
 233

 razmerje 18, 30–32, 73, 74, 233
 vrinjeni stavek 30–32, 233

eksponent 64, 68–70, 74–76, 82, 84, 
85, 91, 95, 96, 102, 103, 126, 134, 144, 
147, 233

elektronska kurziva, gl. kurzivna 
črka, elektronska kurziva

enačaj, gl. matematično znamenje, 
enačaj 

enodelni pomišljaj, gl. pomišljaj, 
enodelni

enojni narekovaj, gl. narekovaj, 
enojni

enota, gl. tipografska enota
et (znamenje) 88, 234

fizikalna znamenja 84, 85
folio 76, 91, 151, 234 

garmond, gl. velikost črke
gotica 46, 202, 235
gotska pisava, gl. gotica 

Pojmovno kazalo
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imensko kazalo, gl. kazalo, pojmov-
no

indeks 64, 65, 68, 69, 70, 74, 75, 82, 
84, 85, 106, 134, 236

inicialka 211, 212, 236
izpostavljen umik, gl. umik, izposta-

vljen
kapitelka 
 bibliografija 152, 154, 155, 200, 237,  

 244
 poudarjanje 22, 119, 120, 123, 125,  

 128, 152, 154, 179, 181, 200, 201,   
 218, 237, 244

kazalo
 pojmovno 179–188
 vsebinsko 172–179
kemijska znamenja 84, 85
klicaj 
 poudarek 16, 23, 25, 27, 207, 209,   

 238
 poved 16, 23, 25–27, 238
kolonel, gl. velikost črke
korektura 214–225, 238
 korekturno znamenje 46, 47, 96,  

 214–225, 231, 238, 256
koren, gl. matematično znamenje, 

koren
krat, gl. matematično znamenje, krat 
krepka črka 84, 173, 179, 181, 203, 217,  

 218, 220, 221, 232, 239, 242, 246,  
 257

 gl. polkrepka črka
krožec 78, 91, 134, 239, 244
 gl. opomba
kurzivna črka 
 elektronska kurziva 154, 203, 205,  

 233
 poudarjanje 16, 49, 52, 55, 56, 60,  

 61, 65, 66, 84, 124, 135, 144, 146,  
 147, 154–156, 159, 161–166, 168,   
 169, 173, 174, 178–182, 186, 187,   
 202–209, 218, 220, 221, 228, 229,  
 232–234, 239, 242, 249, 257

ligatura 
 leksična 205, 206, 239
 tipografska 94, 205, 206, 224, 239

lomljeni oklepaj, gl. oklepaj, lomlje-
ni

majhna sredinska pika 
 odstavčno razporejanje besedila  

 210, 211 239, 252, 
 gl. matematično znamenje, mno- 

 ženo
 gl. sredinska pika
majuskula 
 bibliografija 152–155, 200, 239, 256
matematično znamenje
 deljeno 16, 30–32, 64, 73, 74, 233
 enačaj 64, 65, 67, 68, 84, 233
 koren 75, 76
 krat 64, 70–72, 102, 103, 238
 manjše 49, 50, 52, 55, 81, 82, 156,  

 161, 162, 164, 168
 minus 16, 36, 38, 40, 64, 68, 69,   

 240, 247
 množeno 70–72, 103, 238, 239
 neskončno 82
 plus 64, 68–70, 115, 116, 246
 večje 49, 50, 52, 55, 81, 82, 156, 161,  

 162, 164, 168
medija, gl. velikost črke
merska enota 58, 73, 102, 103, 114
minus, gl. matematično znamenje, 

minus 

nagnjena črka, gl. kurzivna črka,  
elektronska kurziva

narekovaj 
 dvojni 16, 23, 25, 46–51, 159, 168,  

 202–204, 211, 212, 232, 233, 241
 enojni 16, 46–51, 159, 162–165, 202– 

 204, 211, 212, 232, 233, 241
 spodnji-zgornji 46–50, 61, 62, 233,  

 241, 252
 srednji 46–50, 233, 241, 253
 zgornji 46–51, 61, 77, 79, 80, 159,  

 162–165, 168, 204, 228, 259
navadna arabska številka, gl. arab-

ska številka, navadna
navadni pomišljaj, gl. pomišljaj, na-

vadni 
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negativna poševnica, gl. poševnica, 
negativna 

nonparej, gl. velikost črke

odstavčni pomišljaj, gl. pomišljaj, 
odstavčni 

odstotek, gl. znamenje za odstotek
oglati oklepaj, gl. oklepaj, oglati
oklepaj 
 lomljeni 51–56, 64, 65, 82, 156, 161,  

 218, 239, 243
 oglati 16, 24, 26, 27, 51–56, 64, 65,  

 84, 139, 143, 144, 147, 243
 okrogli 16, 24, 26, 27, 51–56, 64–66,  

 71, 75, 76, 84, 115, 116, 142–144,  
 146, 147, 153, 159, 161, 180, 181,   
 207–209, 243, 244 

 zaviti 51–56, 64, 65, 48, 165, 243,  
 258 

okrogli oklepaj, gl. oklepaj, okrogli
opomba 
 označevanje 166, 78, 89, 91, 134–  

 139, 208, 229, 239, 244, 246
 postavitev 134–139, 244, 246
optično izenačevanje 53, 60, 76, 77, 

126, 154, 207, 211, 212, 244, 249
opuščaj 16, 47–49, 59, 60, 77, 79, 123, 

125, 228, 244

pankrt 182, 210, 218, 244, 251
 gl. vdova
paragraf 
 znamenje za člen 89, 120, 139, 144,  

 230, 245
 znamenje za nov odstavek 89–91,  

 139, 245
perl, gl. velikost črke
petit, gl. velikost črke 
pika 
 decimalna 29, 98, 99, 111, 112, 118
 okrajšava 16–23, 38, 98, 130, 131,   

 143, 144, 151, 206–209, 245
 poved 16–23, 135, 153, 206–209, 245,  

 247
 gl. tipografska enota
plus, gl. matematično znamenje, 

plus

podaljšani pomišljaj, gl. pomišljaj, 
dolgi pomišljaj

podpičje 32, 33, 144, 146, 149, 156, 181, 
186, 207, 247

pojmovno kazalo, gl. kazalo, poj-
movno

poklic 17, 18, 130–131, 196, 197
polkrepka črka 84, 144, 154, 159, 173,  

 174, 179–181, 186, 203, 206–209,  
 217, 218, 220, 221, 232, 242, 246,   
 247, 257

 gl. krepka črka
polovinec, gl. celec 
pomišljaj 
 dolgi 34, 36, 37, 39–41, 62, 69, 85,  

 155, 161, 186, 205, 231, 232, 246,  
 247

 dvodelni 16, 29, 34–40, 52, 196, 29,  
 31, 169, 247, 255

 enodelni 16, 23, 34–40, 42, 45, 48,  
 49, 68, 69, 85, 106–108, 117, 125,  
 136, 150, 155, 187, 191, 196, 198,   
 247

 navadni 34–40, 42, 45, 48, 49, 68,  
 69, 85, 106–108, 117, 125, 136, 150,  
 155, 187, 191, 196, 198, 242, 247

 odstavčni 16, 34–40, 180, 210, 211,  
 228, 243, 247 

ponavljaj 35, 61, 62, 155, 161, 232, 247
poševnica 35, 57–59, 73, 74, 106, 107,  

 115, 116, 180, 191, 248
 negativna 58, 242
poudarjanje
 gl. kapitelka
 gl. kurzivna črka
 gl. krepka črka
 gl. razpiranje
prazen prostor 211, 229, 248, 249
promil, gl. znamenje za promil

različica pisave 202–209
 gl. krepka črka
 gl. kurzivna črka
razpiranje 205, 249, 252
recto 151, 160, 250
 gl. verso
reka 250
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renesančna arabska številka, gl. 
arabska številka, renesančna

rimska številka 57, 106, 108, 113, 119–
123, 159, 160, 173, 174, 178, 179, 187, 
188, 250

sirota, gl. pankrt
spacioniranje, gl. razpiranje
spodnji-zgornji narekovaj, gl. nare-

kovaj, spodnji-zgornji
sredinska pika 36, 136, 210, 211, 252 
srednji narekovaj, gl. narekovaj, sre-

dnji
stopnja črke, gl. velikost črke
stvarno kazalo, gl. kazalo, pojmovno

število 106–108 
 pisanje z besedo 109
 računsko 19, 113–115, 196
 vrstno 18, 20, 21, 112, 113, 122, 123,  

 125–127, 173, 174, 179, 196, 197

tekst, gl. velikost črke
telefonska številka 45, 52, 56, 58, 

106, 115–117
tercija, gl. velikost črke
tipografska enota 17–19, 24–27, 29, 

30, 32, 35, 49, 60, 67–74, 76–80, 82, 
84, 88, 92, 94, 114, 115, 117, 228, 230, 
232, 234, 242, 243, 245, 254

tipografska tonska vrednost 135, 139, 
155, 254

tipografski barvni ton, gl. tipograf-
ska tonska vrednost

tretjinec, gl. celec
tripičje, gl. tri pike
tri pike 
 izpuščena črka 16, 23–25, 255
 izpuščeno besedilo 16, 23–25, 34,  

 255
 vrinjeni stavek 16, 23–25, 35, 52,   

 191, 255

umik 134–136, 210, 255
 brez 180, 255
 izpostavljen 155, 156, 180, 181, 185,  

 186, 237, 255

 normalen 134–136, 173, 174, 179, 180,  
 185, 186, 210, 217, 255

 večji 255

valuta 98, 99, 106, 117, 119
vdova 182, 210, 218, 255
 gl. pankrt
vejica 
 decimalna 28, 29, 39, 98, 110, 111,  

 117, 118
 ločilo 16, 18, 28–30, 32, 34, 35, 40,  

 51, 52, 58, 106–108, 114, 115, 124,  
 130, 131, 136, 143, 144, 146–149,   
 152–156, 159, 160, 180, 181, 186,  
 187, 191, 196, 207, 209, 256

velikost črke 230, 232, 234, 238, 240, 
242, 245, 253, 254, 256

verso 151, 160, 256
 gl. recto
vertatur 256
 gl. korektura, korekturno zname- 

 nje
verzalka, gl. majuskula, bibliografija
vezaj 
 dvojno osebno ime 16, 42–45, 256
 dvojno pokrajinsko ime 16, 42–45,  

 256
 vezanje podatkov 16, 17, 41–46,   

 109, 117, 122, 124, 190–192, 195,   
 205, 256

 gl. deljaj
vprašaj 
 poseben poudarek 16, 23, 25–27,   

 207, 209, 257
 poved 16, 23, 25–27, 257
vsebinsko kazalo, gl. kazalo, vsebin-

sko

zaklepaj 51, 52, 55, 56, 57, 173, 174, 
178, 179, 207, 209, 211, 243, 244

zaviti oklepaj, gl. oklepaj, zaviti
zgornji narekovaj, gl. narekovaj, 

zgornji
zgornji »o« 91, 92, 256
znamenje avtorskih pravic 93, 259
znamenje »copyright«, gl. znamenje 

avtorskih pravic
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znamenje registracije 95, 259
znamenje za minuto 50, 51, 59, 60,  

 76, 79, 102, 103, 259
 gl. znamenje za sekundo
znamenje za odstotek 33, 48, 60, 61, 

129, 165, 180
znamenje za promil 92, 249, 259 

znamenje za sekundo 50, 51, 62, 76,  
 79, 80, 102, 103, 259

 gl. znamenje za minuto
znamenje za stopinjo 48, 57–59, 67, 

72, 93, 260
znamenje zaščitene znamke 95, 260
znamenje za številko 96, 260




