IZTOČNICA
Iztočnica je enobesedni (splet) ali večbesedni strokovni izraz (svetovni splet); ta je praviloma
samostalnik, lahko pa tudi pridevnik, glagol, glagolnik, prislov ali kratica.
Ko imamo več slovenskih sinonimov,
tj. strokovnih izrazov z enakim pomenom:
Za katerega se odločiti? Praviloma slovar evidentira vse sinonime, vendar glede na primernost je
obravnavan eden ali dva med njimi. Kriteriji primernosti so jezikovna ustreznost, pogostnost rabe v
stroki (glej korpus DSI, google.com, najdi.si), jasnost, asociativnost.
Kako nakažemo razmerje med sinonimi? Enakovredni sinonimi so tisti, za katere sodimo, da so
enako uveljavljeni in najprimernejši. Ti imajo enako razlago in navedene vse evidentirane sinonime
(internet, procesor). Podrejeni sinonimi so napoteni k primernejšemu z označevalnikom gl.
Neustrezen sinonim ima označevalnik neustr.
Kako ravnamo s tujkami? Tujke so navadno obravnavane kot podrejeni sinonimi, domači ustrezniki
pa kot nadrejeni sinonimi. Izjeme so tam, kjer se je v slovenščini za specifičen pomen uveljavila tujka
(entitetno-relacijski model).
Ko gre za kratice:
Kako jih razvezati, razlagati? Kratice praviloma obravnavamo v dveh slovarskih člankih, ko imamo
opravka samo z angleško kratico, ker slovenske kratice ni ali ni uveljavljena. V prvem slovarskem
članku je angleška kratica iztočnica, ki jo usmerimo z gl. na razvezani slovenski izraz (DBMS). V
drugem slovarskem članku je iztočnica razvezana oblika v slovenščini (sistem za upravljanje
podatkovnih baz), navadno s polno pomensko razlago in navedeno slovensko kratico, angleška
kratica pa je navedena v okroglem oklepaju za angleškim ustreznikom.
Kaj pa če razvezani slovenski izraz ni uveljavljen? V tem primeru je angleška kratica iztočnica, ki
ima polno pomensko razlago v enem slovarskem članku, v okroglem oklepaju pa je razvezana
angleška kratica (HTML).
Kaj če obstoji tudi slovenska kratica? Tako kot angleška kratica je tudi slovenska kratica iztočnica, ki
je prav tako z gl. napotena na razvezani izraz, če je slednji uveljavljen (OS, IKT), sicer pa napišemo
razlago (enako kot za angleško); vsakič pa je v okroglem oklepaju navaden angleški ustreznik in
angleška kratica.

RAZLAGA
pojasnjuje pomen iztočnice in vzpostavi razmerje do drugih strokovnih izrazov, pojasnjenih v
slovarju, ali izrazov, ki so splošno znani. Ker ima lahko iztočnica več pomenov, je tudi slovarski
članek opremljen z več razlagami, ki pa so označene z arabskimi številkami (strežnik).

Prvi koraki pisanja razlage:
Kako raziskati pomen? Izhajamo iz lastnega znanja, upoštevamo pa tudi objavljena dela
drugih avtorjev – razen slovarskih virov (slovarjev, enciklopedij, priročnikov) upoštevamo
tudi strokovna in znanstvena besedila (tudi korpus). Pomembna je relevantnost vira. Iščemo
pomen, ki vključuje oz. upošteva pomenske različice relevantnih virov. Ne pozabite na SSKJ.
Kako pisati razlago? Razlaga naj bo kratka. Ne začenjamo je s sinonimom ali z besedo, ki jo
razlagamo, pač pa z besedo, ki pomensko in vrstno opredeli strokovni izraz, ki jo poimenujemo
nosilna razlagalna beseda; če je ta strokovni izraz, mora biti razložen (spletni brskalnik), če pa je
splošna beseda, je ni treba razlagati. Nadaljevanje razlage naj izpostavi razločevalne elemente
strokovnega izraza, ki pomensko opredelijo pojem in ga hkrati ločijo od drugega strokovnega izraza.

Posebnosti pri pisanju razlag:
Kaj če je pojem razmeroma širok, ustrezna razlaga pa sicer kratka, a dvoumna? V takih primerih si
lahko pomagamo s primeri za npr. (atribut, računalnik (2)).
Kaj če nadrejenega pojma, tj. nosilne razlagalne besede ne moremo najti? V izjemnih primerih
lahko razlago začnemo s »kar«, vendar je to skrajna možnost – poizkusimo bolje raziskati pomen
(sredstvo, entiteta).
Kako vzpostavimo razmerje sorodnih ali pomensko soodvisnih pojmov v slovarju? Pomagamo si s
primerjavami (prim.), zaradi boljše preglednosti na največ dva sorodna izraza, ki ne smeta biti
sinonima (analogni, digitalni). To oznako uporabljamo tudi za povezavo na antonime (kodiranje,
dekodiranje).

