
UDK 811.163.6’35”2001”
Nata{a Logar
Filozofska fakulteta v Ljubljani

RA^UNALNIŠKO IZRAZJE
V SLOVENSKEM PRAVOPISU 2001

0 V novi slovar Slovenskega pravopisa (SSP) je glede na Slovar slovenskega knji‘ne-
ga jezika (SSKJ), upo{tevajo~ terminolo{ke oznake, vklju~eno novo podro~je – ra~u-
nalni{tvo. Leksika te stroke je sicer zajeta v SSKJ, npr. basic, bralnik, podatkovna
zbirka, vendar v manj{i meri, pa {e takrat ob kvalifikatorju elektr.(otehnika).1  Gre
torej za segment nove leksike in zanimalo nas je, v kolik{ni meri jo SSP registrira.

@e leta 1984 so v knji‘ico z naslovom Slovar ra~unalni{kih izrazov za hi{ni ra~unalnik
avtorji zapisali: »Ra~unalnik na domu je danes ‘e nekaj obi~ajnega, rabi za igranje,
u~enje in doma~e knjigovodstvo« (str. 2). M. Oter (2001: 51) ugotavlja, da je postal
ra~unalnik orodje, ki nenehno vdira na vsa podro~ja ~lovekovega udejstvovanja, z
ra~unalni{kim opismenjevanjem v {olah pa postaja ra~unalni{ka leksika obvezni del
leksike mlade generacije. Razumljivo je seveda, da bo v SSP obseg ra~unalni{kih termi-
nov omejen, pri~akovati pa je popis leksike, povezane z vsakdanjo rabo ra~unalnika –
tiste torej, ki je postala del vsakdanjega sporazumevanja in ki ustreza merilu »pogost-
nosti v rabi in zavesti slovensko govore~ih oziroma pi{o~ih« (Topori{i~ 4. 3. 2002: 9).

SSP je bil torej pregledan z dveh vidikov: (a) z vidika leksike, ki jo ta slovar sam
opredeljuje z oznako ra~.(unalni{tvo) in ra~. ‘arg.(onsko), ter (b) z vidika glede na SSKJ
nove leksike, izpisane iz ene od razli~ic Microsoftovega urejevalnika besedil Word,2  pri
~emer je bilo pri vseh v tem delu prispevka obravnavanih leksemih preverjeno {tevilo
pojavitev v Korpusu slovenskega jezika FIDA.3  Nekaj primerov o~itnej{ega razhajanja
med stanjem v SSP in rabo, kot se ka`e v Fidi, je povzetih na koncu v Tabeli 1.

1 Pri pregledu vseh 149 izto~nic in podizto~nic,4 ki imajo v svojem sestavku (vsaj
eno) oznako ra~. oz. ra~. ‘arg.,5 se je v zvezi z »razlago« (SSP: 224) v pokon~nem
oklepaju in zgledi rabe pokazalo naslednje:
– 32 jih ima samo t. i. identifikator, le eden od teh tudi zgled rabe, npr. splèt  /…/;

ra~. svetovni ∼ |internet|,6  klíkniti2 ra~. |pritisniti na tipko mi{ke|;

1 Oboje je razumljivo: kon~ni koncept SSKJ je nastal v 60. letih; tudi Splo{ni tehni{ki slovar iz let
1962 in 1964 ra~unalni{ko izrazje ozna~uje z el.(ektrotehnika).

2 Microsoftov Word je najbolj raz{irjen urejevalnik besedil sploh.
3 Eno od meril za vklju~evanje strokovnih besedil v Fido je bilo tudi »vklju~evati besedila iz

manj specializiranih strok, ki imajo ve~ naslovnikov« (Stabej <http://www.fida.net/slo/index.html>
(13. 5. 2002)). Ob hitrem pregledu virov tistih leksemov, ki sem jih v Fidi preverila za pri~ujo~e
besedilo, sem na{tela 18 razli~nih priro~nikov za (samo)u~enje ra~unalni{kih »laikov«.

4 Dopu{~am mo‘nost izpustitve katere od izto~nic, saj jih je zaradi samo knji‘ne izdaje treba
iskati dobesedno s prstom od besede do besede, kar je z vidika ustanove, ki je knjigo izdala, te‘ko
razumeti.

5 25 od teh terminov je zapisanih ‘e v SSKJ.
6 Razen izto~nice je pri izpisu izpu{~eno celotno oglavje, ~e je izpu{~en drug pomen oz. zgledi

zanj, je to ozna~eno z /…/.
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– 56 jih ima samo zgled rabe, npr. vírus /…/; ra~. ra~unalni{ki ∼, vmésnik ra~. z ∼om
povezati tiskalnik in ra~unalnik;

– 27 pa jih je ozna~enih samo z ra~. ali ra~. ‘arg. brez drugih elementov (pri tem
pomenu), npr. ópcija /…/; ra~., razhro{~eválnik ra~. ‘arg.

Podobno kot pri vpra{anju, iz katerih virov in po katerem merilu so bile prav te
izto~nice in podizto~nice (i)zbrane za slovar, na katerega odstavek 1141 (SSP: 211) in
druga uvodna pojasnila ne dajejo (natan~nega) odgovora, tudi ni znano, zakaj samo v
nekaterih primerih zgled rabe in identifikacija, v drugih pa ne; glede na {tevilo poja-
vitev v Fidi namre~ besede kot npr. ciklanje (0),7 klon (0), sklopnik (2) in deskriptor
(11) niso »nekako iz obzorja absolventa srednjih {ol in nekoliko ~ez« (SSP: 212), zato
bi bila ob njih dobrodo{la neka (splo{na) pomenska identifikacija; ~e pa gre za lekse-
me, ki segajo na podro~je znanstvenega, je njihova umestitev v SSP tako ali tako
vpra{ljiva s konceptualnega vidika. Poleg tega je pri identifikaciji, kvalifikaciji in
umestitvi ra~unalni{ke leksike v slovar {e precej nedoslednosti:
– dekodirnik je razlo‘en z |naprava za dekodiranje|, digitalizator in dodeljevalnik

samo z |naprava|;
– megabajt je razlo‘en z |milijon bajtov|, kilobajt z |enota|, terabajt ima samo

oznako ra~.
(Iz tega bi lahko sklepali, da je stanje v rabi tak{no, da je najmanj »razumljena«

beseda megabajt, najbolj pa terabajt, ~emur je mogo~e, tudi glede na stanje v Fidi,
oporekati – razmerje v pojavitvah je naslednje: megabajt 53, kilobajt 24, terabajt 12);
– trdi disk ima oznako ra~., disketa je brez oznake;
– RAM in ROM nimata podro~ne oznake, ram (pisano z malimi ~rkami) ima oznako

ra~. ‘arg., izto~nice *rom, zapisane z malimi ~rkami, pa v tem pomenu v SSP ni;
– disketnik ima oznako ra~., disketar nima nobene oznake, samo nadrejeno sopo-

menko disketnik (Leksikolo{ko in leksikografsko torej nov pojav: pojmovno
{ir{i pojem je razlo‘en s pojmovno o‘jim – terminolo{kim – pojmom.);

– internet ima ob oznaki ra~. nadrejeno sopomenko medmre‘je, medmre‘je je brez
oznake in pojasnjeno z |internet|, zveza svetovni splet (izto~nica splet) pa oznako
ra~. zopet pa ima tudi t. i. identifikator |internet|.

(@e pri prej{njih primerih smo videli, da je pri ozna~evanju z ra~. SSP neenoten,
poleg tega pa pri medmre‘ju in svetovnem spletu z zelo {iroko definirano razlago v
pokon~nem oklepaju, ki »zaznamuje pribli‘ni pomen /…/ identifikacijo /…/, usmer-
jevalno razlago /…/, ~ustveno nevtralno vzporednico« (SPS: 226), vrne bralca nazaj
na izhodi{~ni internet, s ~imer se izgubi jasnost normativne informacije);
– v SSP sta ob kvalifikatorju ra~. ‘arg. izto~nici pece in pisi, pri obeh je nadrejena

sopomenka osebni ra~unalnik, izto~nica PC pa je brez oznake in ima pripisan t.
i. identifikator |osebni ra~unalnik|; hkrati pa zveze osebni ra~unalnik ni niti pri
izto~nici oseben niti pri ra~unalnik.

7 Številka v oklepaju v celotnem pri~ujo~em besedilu pomeni {tevilo pojavitev (ra~unalni{kega
pomena) navedenega leksema v Fidi. V veliki ve~ini so viri teh leksemov priro~ni{ki, le v majhni gre
za dnevno ~asopisje in revije.
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2 V nadaljevanju je bilo iz Microsoftovega urejevalnika besedil Word ’97 izpisa-
nih vseh 25 leksemov, ki jih z vidika SSKJ lahko ~lenimo na tri skupine in se poleg
tega v Fidi pojavijo najmanj 100-krat ter v vsaj treh virih:8

a) glede na SSKJ novi leksemi:
predogled (405), dvoklikniti (385), hiperpovezava (354), odlo‘i{~e (249), podok-
no (119), dvoklik (107); pogovorno okno (6843), orodna vrstica (2638), elek-
tronska po{ta (1683), spletno mesto (626), ukazni gumb (303), potrditveno polje
(202), mi{kina tipka (188);

b) leksemi, ki so glede na SSKJ pridobili nov pomen:9

splet, klikniti, mi{ka, mapa, ~arovnik, jezi~ek, nalo‘iti, meni, radirka;
c) leksemi, ki bi jih lahko uvrstili k enemu od pomenov v SSKJ, bi pa v SSP pri~akovali

vsaj zgled rabe iz ra~unalni{kega sveta:
gumb, povle~i, bli‘njica.

Od vseh na{tetih SSP vsebuje samo naslednje {tiri: elektronska po{ta, splet, klikni-
ti in mi{ka, in pri nobeni od izto~nic iz skupine (c) ni zgleda, kakr{nega smo pri~akovali.

Lahko bi navedli {e vrsto leksemov, ki jih izkazuje FIDA, v SSP pa niso registrira-
ni. Na{tejmo jih samo nekaj: operacijski sistem (988), namizje (967), enter (817),10

ISDN (321), uporabni{ko ime (267), deskati (po spletu) (90); ikona (vseh pojavitev
2956, od pregledanih prvih 100 jih je 71 iz besedil o rabi ra~unalnika) in piratstvo
(vseh pojavitev 215, od tega jih ima od prvih 100 pregledanih 88 pomen, ki ga
obravnavamo). ^e sta ‘e zapisana programska jezika basic (60) in kobol (20, zapisano
vedno cobol), bi poleg njiju lahko npr. navedli {e visual basic (493), pascal (178) ali
pa danes veliko rabljena, tudi v Fidi pogosta, C++ (140) in java (231). V SSP pa lahko
enako kot v SSKJ II iz leta 1975 spet preberemo: lúknjati /…/; ra~. ∼ znake na kartice
(FIDA: 0).

3 Ob vsem povedanem se zdi nenavadno, da pri SSP ni sodeloval noben termino-
lo{ki svetovalec,11 zlasti za to glede na SSKJ (ve~inoma) novo podro~je, kjer je kar
nekaj izrazja {e neustaljenega in dvojni~nega. Sklenemo lahko torej, da kljub temu da
je bil pregledan le majhen in na dolo~eno podro~je vezan segment (nove) leksike,
zaradi neidentificiranih virov izpisovanja za »zbirko besedja v In{titutu za slovenski
jezik Frana Ramov{a« (SSP: 211), nejasnih meril za uvr{~anje leksike v slovar, razli~no
uvr{~anje razlage in zgledov rabe v slovarski sestavek in kar nekaj nedoslednosti,
predvsem pa zaradi izpustitve vrste leksemov z obravnavanega podro~ja, lahko dvo-
mimo o SSP kot o »priro~niku sodobne sloven{~ine« (http://www.zrc-sazu/pravopis/
prirocnik_sodobne_ slovenscine.htm, 2. 5. 2002).

8 Gre torej le za manj{i, omejen, del (nove) leksike, povezane z vsakdanjo rabo ra~unalnika.
9 Zaradi ve~ tiso~ zadetkov pri teh ve~pomenskih besedah natan~na frekvenca ra~unalni{kega

pomena ni podana.
10 Prav tako ni nobenega zgleda rabe s tem pomenom pri izto~nici potrditi ali potrditev.
11 Vsaj naveden ni nih~e.
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Leksem FIDA SSP
ciklanje 0 +
klon 0 +
luknjati znake na kartice 0 +
sklopnik 3 +
pogovorno okno 6843 –
orodna vrstica 2638 –
operacijski sistem 988 –
namizje 967 –
enter 817 –

spletno mesto 626 –

Tabela 1: 10 primerov o~itnega razhajanja med Fido in SSP.
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