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UvoD
hišna imena predstavljajo jezikovno in kulturno dediščino določenega 
območja. označujejo domačije, pripadajoče kmetijske površine, pred-
vsem pa ljudi, ki živijo na teh domačijah. Ta domača imena so nastala 
zaradi lažjega ločevanja ljudi med seboj in so se na domačijah obdržala 
kljub menjavi lastnikov hiš in njihovih priimkov. ponekod z opuščanjem 
kmetovanja in podiranjem starih poslopij izginjajo iz vsakdanjega govo-
ra, vsa hišna imena določenega območja pogosto poznajo in uporabljajo 
le še starejši. 

Da bi preprečili njihovo izginotje in da bi razširili njihovo uporabo je bil v 
okviru projekta stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev ob so-
financiranju občine Gorenja vas – poljane opravljen podroben pregled 
nekdanjih in današnjih hišnih imen v tipičnih podeželskih vaseh občine, 
v Javorjah, Dolenčicah in Muravah. 

podatki za seznam hišnih imen, ki so objavljeni v tej knjižici, so bili pri-
dobljeni s pregledom zgodovinskih virov, franciscejskih katastrov in žu-
pnijskih knjig, zelo pomembno vlogo pa so pri zbiranju odigrali starejši 
domačini, s katerimi smo opravili razgovore in drugi krajani, s katerimi 
smo se sestali na zanimivih srečanjih. 

v knjižici so zbrana stara hišna imena, ki jih domačini za navedene loka-
cije še poznajo, čeprav se imena v nekaterih primerih ne uporabljajo več. 

pomen in izvor hišnih imen
s hišnimi imeni se ohranja domače narečje in njegove krajevne govorne 
posebnosti. hišna imena večkrat sporočajo tudi zgodovinske posebno-
sti kraja ali domačij, z njimi se ohranja identiteta določenega območja 
in pripadnost ljudi domačemu kraju in domačiji. 

KUoK se par vaš hiš prav?

hišna imena v vaseh Javorje, Murave in  
Dolenčice v občini Gorenja vas – poljane
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izvor hišnih imen je raznolik in marsikdaj ni več poznan. Najpogosteje 
izvirajo iz: 

•        ledinskih imen ali lokacije domačije (npr. Pri Podbregarju – do-
mačija stoji pod bregom, pri Kamnarju – domačija stoji na skal-
natem območju, v sevnici – domačija ob potoku sevnica, pri 
Zaklančarju – domačija stoji za klancem),

•        osebnih imen (npr. Pri Tonetu – po imenu Tone, Pri Tomažu – po 
imenu Tomaž, pri Mihu – po imenu Miha),

•        priimkov (npr. Pri Kosu - na domačiji je bil priimek Kos, Pri Izdu 
- po priimku izda),

•        vzdevkov, ki so nastali na podlagi statusa, telesnih posebnosti ali 
duševnih lastnosti nosilca, iz imen živali, rastlin, značilnih jedi, pred-
metov… (npr. Pri Kočarju, Pri Bajtarju, Pri Krevlovcu),

•        poimenovanj za poklice in dejavnosti (V Malnu, Pri Kovaču, Pri 
šoštarju, pri Mežnarju). 

hišna imena so v zgornjem opisu navedena v poknjiženi obliki zaradi 
lažjega branja.

Zgodovinski zapisi
Zapisi hišnih imen v zgodovinskih virih nam potrjujejo, da je hišno ime v 
času nastanka tega vira že obstajalo. Z njimi si včasih lahko pomagamo 
tudi pri ugotavljanju izvora hišnega imena. Zapisi iz zgodovinskih kata-
strov so za vasi iz katastrskih občin Dolenčice pridobljeni iz Franciscej-
skega katastra za Kranjsko, natančneje iz abecednih seznamov lastnikov 
zemljišč iz leta 1826. Navedene katastre hrani arhiv republike slovenije. 

Tudi v statusu animarum oz. knjigi župljanov so hišna imena vodena kot 
posebna kategorija. v tabelah so za Javorje, Dolenčice in Murave iz-
pisana hišna imena iz statusa animarum iz obdobja 1800 – 1870 ter iz 
statusa animarum iz obdobja 1900 – 1940. Navedene župnijske knjige 
za župnijo Javorje so hranjene na sedežu župnije Javorje.  iz tabel je raz-
brati, da so določena hišna imena sicer omenjena v zgodovinskih virih, 

vendar jih ljudje ne poznajo več, zabeležili pa smo tudi imena, ki med 
ljudmi še živijo, vendar jih viri ne navajajo. 

Jezikoslovna pojasnila
hišna imena kot tudi narečja ter njihovi krajevni govori so del kulturne 
dediščine, zato so zbrana in zapisana v njihovi narečni obliki. pri zapisu 
narečnega izgovora hišnega imena so uporabljena naglasna znamenja, 
ki povedo, kako je hišno ime naglašeno in kakšen je naglašeni samo-
glasnik. Ostrivec pomeni ozek in dolg glas (npr. répa, móka), strešica 
zaznamuje širok in dolg glas (npr. pêta, rôka), krativec pa širok in kra-
tek glas (kmèt, nastòp). Pri zapisu je uporabljen tudi znak za polglasnik 
˝ ˝, ki ga izgovarjamo kot samoglasnik v besedah pes (p s), vrtnar  
(v rtnar). v govoru in s tem tudi v hišnih imenih Javorij in sosednjih vasi 
je še mogoče slišati samoglasnika ie in uo, kot npr. v besedah piéč (peč) 
in puót (pot).

hišnim imenom so dodane še delno poknjižene oblike, to je narečne-
mu izgovoru kar najbližji zapis z znaki slovenske abecede s poknjiženo 
končnico imena. 

Javorje, iz obdobja 1928 - 1947  
(vir: dokumentacija Slovenskega etnografskega muzeja, Vekoslav Kramarič)
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Kraj Javorje je bil prvič omenjen 
leta 1291 kot podružnica sv. egidij 
pražupnije stara Loka. ime kraja 
naj bi bilo povezano z drevesom 
javor ali jesen (vir: Milena Alič, V 
zavetju sv. Tilna, 2010). v zgodo-
vinskih virih se Javorje predsta-
vljajo z imenom afriach. 

Takoj, ko cesta z doline zavije v 
vas Javorje, se prikaže velika hiša 
gostilne (Javorje 5). Danes je tu 
»Gostilna Blegoš«, dokler pa je 
bila živa prejšnja lastnica Marjan-
ca Grošelj (rojena 1885), pa je bila 
tu gostilna Par Marjánc (narečno). 
starejši krajani še poznajo in kdaj 
pa kdaj uporabijo to ime, mlajši pa 
uporabljamo današnjega. 

Marjanca je bila gospodarna in 
napredna ženska. Tiskati je dala 
celo svoje razglednice, nekate-
re od njih so še ohranjene (npr. 
iz leta 2016 (Žibert et al. (2010) 
pozdrav z Gorenjske, str. 75)). 
Ko je kmetijski odbor leta 1932 
nabavil škropilnico za sadno 
drevje, je prva škropila sadno 

drevje gostilničarka M. Grošelj  
(vir: Milena Alič, V zavetju Sv.  
Tilna, 2010). 

po pripovedovanju ljudi je bilo 
kar nekaj »rednih strank«, ki so 
Par Marjánc pile »na kredo«, na 
koncu pa so svoj zapitek plačale 
na različne načine – tudi s kakšno 
njivo ali parcelo. 

Nasproti gostilne še danes stoji 
nekdanja »Marjan'čna vila« (Ja-
vorje 38), ki je zdaj v lasti obči-
ne in je zaradi novih prometnih 
ureditev na spisku za rušenje. Tu 
je pred prvo svetovno vojno sta-
la mala ‘žgajnarnica’, last soseda 
Urbana Bogataja. Ta je zašel v 
dolgove in prodal, kar je mogel 
– tudi to stavbo, ki je bila že v 
slabem stanju. po vojni je Mar-
janca objekt kupila in leta 1925 
na njenem mestu sezidala hišo s 
kupljenim kamenjem od cerkvene 
škarpe, ki se je malo prej sama od 
sebe podrla. (vir: Milena Alič, V za-
vetju sv. Tilna, 2010). 

JavorJe  

Tavčarjeva slika gostilne Par Marjánc okoli leta 1920 (vir: arhiv Cirila Aliča)

Marjančna vila nasproti gostilne v Javorjah (vir: arhiv Cirila Aliča)
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Na domačiji Par Bárbarč (nareč-
no) spominska plošča na hiši iz 
leta 1896 priča o tem, da se je v tej 
hiši rodil znani duhovnik, nabožni 
pisatelj, pesnik in časnikar Luka 
Jeran. poleg tega, da je bil du-
hovnik, je deloval tudi kot kaplan, 
1869 je dobil papeško odlikova-
nje, od leta 1882 pa je bil stolni 
kanonik. rodil se je oktobra 1818.

po osmih letih brezskrbnega otro-
štva je moral v službo za pastirja, 
ker je Jeranovim leta 1826 pogo-
rela hiša. Na njenem mestu danes 
stoji nova – po domače Bárbar-
čeva hiša (vir: Bogdan Dolenc, 
ob stoletnici rojstva Luka Jerana, 
Loški razgledi, letnik 43, 1996 ). 

Izsek iz Loških razgledov, Ob stoletnici rojstva Luka Jerana, 1996

Hišna  
št.

Stara 
hišna  

št.

Zgodovinski 
franciscejski 

kataster  
1826

Status 
animarum  

1800 - 1870

Status 
animarum  

1900 - 1940

Hišno ime 
narečno

Hišno ime 
poknjiženo

1 24 / Stari mežnar Urban Par Miéžnari / Par 
Varbán / Par Slavčét

Pri Mežnarju / Pri 
Vrbanu / Pri Slavčetu

2 21 Pfarrhof župnišče župnišče Fáruž Farovž

4 36 / Žnidar / Par Žnídari Pri Žnidarju

5 38 / Marijanca Blegaš Par Marjánc Pri Marjanci

6 37 / šola šola Šuóla Šola

7 40 / Lojze Pri Pavli 
(nova hiša)

Par Pávl za šuóla Pri Pavli za šolo

8 31 / Tinačk Tinačk Par Tinàčk Pri Tinačku

9 35 / Matiče Matiče Par Matíčet Pri Matičetu

10 30 / Rupar (V 
Rupi)

Rupar U Rúp / Par Rúpari V Rupi / Pri Ruparju

11 16  / Hribovc Hribovc Par Hríbuc Pri Hribovcu

12 17  / Sukanc Sukanc Par Súkanc Pri Sukancu

13 18  / Anž Anž Par Ájnž Pri Ajnžu

14 41 / Kovač Kovač Par Kováč Pri Kovaču

15 13  / Voglar Voglar Par Vóglari Pri Oglarju

16 14  / Tonče Tonče Par Tónčet Pri Tončetu

17 12  / Mrak Mrak Par Mrák Pri Mraku

18 11  / V Bajti V bajti U Bájt / Par Bájtari V Bajti / Pri Bajtarju

19 10  / Globajs Globajs Par Glebájs Pri Glebajsu

20 26 / Justinovec Ještinovc Par Ještínuc Pri Ještinovcu

21 28 / Kovač  / Par Kováč Pri Kovaču

22 8  / Kamnar Kamnar Par Kàmnari Pri Kamnarju

24 3  / Kos Kos Par Kuós Pri Kosu

26 2  / Vrbanač Vrbanač Par Varbanáč Pri Vrbanaču

27 6  / Dermota Dermota Par Darmuót Pri Drmotu

29 34 / Rozina Rozina Par Rozínuc Pri Rozinovcu

30 9  / Boštic Boštic Par Boštíc Pri Bošticu

31 7  / Barbarč Barbarč Par Bárbarč Pri Barbarču

32 5  / Krek Krek Par Kriék Pri Kreku
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Hišna  
št.

Stara 
hišna  

št.

Zgodovinski 
franciscejski 

kataster  
1826

Status 
animarum  

1800 - 1870

Status 
animarum  

1900 - 1940

Hišno ime 
narečno

Hišno ime 
poknjiženo

33 19  / Bukovec 
(Brec)

Brec Par Brèc Pri Brecu

34 22  / Podbregar Podbregar Par Podbriégari Pri Podbregarju

35 23  / Zaklančar Zaklančar Par Zaklánčari Pri Zaklančarju

36 27 / Pri Jurjevcu / Par Júrjuc Pri Jurjevcu

37 29 / Krevlovec Krevlovec Par Krêvluc Pri Krevlovcu

/ 43 / Lojze Šuštar Kati / /

/ 1  / Srakar / Par Srákari Pri Srakarju

/ 42 / Elca 
(Trnovce)

Elca (Pri 
Markotu)

Par Êlc Pri Elci

/ 20  / Brec / / /

/ 4  / Oselčan / Par Óslčan Pri Oselčanu

/ 15 Messnerey / / /

/ 33 / Tomaž / Par Tomáž Pri Tomažu

/ 25 / Matevžek / / /

/ / / / / Par Benédk Pri Benedku

Dolenčice so tipična gručasta hri-
bovska vas na prisojnih pobočjih 
pod Mladim in starim vrhom, ki je 
svoje ime dobila zaradi lege pod 
Javorjami. v starih listinah se po-
javlja pod imenom Tolentschitz in 
Dolentschitsch (vir: Milena Alič, V 
zavetju sv. Tilna, 2010). 

Hišno ime U Séunc (narečno) je 
krajevno pogojeno. hiša stoji v 
grapi ob potoku sevnica. hiša je 
stara okrog 300 let, kar pričajo le-
tnice 17xx (natančno se letnice go-
spodarica ne spomni), vklesane v 
nekdanjih tramovih na stropu. pred 
vojno so tu imeli stope (za lušče-
nje prosa, ječmena, ajde …) ter mlin 
za belo in za črno moko. hiša je še 
dobro ohranjena in obnovljena v 
starem stilu – z oboki (»velbi«) v 
veži, kuhinji in kletnih prostorih ter 
s še originalnimi prvotnimi  leseni-
mi stropi v hiši in sobah. ohranjeno 
ima črno kuhinjo, kjer je dolgoletna 
uporaba naredila gladek svetleč 
sloj iz saj (izgleda kot polakiran) 
in kmečko peč. okna hiše krasijo 
še originalni ročno kovani »gajtri« 
(okenske mreže) na oknih in lepe 
rože, ki kažejo na to, da hiša še živi.

Jaka Rant (po domače Kočar), ded 
od sedanje gospodarice je bil da-
leč naokrog poznan in uspešen 
zdravilec. Doma je imel prostor, 
kamor je za vsakega ozdravljene-
ga bolnika zabil po en žebelj. in teh 
žebljev se je nabralo res veliko (vir: 
osebni arhiv Milene alič). 

()

DoLeNČiCe

Hiša in gospodarsko poslopje U Séunc
(vir: arhiv Milene Alič)
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Hišna  
št.

Stara 
hišna  

št.

Zgodovinski 
franciscejski 

kataster  
1826

Status 
animarum  

1800 - 
1870

Status 
animarum  

1900 - 1940

Hišno ime 
narečno

Hišno ime 
poknjiženo

1 13, 
14

Polensk Polenšek 
Kajža

Polenšek Par Poléjnšk Pri Polenjšku

2 2  / Matečk Matečk Par Matèčk Pri Matečku

3 15  / Matic, preje 
Kočar

Matic Par Matíc Pri Maticu

4 8  / Dagarin Degerin Par Degerín Pri Degerinu

5 3  / Anžec Anžec Par Anžiétc Pri Anžetcu

6 4  / Malšen Malšen Par Málšen Pri Malšenu

7 7  / Izda Izda Par Ízd Pri Izdu

8 6  / Babnik Babnik Par Bábnk Pri Babniku

9 5  / Zamuda Zamuda Par Zamúd Pri Zamudu

10 18 Ovčičar Ovčičar Na Ovčíc / Par Ovčíčari Na Ovčici / Pri Ovčičarju

11 16  / Miha v 
grapi, preje 

Primož

Miha Par Míh Pri Mihu

12 10 Müllnar Sevničar / U Séunc / Par Séunčari V Sevnici / Pri Sevničarju

13 9 Koszhar Kočar Kočar U Kuóč / Par Kuóčari V Koči / Pri Kočarju

14 12 Plakar Peklar Peklar Par Poklári Pri Poklarju

16 17 / Rožman Rožman Par Róžman Pri Rožmanu

/ 1 / / / / /

/ 11 Müllnar podrto 
Peklar

/ / /

Murave ležijo zahodno nad Javor-
jami. vas je ime dobila bodisi po 
tem, ker je tu mokroten svet (mur 
pomeni močvirje – izvor iz nem-
ščine, moor – angleški izraz za 
močvirje), bodisi po rastlinah, ki 
so morda tu nekoč rastle (po Ple-
teršniku je namreč murava mehka, 
zelena trava). v vasi izvira stude-
nec Muravček, ki je včasih napajal 
vodovod za Javorje in Dolenčice, 
danes ta voda ni primerna za pitje. 
ob robu vasi teče sevniščica, ki 
je pred več desetletji omogočala 
delovanje mlina (vir: Milena Alič, 
v zavetju sv. Tilna, 2010). 

Hiša Par Tuónet (narečno) ima ime 
po hišnem gospodarju. vsaj dve 
generaciji (stari oče in oče od se-
danjega gospodarja emila alič sta 
imela ime Tone oz. anton). hiša, 
ki je predstavljena na fotografiji, 
je bila v taki obliki postavljena že 
leta 1895. 

stari oče Tone se je dvakrat po-
ročil. iz zadnjega zakona z ženo 
Frančiško sta imela za tiste čase 

majhno družino – tri otroke Cirila, 
Kati in Toneta. Doma so redili ne-
kaj živali, vendar domačija ni bila 
velika niti bogata. 

Domači imajo v lepem spominu 
stare starše, še posebej mamo 
Frančiško, za katero je veljalo, da 
je bila dobrega srca in je imela 
vedno odprta vrata za reveže in 
berače. vse je razdala, tudi če je 
zanjo potem zmanjkalo. Npr. če 
je prišel berač mimo, ko je ravno 
kuhala repo ali zelje z mesom, je 
beraču dala cel kos mesa, družina 
pa je jedla le samo repo ali zelje.     

poleg omenjenih treh otrok je 
mama Frančiška imela še sina 
Matevža. Tudi on in kasneje nje-
gova družina so živeli v isti hiši 
– Par Tuónet. Matevž (Možina) si 
je kasneje v bližini zgradil majh-
no hiško in se preživljal kot tesar. 
Znan je bil kot ljudski šaljivec in 
pesnik. Zložil je več satiričnih pe-
smi na račun dogodkov in situacij 
v kraju in bližnji okolici. Njegove 
pesmi so se ohranile večinoma le 

MUrave
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po ustnem izročilu in v več različicah. Zaradi vsebine nekaterih pesmi 
(npr. ko se je ponorčeval iz rušenja znamenite farne cerkve v Poljanah) 
je imel kar nekaj težav s takratnimi oblastmi. Zato lahko obstaja več 
prilagojenih različic istih pesmi, ki jih je potrebi primerno »prodajal« 
takratnim oblastnikom (vir: osebni arhiv Milene Alič). 

Tonetova hiša pred prenovo (vir: domači arhiv krajanov)

Pred Tonetovo hišo v času kmečke ohceti (vir: domači arhiv krajanov)

Hišna  
št.

Stara 
hišna  

št.

Zgodovinski 
franciscejski 

kataster  
1826

Status 
animarum  

1800 - 
1870

Status 
animarum  

1900 - 1940

Hišno ime 
narečno

Hišno ime 
poknjiženo

1 12 / Žnidar Čemažar Par Čemážari Pri Čemažarju

2 11 / Kovač Rink Par Rínk Pri Rinku

3 13 / Čumov 
Janez

Čumova 
Kajža

Par Čúm Pri Čumu

4 / / / Čum Par Čúmuk Pri Čumovki

5 / / Ciril Ciril / /

6 5  / Kovač - 
Jeran

Kovač Par Kováč Pri Kovaču

7 4  / Peterc Petrc Par Piétarc Pri Petrcu

8 3  / Tomažin Tomažin Par Tomažín Pri Tomažinu

9 2  / Tone 
Petercov

Tone Par Tuónet Pri Tonetu

10 1 Koschanz Šuštar 
Lenart

Šuštar Par Šuóštari Pri Šoštarju

11 14 / Matevž, 
Peklarjev

Matevž Par Matévž Pri Matevžu

12 7 / Kobacek Kobacek Par Kobàck Pri Kobacku

13 6 / Petrcov, 
preje 

Tomažinov 
maln

V malnu U Màln V Malnu

14 9  / Košanc, na 
Berjačah

Košanc Par Košánc Pri Košancu

15 10 / Boštjan 
(Koritar)

/ Par Boštjàn Pri Boštjanu

/ 8  / Lovric 
(Potočnik)

/ Par Lovríc Pri Lovricu
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izdajatelj zaradi podatkov, pridobljenih preko ustnih virov, ne jamči za popolno 
pravilnost hišnih imen in zgodb ter ne odgovarja za morebitne tipkarske napake v 
besedilu in zapisu hišnih imen.

Za pomoč pri raziskovanju hišnih imen se zahvaljujemo sodelujočim domačinom, 
župniku v Javorjah, doc. dr. Mileni Alič ter doc. dr. Jožici Škofic (ZRS SAZU).

Za ogled zbranih hišnih imen obiščite www.hisnaimena.si

Fotografija na naslovnici: okno s staro ročno kovano železno okensko mrežo 
(˝gajtrom˝) na domačiji U Séunc (Foto: Milena Alič)

Javorje (vir: fototeka Gorenjskega muzeja)



Par Čemážari    Par Rínk    Par Čúm     
Par Čúmuk    Par Kováč    Par Piétarc    Par Tomažín     
Par Tuónet    Par Šuóštari    Par Matévž    Par Kobàck     

U Màln    Par Košánc    Par Boštjàn    Par Lovríc     
Par Poléjnšk    Par Matèčk    Par Matíc    Par Degerín     

Par Anžiètc    Par Málšen    Par Ízd    Par Bábnk     
Par Zamúd    Na Ovčíc   Par Ovčíčari    Par Míh     
U Sévnc  Par Sévnčari    U Kuóč   Par Kuóčari     

Par Poklári    Par Róžman    Par Brèc     
Par Podbriégari    Par Zaklánčari    Par Júrjuc     

Par Krêvluc    Par Srákari    Par Êlc    Par Óslčan     
Par Tomáž    Par Benédk    Par Miéžnari   Par Varbán    

Par Slavčét    Fáruž    Par Žnídari    Par Marjánc    Šuóla    
Par Pávl za šuóla    Par Tinàčk    Par Matíčet    U Rúp    

Par Rúpari    Par Hríbuc    Par Súkanc     
Par Ájnž    Par Kováč    Par Vóglari    Par Tónčet     
Par Mrák    U Bájt   Par Bájtari    Par Glebájs     

Par Ještínuc    Par Kováč    Par Kàmnari    Par Kuós     
Par Varbanáč    Par Darmuót    Par Rozínuc       

 Par Boštíc    Par Bárbarč    Par Kriék


