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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; B�t���r, Dra-B�t���r, Dra-

k�, L�a��, 2007, str. 56; Forssman, Jong, 
2004, str. 368–372; L�pton, 2004, str. 168–
171; N�w Hart’s R�l�s, 2005, str. 35, 126–128, 
284–387; Sp�irs, 2003, str. 34–36.

8 V prv�m tiskarsk�m priročnik�, Mecha-
nick Exercises iz l�ta 1683, j� avtor J. Moxon 
(1998, str. 263) �porabil oblikovno �nako  
znam�nj�, kot ga š� dan�s poznamo v n�m- 
ški� in slov�nski� grafičarski� kor�kt�rni� 
znam�nji�. 

9 N�kakšna m�šani�a nav�d�ni� oznak j� 
pr�dstavlj�na v EPIS-u (2007, str. 208, 209): 

ravna črta za k�rzivno različi�o črk – kar 
bi �porabili na podlagi angl�šk�ga stan-
darda (BS 5261), v DIN 16511 bi to pom�ni-
lo �porabo polkr�pki� črk; dvojna ravna 
črta za polkr�pko različi�o črk – č�sar n� 
bi ni�č� raz�m�l, po BS 5261 bi to pom�ni-
lo �porabo kapit�lk, po DIN 16511 pa �po-
rabo kr�pki� črk; črtkana črta za razprto 
b�s�dilo – kar bi v BS 5261 pom�nilo, da j� 
bil poprav�k pomotoma označ�n; vij�gas-
ta črta za odpravo razprtosti – kar ni nikj�r 
pr�dvid�no, v DIN 16511 pa bi to pom�nilo, 
naj bo b�s�dilo v k�rzivni različi�i.


