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Rok Stergar 

O opombah in citiranju* 

* Kratki kurz za vsakdanjo rabo 

(varianta 1.9) 

 

Uvodna pojasnila 

Že iz podnaslova bi moralo biti jasno, da bo moje pisanje relativno kratko in 

usmerjeno k praksi. Bralec naj torej ne pričakuje izčrpnih pojasnil o teoriji pisanja 

opomb in pravilnega citiranja. O vsem tem so bile napisane debele knjige – nekaj jih 

navajam v nadaljevanju –, zato se bom v uvodu ob tem ustavil na kratko, sicer pa se 

ukvarjal s primeri. Članek je namreč namenjen reševanju praktičnih zagat pri citiranju. 

Pisanje o citiranju in opombah je povezano z nekaj tveganji: večina bralcev se 

dolgočasi in zaspi, preostali so nezadovoljni, saj jim predlagani model ni prav nič všeč. 

Slovensko zgodovinopisje se namreč še zdaleč ni poenotilo v načinu pisanja opomb in 

pogled v historične publikacije razkrije pravo razkošje stilov. Z malo pretiravanja lahko 

rečemo, da ima skoraj vsak pišoči zgodovinar svojega, čeprav so zaradi tradicije najbolj 

zastopane variacije slogov iz nemškega govornega prostora. Zato model, ki ga bom 

predstavil s primeri, ni nič drugega kot ena izmed možnih rešitev. Zakaj sem izbral 

takšno, bom pojasnil pozneje. 

Upam, da sem s tem potolažili pripadnike drugih citatnih sekt in lahko sedaj 

poskusim prepričati še tiste, ki jih branje in pisanje opomb neskončno dolgočasita. 

Seveda pa tudi tiste, ki zmajujejo z glavo in se sprašujejo: "Opombe? A to je tud' treba 

delat'?" Po mojih izkušnjah obojih ni malo. Najprej bom poskusili z načelnimi in potem s 

praktičnimi argumenti. 
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Opombe so način zagotavljanja razvidnosti zgodovinarjevega raziskovalnega in 

dokazovalnega postopka. Postmodernistični kritiki zgodovinopisja sicer trdijo, da gre za 

navidezno in lažno ustvarjanje učinka resničnosti, toda ne da bi se spuščal v dolge 

teoretične razprave, bom tvegal in zapisal, da se motijo. S pravilnim in natančnim 

navajanjem uporabljenih virov in literature dosežemo preverljivost našega pisanja, kar 

je pomembna metodološka zahteva. Takole je napisal veliki francoski zgodovinar Marc 

Bloch: 

Čeprav se bralci včasih pritožujejo, da jim že najmanjša samostojna vrstica pod besedilom 
zamegli možgane, in se založniki včasih izgovarjajo, da njihovi odjemalci, zagotovo v resnici 
manj preobčutljivi, kakor jih slikajo, trpijo prave muke ob pogledu na tako onečaščeno 
stran, pa vse te kočljivosti kratko malo dokazujejo, da so topi za najosnovnejša pravila 
razumske morale. Če namreč ne upoštevamo igric domišljije, sme biti trditev zapisana samo 
tedaj, ko jo lahko potrdimo; in ko zgodovinar uporabi ta ali oni dokument, mora čim krajše 
nakazati, od kod prihaja, se pravi, kako ga najdemo, skratka, podrediti se mora prvemu 
pravilu poštenosti.1 

Poleg tega s skrbno napisanimi opombami tudi na zunaj dokazujemo poznavanje in 

spoštovanje pravil stroke. So zagotovilo, da je pisec seznanjen z orodji iz zgodovinarjeve 

delavnice. Oziroma, kot pravi pisec izvrstne zgodovine opomb, ameriški zgodovinar 

Anthony Grafton: 

Like the high whine of the dentist's drill, the low rumble of the footnote on the historian's 
page reassures: the tedium it inflicts, like the pain inflicted by the drill, is not random but 
directed, part of the cost that the benefits of modern science and technology exact.2 

Na kratko povedano: opombe pričakujejo tisti, ki bodo vaš tekst brali in ocenjevali – 

recimo univerzitetni učitelji –, pričakujejo jih uredniki znanstvenih publikacij in 

strokovna publika. To bi moralo zadostovati, tudi če vas ne zanimajo metodološke 

zahteve resnega zgodovinopisja. Sedaj pa poglejmo, kakšna je praksa. Kam torej 

postavimo opombe in kako jih moramo oblikovati? 

 

Zakaj sploh opombe? In kdaj? 

Od kar sem se vpisal na študij zgodovine, sem prebral precej seminarskih nalog – 

tako tistih, ki sem jih spisal sam, kot tistih, ki so jih spisali moji vrstniki in mlajši kolegi. 

Pri tem sem opazil, da se v praksi oblikujejo trije načini uporabe opomb. Mnogi takšno 

nepotrebno malenkost z gnusom zavrnejo, saj bi preveč pokvarila njihov epski slog. 

Precejšnja skupina, ki je nekoč slišala, da je treba seminarje opremiti z opombami, jih 

                                                           
1 Marc Bloch, Apologija zgodovine ali zgodovinarjev poklic, ur. Étienne Bloch, prev. Gregor Moder (Ljubljana, 1996), 97. 
2 Anthony Grafton, The Footnote : A Curious History (London, 1997), 5. 
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uporablja zgolj pri dobesednih navedkih – citatih. Malo pa je piscev, ki jih odlikuje 

korektna uporaba opomb. Zato je očitno treba povedati: v znanstvenem ali strokovnem 

besedilu je z opombo potrebno opremiti vse trditve, mnenja in podatke, ki niso rezultat 

našega raziskovanja ali razmišljanja, ampak smo jih prevzeli iz virov ali literature. 

Pravilo velja tako za citate kot za povzemanje. Vse drugo ni nič drugega kot intelektualna 

kraja! Izjema so splošno znani podatki: takšni, ki jih najdemo v splošnih leksikonih in 

enciklopedijah. Opombe torej ni treba vstaviti, če zapišemo, da se je 2. svetovna vojna 

začela 1. septembra 1939. Toda ko povzemamo potek nemških ofenziv na Poljskem, 

moramo navesti literaturo, ki smo jo uporabili za prikaz spopadov. Tako bomo dosegli 

razvidnost našega raziskovalnega postopka, saj bo bralcu jasno, od kod podatki izvirajo. 

Izjema so tudi razlage in koncepti, ki sicer niso naši, vendar so tako znani in široko 

uveljavljeni, da sodijo v splošno znanje. Če torej pri pisanju o oblikovanju slovenskega 

naroda v 19. stoletju izhajamo iz domneve, da so narodi fenomen, ki se pojavi šele v 

modernem času, nam ob tem ni treba navajati literature. Takšna razlaga je namreč danes 

precej razširjena, hkrati pa je ni mogoče pripisati enemu avtorju. Toda če se bomo ob 

tem naslonili na model češkega zgodovinarja Miroslava Hrocha o tristopenjskem 

oblikovanju modernih narodov, bomo seveda navedli dela, v katerih ga je utemeljil. 

Opomb pod črto sicer ne uporabljamo le za navajanje podatkov o virih in literaturi. 

Poleg bibliografskih namreč poznamo tudi pojasnjevalne opombe. Uporabimo jih za 

navzkrižno sklicevanje, ali kadar želimo razložiti podrobnost, ki ne sodi v glavni tekst. 

Pri tem ne pretiravajmo, saj v opombe nima smisla tlačiti daljših ekskurzov. Če se nam je 

nekaj zdelo tako pomembno, da smo napisali več stavkov, potem je bolje, da o tem ne 

pišemo pod črto, temveč v glavnem besedilu. 

Poglejmo primera pojasnjevalne opombe: 

1 Čeprav vem, da termin februarska ustava ni povsem ustrezno poimenovanje kompleksa 

aktov, izdanih skupaj s februarskim patentom, ga uporabljam zaradi uveljavljenosti v 

stroki. 

2 Podrobneje o tem pišem na s. 45-76. 
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Reference in fusnote 

Že v začetku sem omenil, da lahko opombe pišemo na več načinov. Poznamo dva 

osnovna: reference, ki jih glede na obliko imenujemo tudi sistem avtor-datum, in opombe 

pod črto (žargonsko: fusnote). K slednjim sodijo sprotne in končne opombe, saj je razlika 

le v mestu, kjer so natisnjene. Referenčni sistem prepoznamo po oklepajih s priimkom 

avtorja ter letom objave citiranega dela, ki so vstavljeni v tekst. Reference nas usmerjajo 

na bibliografijo, kjer najdemo popolne podatke o citiranem delu. Referenca (Melik 1965) 

torej kaže na vnos v bibliografiji: 

Melik, Vasilij. 1965. Volitve na Slovenskem : 1861-1918. Ljubljana. 

Referenca lahko vsebuje še napotilo na citirano stran ali strani – na primer (Melik 

1965, 197). Toda take opombe v humanistiki (zlasti pa v zgodovinopisju) niso običajne, 

na marsikateri univerzi jih celo izrecno odsvetujejo. Zato se ne bomo ubadali s 

podrobnostmi in variantami, ki jih je mnogo. Raje si bomo natančneje ogledali opombe 

pod črto, ki so v zgodovinopisju standardne. Prepoznamo jih po številčni nadpisani 

(superscript) oznaki v tekstu, ki opozarja na besedilo opombe na dnu strani, pod črto, ali 

na koncu poglavja, članka oziroma knjige. Ker poznamo mnogo podvariant takšnih 

opomb, bom s primeri ponazoril le eno izmed njih. Izbral sem standardni ameriški 

sistem, imenovan Chicago/Turabian Style, ki ga že dlje časa uporabljam. Protiglobalisti in 

amerikanofobi ob moji izbiri najbrž zavijajo z očmi, a poskusil jih bom prepričati. 

Turabian se mi zdi primeren iz več razlogov, med drugim zaradi razširjenosti, zlasti 

pa, ker je zelo dobro predstavljen v več izdajah Chicago Manual of Style3 in krajše v A 

Manual for Writers avtorice Kate L. Turabian4 ter (kar je nadvse priročno) v številnih 

spletnih vodnikih za pisce znanstvenih tekstov (gl. npr. interaktivne priročnike na 

www.docstyles.com). To je bil eden izmed razlogov, da sem se pred leti odločil za 

uporabo tega sistema pri svojem delu. Pri pisanju sem namreč imel težave pri citiranju 

del z zapletenimi naslovi. Takrat ni pomagalo iskanje slovenskih zgledov, medtem ko so 

bili primeri opomb v chicaškem slogu lahko dostopni, sistem pa je logičen in karseda 

dosleden. 

  

                                                           
3 The Chicago Manual of Style, 15. izd. (Chicago, 2003). 
4 Kate L. Turabian, A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations : Chicago Style for Students and 
Researchers, 7. izd., ur. Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb in Joseph M. Williams, Chicago Guides to Writing, Editing, 
and Publishing (Chicago, 2007). 

http://www.docstyles.com/
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Turabian pozna tudi referenčne opombe, a se v praksi uporablja predvsem različica, 

ki ureja opombe pod črto. Za slovensko uporabo sem prevedel angleške kratice, pri 

nekaterih podrobnostih sem se zaradi enostavnosti odmaknil od predpisane oblike. V 

teh primerih sem se zgledoval po uporabi, ki jo najdemo v praksi. Z nekaj prilagoditvami 

sem se približal tudi prevladujoči uporabi v slovenski historiografiji (npr. pisanje mesta 

izida v originalu). 

Preden si ogledamo, kakšne so opombe v praksi, naj opozorim še na oblikovni vidik 

vstavljanja opomb v besedilo. Slovenski pravopis predpisuje, da moramo oznake za 

opombe postaviti za narekovaje in za ločilo. Napišemo torej ."1 in ne 1." ali pa ,2 in ne 2,. 

Pomembno je tudi, da se opombe pod črto vedno končajo s piko. 

 
Knjige 

Osnovni podatki, ki jih mora vsebovati vsaka (prva) opomba, so: ime in priimek 

avtorja, naslov dela, kraj in leto izida (lahko pa tudi založnika) ter strani, ki jih 

citiramo ali povzemamo. V primeru knjige enega avtorja je prva opomba takšna: 

3 Vasko Simoniti, Vojaška organizacija na Slovenskem v 16. stoletju (Ljubljana, 1991), 23-

45. 

Ime in priimek avtorja/avtorjev izpišemo v celoti, sledi vejica in nato naslov knjige v 

ležečem tisku. Če te možnosti nimamo, uporabimo podčrtavanje, ki ga bom pri primerih 

zaradi večje jasnosti uporabil tudi jaz. Naslove knjig v manj razširjenih tujih jezikih 

navedemo v originalu in slovenskem prevodu, ki je dodan za izvirnikom (v oglatih 

oklepajih in pokončnem tisku). Prav tako moramo prečrkovati naslove v nelatiničnih 

pisavah, izjema je stara grščina. Naslovov v angleščini, nemščini, hrvaščini, francoščini in 

italijanščini, torej jezikih, ki jih v Sloveniji razume dovolj ljudi, praviloma ni treba 

prevajati. 

4 Ludmila Kárníková, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914 [Razvoj prebivalstva 

v čeških deželah 1754-1914] (Praha, 1965). 

Pri pisanju tujejezičnih naslovov se glede velikih začetnic držimo pravil, ki veljajo v 

posameznem jeziku. Za angleščino velja, da v opombah uporabljamo headline-style, kar 

pomeni, da z veliko začetnico pišemo prvo in zadnjo besedo in vse druge razen 

predlogov, veznikov in členov. Tega se držimo, tudi če je uporaba velike začetnice na 

naslovnici knjige, ki jo citiramo, drugačna. Naslov knjige The military experience in the 
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age of reason bomo v opombi torej zapisali: The Military Experience in the Age of Reason. 

Nikoli – to velja za vse jezike – ne popravljamo črkovanja naslova, razen če gre za 

evidentno tiskovno napako. Starinskega ali kako drugače nenavadnega zapisovanja 

besed torej ne smemo spreminjati. 

Kadar ima knjiga več kot tri avtorje, običajno izpišemo prvega, ostale okrajšamo z 

latinsko okrajšavo et al. (in drugi). Kadar imena avtorja ni v knjigi, a ga vseeno poznamo, 

ali če smo razrešili psevdonim, zapišemo pravo ime in priimek v oglatem oklepaju (npr. 

Sperans [Edvard Kardelj]). Psevdonimov, ki so splošno znani in se uporabljajo bolj 

pogosto kot osebno ime (na primer Prežihov Voranc ali Mark Twain), ni potrebno 

razrešiti. V oglate oklepaje postavimo tudi druge bibliografske podatke, ki jih poznamo, a 

jih v citiranem delu ni (npr. kraj in leto izida). Takšne podatke bomo največkrat našli v 

knjižničnih katalogih, kjer so marsikdaj razrešeni tudi psevdonimi. Pri slednjih si lahko 

pomagamo še s Slovenskim biografskim leksikonom in kartoteko razrešenih šifer in 

psevdonimov, ki jo hrani oddelek Slovenske bibliografije v Narodni in univerzitetni 

knjižnici. 

Kraj in leto izida vstavimo v oklepaj in ju ločimo z vejico. Kraj izida je praviloma 

napisan v obliki, ki je uporabljena v knjigi in ga, v nasprotju z ameriškimi pravili, ki 

zahtevajo uporabo angleške različice, ne prevajamo v slovenščino. Torej Wien in ne 

Dunaj in Laibach in ne Ljubljana, če je tako zapisano v knjigi. 

Na koncu opombe zapišemo številke strani, ki jih citiramo oziroma povzemamo. 

Pred številkami zapišemo vejico, nekateri avtorji pa uporabljajo tudi dvopičje. Čeprav bi 

uporaba okrajšav s. ali str. koristila dolžini seminarja, ju ni potrebno pisati. 

Lahko se odločimo, da bomo v opombe pisali tudi podatke o založniku, kar prav tako 

koristi obsegu besedila, a v zgodovinopisju ni običajno. Zapisani naj bodo za krajem 

izdaje in od tega podatka ločeni z dvopičjem (pred in za dvopičjem je presledek). Enako 

ločimo tudi naslov in podnaslov dela. Chicaški stil sicer predpisuje le presledek za 

dvopičjem, toda slovenska bibliografska praksa je drugačna in smiselno je, da se ji 

prilagodimo. 

5 Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev : Od naselitve do zloma stare Jugoslavije 

(Ljubljana : Slovenska matica, 1961), 144. 
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Ponatisi in nove izdaje 

Pri ponatisnjenih knjigah bi morali označiti tako kraj in leto prvotnega natisa kot 

tudi kraj in leto ponatisa. V praksi se je uveljavil nekoliko enostavnejši zapis: napišemo 

le leto prvega natisa ter kraj in leto tistega, ki ga uporabljamo. Podatke o prvem natisu 

običajno najdemo na strani, kjer so podatki o avtorskih pravicah (copyright) ali CIP. S 

tem opozorimo na starost knjige in hkrati povemo, kateri natis uporabljamo, kar je 

važno zaradi ujemanja paginacije, ki se pogosto spreminja od natisa do natisa. Značilen 

primer so broširane (paperback) izdaje, ki običajno izidejo nekaj let za trdo vezanimi in 

imajo drugačno število strani.  

6 Gunther E. Rothenberg, The Army of Francis Joseph (1976; West Lafayette, 1998), 78. 

Drugače obravnavamo knjige, ki izidejo v novi izdaji. Podatkov o prvi izdaji ni 

potrebno pisati, temveč za naslovom zapišemo, katero izdajo uporabljamo (2. izd. ali 

morda razširjena izd.). V oklepaj zapišemo samo kraj in leto izida citirane izdaje. Zelo 

vabljiva pa je nemška praksa, ki je nekoliko preprostejša. Številko izdaje namreč v 

superscriptu napišejo pred letom izida (npr. 51989). Toda, ker bi tako v sistem vnesli 

nepotrebno spremembo, se bomo zmedi raje izognili in se dosledno držali chicaških 

priročnikov. 

7 Wilhelm Brauneder, Österreichische Verfassungsgeschichte, 5. izd. (Wien, 1989), 45. 

Praviloma pri delu uporabljamo in navajamo zadnjo dosegljivo izdajo, razen če je 

znano, da je boljša katera izmed prejšnjih ali če uporabo starejše izdaje izrecno zahteva 

naša raziskava. Kadar imamo na voljo različne natise, lahko izberemo poljubnega, saj se 

natisi po vsebini ne razlikujejo med seboj. 

 

Knjige v zbirki 

Pogosto bomo uporabljali knjige, ki izhajajo v zbirki. Takrat za naslovom knjige 

zapišemo tudi naslov zbirke in številko zvezka (če so zvezki v zbirki oštevilčeni). Oboje 

naj bo napisano v pokončnem tisku, oštevilčenje pa v arabskih številkah, tudi če so na 

knjigi uporabljene rimske. Prav tako izpuščamo oznako za zvezek pred številko (zv., 

Band, Heft, Vol., No.). 

8 Vasilij Melik, Volitve na Slovenskem : 1861-1918, Razprave in eseji, 10 (Ljubljana, 1965), 

67.  
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Knjige v več zvezkih 

Naleteli bomo tudi na knjige, ki so izšle v več zvezkih. Kadar se sklicujemo na celoto, 

napišemo za naslovom število zvezkov, navesti pa moramo tudi leto izida prvega in 

zadnjega zvezka. V primeru, da še niso izšli vsi zvezki, zapišemo leto izida prvega in 

vezaj – (Ljubljana, 1995-). 

9 Bogo Grafenauer, Zgodovina slovenskega naroda, 5 zv. (Ljubljana, 1954-61). 

Kadar se opomba nanaša na posamičen zvezek, navedemo le številko zvezka in 

njegovo leto izida. Če ima posamezen zvezek lasten naslov, potem ta sledi številki zvezka 

in je v ležečem tisku. Obstajajo še redkejše, bolj zapletene variacije (različni avtorji, 

uredniki …), ki jih raje ne bomo obravnavali. V vseh primerih za oznako zvezka 

uporabljamo kratico zv. (ali morda vol.) in ne pišemo oznak, ki so na knjigi (zvezek, del, 

Band, Volume …). 

10 Bogo Grafenauer, Zgodovina slovenskega naroda, zv. 1, Od naselitve do uveljavljanja 

frankovskega fevdalnega reda (Ljubljana, 1954), 114. 

 

Uredniki in prevajalci 

Nekatere knjige nimajo le avtorja, temveč tudi urednika ali prevajalca (ali celo oba). 

Podatki o tem sledijo naslovu. 

11 Josip Vošnjak, Moji spomini, ur. Vasilij Melik (Ljubljana, 1982), 577. 

12 Miroslav Krleža, Hrvatski bog Mars, prev. Silvester Škerl (Ljubljana, 1949), 65. 

Urednika ima lahko tudi zbirka; njegovo ime sledi naslovu serije. Na prvi pogled je 

podatek odveč, toda ime urednika je lahko pomemben pokazatelj usmeritve ali celo 

kvalitete serije. 

13 Geoffrey Wawro, Warfare and Society in Europe, 1792-1914, Warfare and Society, ur. 

Jeremy Black (London, New York, 2000), 125. 

Samo urednika imajo zborniki, v katerih so zbrani članki različnih avtorjev. 

14 Zbornik Janka Pleterskega, ur. Oto Luthar in Jurij Perovšek (Ljubljana, 2003). 
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Zlasti v nemškem prostoru je urednik zbornika pogosto naveden na mestu avtorja. 

Značilni kratici, ki ju srečamo sta Hg. ali Hrsg., kar pomeni Herausgeber (izdajatelj). 

Britanci in Američani uporabljajo Ed. za editor. V opombi oboje nadomestimo s kratico 

ur. za imenom urednika (ali urednikov). Kadar je urednik naveden na mestu avtorja, 

njegovo ime postavimo na začetek. 

15 Manfried Rauchensteiner, ur., Überlegungen zum Frieden (Wien, 1987). 

 

Članki v zbornikih in znanstvenih revijah 

V zbornikih nas običajno zanimajo posamični članki. Kadar jih citiramo, so pravila 

naslednja: najprej ime in priimek avtorja, nato naslov članka v pokončnem tisku in 

med narekovaji, sledi predlog v ter podatki o knjigi, v kateri je bil članek objavljen – 

seveda po pravilih, ki jih že poznamo. Na koncu navedemo stran ali strani, ki jih citiramo 

oziroma povzemamo. Podatkov o celotnem obsegu članka ne pišemo. 

16 Janko Pleterski, "Koroški Slovenci med prvo svetovno vojno", v Koroški plebiscit : 

Razprave in članki (Ljubljana, 1970), 78. 

Na zelo podoben način citiramo članke, objavljene v znanstvenih revijah. Vendar 

pred imenom revije ne zapišemo predloga v, prav tako ne kraja izida. Naslovu revije 

sledita letnik (volume, Jahrgang) v pokončnem tisku ter leto izida v oklepaju. 

17 Gregor Čremošnik, "Naša vojaška narodna pesem", Glasnik Muzejskega društva za 

Slovenijo 20 (1939), 352. 

Pri citiranju znanstvenih revij lahko namesto celotnega naslova revije uporabimo 

kratico. Teh si ni izmišljujemo, temveč uporabimo v domači ali mednarodni praksi 

uveljavljene oznake. Za slovenske revije uporabljamo kratice, ki jih uporabljata Slovenski 

biografski leksikon in Enciklopedija Slovenije. 

18 Gregor Čremošnik, "Naša vojaška narodna pesem", GMDS 20 (1939), 352. 
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Številko (issue, Nummer) posameznega zvezka v letniku moramo napisati samo, 

kadar paginacija (oštevilčenje strani) ni tekoča. Znanstvene revije namreč praviloma 

uporabljajo tekoče številčenje vseh strani posameznega letnika. To pomeni, da strani v 

drugi številki začnejo številčiti z 213, če je imela prva 212 strani. Žal je odstopanja od 

običajne prakse vse več; takrat moramo v opombi napisati tudi številko zvezka. Sledila 

bo oznaki letnika in označena bo s kratico št. 

19 Dragan Matić, "Vojaški zapor na ljubljanskem gradu od 15.8.1914 do vstopa Italije v 1. 

svetovno vojno", Kronika 38, št. 3 (1990), 127-134. 

Kadar so zvezki v letniku označeni z mesecem ali letnim časom in ne s številko, 

paginacija pa ni tekoča, oznako zvezka vpišemo v oklepaj pred letom izida – (maj 2000). 

Zelo redko so posamezni letniki znanstvenih revij razdeljeni na dele (in ne na številke), 

ki niso tekoče paginirani. Večinoma gre za revije, ki vsako leto izidejo v enem zvezku (in 

zato ne potrebujejo oznake številke, ampak le letnika), izjemoma pa v več delih. Lep 

primer je Austrian History Yearbook; običajno ima vsak letnik en zvezek, leta 1976 pa je 

AHY izšel v treh delih, saj je bil posvečen obsežni temi. 

20 Robert A. Kann, "The Dynasty and the Imperial Idea", Austrian History Yearbook 3, 1. del 

(1976), 23-25. 

Nekatere periodične publikacije – običajno tiste, ki izhajajo neredno – ne objavljajo 

številke letnika, temveč le številko zvezka. Takrat napišemo takole: naslovu publikacije 

sledi vejica, potem kratica št. in številka zvezka. Leto izida še vedno zapišemo v oklepaj. 

21 Marijan F. Kranjc, "Vojaška organizacija Ilirskih provinc", Vojnozgodovinski zbornik, št. 6 

(2001), 17. 

Podobno kot znanstveno periodiko citiramo tudi druge časnike in revije. Vendar 

namesto letnika in leta v opombo zapišemo datum izida. Kraj izhajanja pišemo le pri 

periodiki, ki ni široko znana, ali kadar bi lahko prišlo do zamenjave dveh publikacij z 

enakim naslovom. Takrat mesto izhajanja napišemo za naslovom revije – v oklepaju in 

pokončno: npr. Slovenec (Celovec). 

22 Andrej Einspieler, "Politični katekizem za Slovence", Slovenec (Celovec), 23.9.1865, 1. 
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Rokopisno gradivo in podobno 

Pisanje naslova v narekovajih je značilno tudi za vse tiske, tipkopise in rokopise, ki 

niso izšli. V takem primeru je dobro za naslovom označiti tudi tip gradiva (npr. tipkopis, 

rokopis, fotokopija …). 

23 Pavel Turner, "Spomini iz mojega življenja", rokopis, 2. 

V to kategorijo sodijo tudi disertacije, magistrska dela, seminarske naloge in 

diplome. Pri teh dodamo še podatke o nastanku, toda namesto kraja napišemo univerzo 

ali šolo. To je pomembno, saj diplome, magistrska dela in disertacije mnogokrat hranijo 

zgolj v knjižnici univerze, na kateri so bili izdelani. Zato nam podatek, da je bila diploma 

napisana v Šentjurju pri Celju, ne pove prav dosti. Bistveno koristneje je vedeti, da jo je 

avtor zagovarjal na Univerzi v Ljubljani. 

24 Gorazd Stariha, "Odnos javnosti na Slovenskem do nekaterih ključnih političnih 

problemov v času neoabsolutizma", magistrsko delo (Univerza v Ljubljani, 1998), 89-97. 

Čisto posebna pravila veljajo za nekatere specifične tekste, na primer Sveto pismo, 

klasična in srednjeveška besedila ali pravne dokumente. Vendar jih bomo izpustili, saj se 

z njimi študent zgodovine na dodiplomskem študiju redko sreča. Za kdaj drugič bomo 

prihranili tudi citiranje elektronskih virov (internet …), ki ga je Chicago Manual of Style 

uredil v 15. izdaji iz leta 2003. 

 

Enciklopedije in leksikoni 

Poglejmo pa, kako citiramo bolj razširjene enciklopedije in leksikone. Pri teh pišemo 

le naslov (ležeče) in pa izdajo, če jih je na voljo več (znamenita Britannica jih ima celo 

vrsto). Ni pa potrebno zapisati števila zvezkov niti kraja in leta izida. Naslovu sledi 

kratica s. v. (iz latinskega sub verbo – pod besedo) ter citirano geslo v narekovajih in 

pokončnem tisku. 

25 Slovenski biografski leksikon, s. v. "Turner Pavel". 
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Ker so gesla v enciklopedijah in leksikonih urejena po abecednem redu, ima bralec 

povsem dovolj informacij za hitro iskanje citiranega gesla. V praksi posamezni avtorji 

opuščajo navajanje gesla, če ga je mogoče razbrati iz konteksta. Kadar pišejo o osebi, v 

opombi zapišejo le naslov enciklopedije oziroma leksikona in kratico s.v. Toda načelno 

naj tega ne bi počeli. Kadar navajamo podatke iz manj znanega leksikona ali 

enciklopedije, moramo v opombo zapisati vse podatke, ki jih pišemo pri drugih knjigah.  

26 Enciklopedija orožja : Orožje skozi sedem tisočletij, ur. Miroslav Ulčar, prev. Janez J. 

Švajncer et al. (Ljubljana, 1995), s. v. "Enostrelne zadnjače". 

 
Arhivsko gradivo 

Za konec poglejmo, kako v opombah citiramo arhivske vire. Pravila so običajno 

razložena v arhivskih vodnikih in niso hudo zapletena. Na prvem mestu je ime arhiva ali 

njegova kratica, sledi ime fonda in signatura, nato številka ali ime posameznega 

dokumenta. Poleg tega je – če je to mogoče – smiselno navesti še podatke, ki so na 

citirani arhivaliji, npr. številko in datum izdaje akta. Bistveno vsekakor je, da poskrbimo 

za sledljivost. Vsakdo, ki bere naš članek, bi moral dokument brez težav najti v 

navedenem arhivu, če vmes ni bilo kakšnega večjega požara ali poplave. 

27 Arhiv Republike Slovenije, Deželno predsedstvo za Kranjsko, splošni spisi, konvolut 45, 

akt 942 (1869). 

 

Večkratno navajanje istega dela 

Vsi dosedanji primeri so seveda namenjeni prvemu citiranju posamezne knjige, 

članka ali dokumenta. Mnoge pa citiramo večkrat in jasno je, da ne bomo vedno znova 

zapisovali vseh podatke. Zato v primeru ponovnega citiranja uporabljamo skrajšano 

obliko opomb. Je zelo enostavna in navadno vsebuje le priimek avtorja in skrajšan 

naslov in strani. Naslovi ohranjajo obliko, ki smo jo uporabili v prvi opombi; naslovi 

knjig so torej izpisani v ležečem tisku, naslovi člankov iz revij ali zbornikov in naslovi 

neobjavljenih tekstov pa pokončno in v narekovajih. Poglejmo dva primera, ki se 

nanašata na deli, citirani v primerih 8 in 16. 

28 Melik, Volitve, 67. 

29 Pleterski, "Koroški Slovenci", 78. 
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V primeru, da v svojem besedilu citiramo le eno delo posameznega avtorja, lahko 

opombo še malo poenostavimo in zapišemo samo njegov priimek in številko strani. 

30 Melik, 67. 

 
Ščepec latinščine in kratice 

Pri pisanju opomb želimo biti karseda kratki, zato izpuščamo vse nepotrebne 

podatke in uporabljamo vrsto kratic. Nekatere smo že srečali, nekaj jih moramo še 

pojasniti. Videli smo že, da kratica et al. pomeni in drugi in se uporablja, kadar ima knjiga 

ali članek več kakor tri avtorje. Enako jo uporabljamo pri navajanju imen urednikov in 

prevajalcev. 

Prav tako smo že srečali okrajšavo s. v., ki pomeni sub verbo oziroma pod besedo, in 

se uporablja pri citiranju enciklopedijskih ali leksikonskih gesel. Poleg teh dveh pogosto 

srečamo še okrajšavo ibid. za ibidem oziroma prav tam. Tako ibid. kakor slovenski 

prevod prav tam uporabljamo, kadar v zaporednih opombah citiramo isto delo. Če se 

opomba nanaša tudi na isto stran, zadostuje že kratica, sicer za njo dodamo še številke 

strani (npr. ibid., 45). Pri uporabi prav tam ali ibid. moramo biti zelo pazljivi, saj se pri 

poznejšem dodajanju opomb hitro zgodi, da se prav tam nanaša na napačno knjigo ali 

članek. 

Sorodna oznaka je idem oziroma id., kar pomeni enako. Idem in slovenski ustreznici 

isti in ista uporabljamo, kadar v eni opombi citiramo več del istega avtorja. Namesto da 

bi ponavljali njegovo ime, zapišemo pred naslov dela isti. Mimogrede: kadar v eni 

opombi citiramo več del, jih ločimo s podpičjem. 

31 Vasilij Melik, "Slovenska politika ob začetku dualizma", Zgodovinski časopis 22 (1968), 

27, 28; isti, "Einspielerjevo mesto v slovenski zgodovini", v Einspielerjev simpozij v Rimu, 

Simpoziji v Rimu, 14 (Celje, 1997). 

Neredko srečamo kratico cf., ali slovensko prim.; obe pomenita primerjaj. Praviloma 

ju uporabljamo, kadar želimo opozoriti na stališče, ki je drugačno od našega ali od 

tistega, ki ga zagovarja avtor druge citirane knjige. Kratice torej ne smemo zamenjevati z 

glej ali gl., ki ju običajno uporabljamo pri navzkrižnem sklicevanju. Vendar moram 

priznati, da je praksa pogosto drugačna, saj veliko avtorjev obe kratici po nepotrebnem 

uporablja skoraj v vsaki opombi. 
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Na koncu omenimo še passim, kar pomeni tu in tam. Oznako uporabimo, kadar 

želimo opozoriti, da so podatki ali trditve, na katere se sklicujemo, raztreseni po daljšem 

odseku citiranega dela – npr. po celem poglavju. V tem primeru passim dodamo za 

številke strani (npr. 135-217 passim). Če gre za krajši razpon, za nekaj strani, potem 

oznake ne uporabljamo. 

 

Nauk zgodbe 

Kot smo videli, citiranje in pisanje opomb ni posebno težko, le pozorni moramo biti 

na nekaj osnovnih pravil. Še enkrat pa moram opozoriti, da so pravila lahko tudi 

drugačna od predstavljenih. Posamezna revija ali profesor lahko zahtevata uporabo 

načina, ki se jima zdi ustreznejši. Nekatere stroke na primer opomb pod črto sploh ne 

uporabljajo in predpisujejo uporabo referenčnih opomb, ki smo jih mi le kratko omenili. 

A tudi če se zaradi takšnega ali drugačnega razloga bralci tega kratkega tečaja ne 

boste odločili za uporabo chicaškega stila, upam, da je bilo branje koristno. Načela 

pisanja in oblikovanja opomb so precej sorodna, razlikujejo se tehnične podrobnosti. 

Navsezadnje obstajajo programske rešitve, ki omogočajo samodejno pretvarjanje med 

različnimi stili (npr. EndNote - www.endnote.com; bibliografska orodja imata tudi Word 

2007 in 2010, vendar so uporabna le za reference). Najbolj važni sta tako ali tako 

natančnost in striktnost. Ko se enkrat odločimo za določen stil, ga moramo dosledno 

uporabljati, z vsemi podrobnostmi vred. Preskakovanje med stili in nedosledna uporaba 

pripeljeta do popolne zmede in opombe ne služijo svojemu namenu. Če morajo bralci 

vsako opombo dešifrirati, preden lahko navedbo vsebinsko preverijo, potem so opombe 

nekoristne. 

http://www.endnote.com/

