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1 Uvod

1.1 Predstavitev projekta FLU-LED
a zaščito bogate jezikovne in kulturne dediščine v obmejnem prostoru
(avstrijske) Koroške in Gorenjske je treba stara, večinoma samo v slovenskem
narečju rabljena hišna in ledinska imena obvarovati pred pozabo, saj so ta imena
danes sicer še živa dediščina, ki pa jo v svojem vsakdanu večinoma uporablja le
še starejša generacija.
Na (avstrijskem) Koroškem sta Interesna skupnost selskih kmetov in Slovensko prosvetno društvo Gorjanci v Kotmari vasi leta 2008 izdala zemljevida z ledinskimi in hišnimi imeni: imena na turističnopromocijskem zemljevidu v Selah
so zapisana v poknjiženi obliki, v Kotmari vasi pa je društvo objavilo zemljevid
z narečnimi poimenovanji na podlagi zapisov domačina Jozija Paka. Na podlagi
objavljenih zemljevidov ter dela raziskovalcev in ljubiteljskih zbirateljev kot tudi
na podlagi prizadevanj slovenskih krajevnih kulturnih društev v Rožu, na Zilji in
v Podjuni je Nacionalna agencija za nesnovno dediščino v Avstriji slovenska ledinska in hišna imena leta 2010 sprejela na seznam nesnovne dediščine v Avstriji.
Prošnja je ustrezala razumevanju nesnovne dediščine, kot je obrazloženo v Unescovem sporazumu o ohranjanju nesnovne dediščine, element pa predstavlja bistven
prispevek k ohranjanju kulturne raznolikosti in trajnostnega razvoja na Koroškem
in v širši (evropski) regiji. Unescova listina je priznanje vsem, ki ta imena ohranjajo
in dokumentirajo kot jezikovne priče, v katerih se zrcali zgodovina tega prostora:
imena so namreč odraz materialne zgodovine ter geografske, pokrajinske, biološke,
geološke in socialne stvarnosti. Slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem
so živa kulturna dediščina, ki je globoko zasidrana v zavesti slovensko in nemško
govorečih Korošcev, ta imena so tudi bistven del kulturne in narodne identitete
koroških Slovencev. Zemljevidi to izročilo ohranjajo v pisni podobi, v smislu Unescove konvencije pa naj bi imena ostala predvsem v živi rabi.
Na Gorenjskem je z zbiranjem, zapisovanjem in objavljanjem hišnih imen leta
2009 uspešno začela Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v okviru projekta Kako
se pri vas reče? in prav tako vzbudila veliko naklonjenost tako med domačini kot v
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strokovni javnosti. V projektu in njegovih nadaljevanjih je bilo do konca leta 2011
raziskanih 63 naselij na Gorenjskem, v katerih je bilo zabeleženih več kot 2200
hišnih imen. Agencija pri tem izpostavlja zlasti jezikoslovni (dialektološki) pomen
hišnih imen in hišna imena zbira v njihovi narečni podobi, poleg tega pa raziskuje
tudi zapise hišnih imen v zgodovinskih virih. Z namenom ozaveščanja lokalnega
prebivalstva o pomenu te nesnovne dediščine so v zbiranje aktivno vključeni vsi
krajani obravnavanih vasi, še posebej osnovnošolci. Tako kot na Koroškem se tudi
v Sloveniji nosilci tega projekta zavzemajo, da bi zbrano gradivo dobilo uradno
priznanje z vključitvijo v Register nesnovne kulturne dediščine ministrstva, pristojnega za kulturo.
Poleg sistematičnega zbiranja hišnih in ledinskih imen ter njihove razlage v več
jezikih bo tudi objava publikacije na skupnem spletnem kulturnem portalu FLULED prispevala k temu, da bomo hišna in ledinska imena ohranili in zaščitili ter
jih z interaktivnimi dejavnostmi uporabili tudi za lokalne in regionalne kulturne in
turistične projekte (npr. tematske sprehajalne poti). Skupne raziskave v obmejnem
pasu Gorenjske v Sloveniji in južne Koroške v Avstriji bodo tako pomagale ne le
pri ugotavljanju skupnih značilnosti in interesov pri ohranitvi kulturne dediščine,
temveč je med izhodišči projekta izpostavljena tudi izdelava interaktivnih dejavnosti, ki tematizirajo svojske geografske, družbene, okoljske, ekološke, jezikovne idr. posebnosti posameznih krajev, kar bo omogočilo nadaljnje interdisciplinarne raziskave in pristope do zbranega imenskega gradiva.

1.2 Metode FLU-LED
V publikaciji Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen. Projekt FLU-LED v
okviru Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007–2013 so predstavljeni
predvideni problemi in način njihovega reševanja pri čezmejnem projektu zbiranja in dokumentacije hišnih in ledinskih imen v obmejnem prostoru južne
Koroške in Gorenjske.
Medtem ko gre v uvodu predvsem za deﬁniranje predmeta raziskave, tj. hišnih
in ledinskih imen, je v nadaljevanju predstavljen način zbiranja izbranih zemljepisnih lastnih imen, pri čemer je posebna pozornost posvečena terenskemu delu,
ki temelji na predhodnem arhivskem in kabinetnem delu. Za terensko delo so
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predvideni enotni popisovalni obrazci, ki naj bi zajeli čim natančnejšo narečno
glasovno podobo imen v različnih pregibnih oblikah – poudariti želimo, da gre
pri zbiranju tovrstne nesnovne kulturne dediščine tudi za raziskovanje slovenskega jezikovnega izročila (ker so namreč v zgodovinskih virih zemljepisna imena
zaradi družbenozgodovinskih okoliščin večkrat transkribirana v pisavah, ki niso
upoštevale jezika avtohtonega prebivalstva, na tej podlagi prihaja tudi do zgrešenih
in tudi do nacionalno motiviranih interpretacij imen).
Posebno pozornost posvečamo načinu zapisa zbranega imenskega gradiva – ker
bodo na terenu delali tudi (ali predvsem) nejezikoslovci, so tu pojasnjena pravila
za poenostavljeni narečni zapis imen, medtem ko so pravila za poknjiževanje
ledinskih in hišnih imen ter za njihovo etimološko oz. motivacijsko razlago namenjena predvsem kabinetnemu (jezikoslovnemu) delu pri tem projektu in morebitnih drugih podobnih projektih, ki se bodo zgledovali po teh metodah dela. Ker
bomo zbrano gradivo tudi zvočno dokumentirali, bo s tem omogočena kasnejša
znanstevna dialektološka transkripcija dialektološke in onomastične raziskave.
V skladu z različno zahtevnostjo dela so metode oblikovane tako, da jasno določajo,
katera navodila se nanašajo na kabinetno delo, katera so namenjena popisovalcem na
terenu ter katera so namenjena zgolj jezikoslovnim strokovnjakom.

Navodila je mogoče razločiti po barvi besedila:
modra pisava – namenjeno vsem
rjava pisava – namenjeno kabinetnemu delu
zelena pisava – namenjeno jezikoslovnim strokovnjakom
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Iz prijave projekta:
Publikacija »Enotna metodologija nabora in dokumentacije ledinskih in hišnih
imen« bo partnerjem v projektu služila pri terenskem naboru imen, poleg tega pa bo
tudi po zaključku projekta brezplačno na razpolago vsem zbirateljem ledinskih in
hišnih imen, ki bodo svoje prispevke objavljali na skupnem kulturnem portalu.
Publikacija bo na razpolago v tiskani verziji in v digitalni verziji na spletni strani projekta.
Projektni rezultati bodo v okviru novega kulturnega portala brezplačno na
razpolago vsem projektnim partnerjem in drugim zainteresiranim. Preko preprostega
procesa registracije lahko zainteresirani prispevajo tudi k servisiranju, izboljšanju
in razširitvi podatkovne banke ledinskih in hišnih imen.
Objavljeni turistični zemljevidi so brezplačno na razpolago občinam in turističnim
ustanovam ter končnim uporabnikom, ki bodo z njihovo pomočjo lahko odkrivali
jezikovno kulturno dediščino območij.
Poseben cilj projekta pa je, da so izdelani podatki uporabljivi tudi za nadaljnje
(follow up) projekte v partnerskih občinah; kot primeri naj so navedene tematske
pešpoti in/ali in situ dokumentacije posebnih ledinskih in hišnih imen. Integracija
toponomastične dediščine v lokalne kartografske proizvode (krajevni in občinski
načrti) je izrecno zaželena.
S projektom želimo posredno pripomoči tudi k osveščanju lokalnega prebivalstva
o pomenu jezikovne dediščine obravnavanih območij in ohranjanja lokalnih govorov
in narečij, ki bogatijo kulturno podobo krajev na Koroškem in Gorenjskem.
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2 Predmet obravnave in njegov pomen

Predmet obravnave v projektu FLU-LED so hišna in ledinska imena.
HIŠNA IMENA spadajo med zemljepisna lastna imena ter poimenujejo naseljeno ali nenaseljeno hišo s hišno številko v naselju ali delu naselja (npr. domačija/
kmetija s posestvom, hiša brez posestva ...), ne pa tudi posamezna gospodarska
poslopja (npr. drvarnica, hlev ...); v raziskavo so lahko vključena tudi poimenovanja
za samostojne pomožne gospodarske objekte, ki niso del domačije (npr. mlin, žaga,
stope, sušilnica …), in skupne vaške objekte (npr. cerkev, župnišče, šola, gostilna,
gasilski dom, srenjska sušilnica, terilna jama ...).
Hišna imena so že od nekdaj pomembna za razpoznavanje hiš in ljudi na vasi,
označujejo najmanjšo naselitveno enoto, to je posest ali bivanjski prostor. Pomembna
so bila zlasti v časih, ko še ni bilo zemljiških knjig. Ime se je držalo hiše in posestva,
čeprav so se lastniki menjavali. Hišna imena so bila tudi osnova družinskih imen, imen
naselij in vasi, zato so dragocen del kulturne dediščine, zgodovine kraja in naroda.
LEDINSKA IMENA spadajo med nenaselbinska zemljepisna lastna imena znotraj
zemljepisnih imen v ožjem (toponimi) in širšem smislu (geonimi) ter poimenujejo:
a) dele zemeljskega površja za gojenje kulturnih rastlin (agronimi), pridelovanje
krme, pašo živine in rast gozda, tj. polja, njive, sadovnjake, vinograde, oljčnike,
hmeljišča, travnike, senožeti, pašnike, planinske pašnike ali samo planine, gozdove, gozdne plantaže (gozdna imena); b) vodne površine (vodna ledinska imena); c) vzpetine (gorska ledinska imena); d) poti in njihove dele; e) orientacijske
točke (razgledišča, znamenja, križe, planinske koče ipd.).
Ledinska imena so ljudem nekoč služila za orientacijo v njihovem bližnjem
življenjskem okolju in pri njihovih (kmečkih) opravilih, danes so pomembna predvsem
kot orientacijske točke. Starost ledinskih imen je različna, nekatera segajo v začetke
poselitve, druga so mlajša. Ledinska imena so zrcalo zgodovinskega in jezikovnega razvoja pokrajine. V domači krajevni narečni govorici so se prenašala iz roda v
rod, spreminjal pa se je način njihove izgovarjave in zapisa. S spreminjanjem načina
življenja – tradicionalno kmečko gospodarjenje izginja – so tudi ledinska in pokrajinska imena izgubila svoj prvotni namen, a so ostala kot vir informacij o neposredni
okolici naselij in njihovih prebivalcih.
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3 Metode zbiranja podatkov

O posameznem hišnem ali ledinskem imenu je treba zbrati čim več informacij
(ob predvidenih v vprašalnici lahko tudi druge), pri čemer se lahko pri končni objavi na zemljevidih in spletnem portalu del zbranih podatkov prilagodi tehničnim
omejitvam pri izdaji.
Pomembna delovna izhodišča pri projektu FLU-LED so:
– priprava metod zbiranja podatkov,
– publikacija o metodah zbiranja,
– zbiranje podatkov po opredeljeni metodi.
V nadaljevanju so predstavljeni različni vidiki zbiranja podatkov.

3.1 Določila o minimalnih in maksimalnih
prostorskih nivojih ledinskih imen
Popisati je treba vsa imena, ki jih domačini še uporabljajo oz. so jih do nedavnega
uporabljali, v zadnji fazi dokumentiranja pa morda izločiti poimenovanja preobširnih
ali premajhnih objektov poimenovanj.1 Eden od rezultatov projekta FLU-LED bodo
občinski zemljevidi, na katerih imena zajetih pokrajin (npr. Koroška, Gorenjska) ne
bodo objavljena, pač pa bodo objavljena imena (za občino značilnih) manjših enot, kot
so opredeljena v deﬁnicijah za zbiranje ledinskih in hišnih imen na terenu in za pripravo
zemljevida. Ostala merila za objavo zbranih podatkov na zemljevidih in portalu bodo
določena, ko bodo zbrani vsi podatki in določene tehnične možnosti za oblikovanje tiskanih zemljevidov.2

1 Zapisati je treba tudi imena naselij (slovenska narečna, knjižna slovenska/uradna in na Koroškem tudi nemška).
Ledinska imena, ki se rabijo samo v slovenščini, se ne ponemčujejo.
2 Morda na portalu in kartah ne bomo objavili imen večjih pokrajin, gorovij ipd. ali ledinskih imen, ki jih poznajo le člani
ene družine za dele lastnega posestva.
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3.2 Zahtevana starost hišnih in ledinskih imen
Zbirajo se samo tista hišna imena, ki so v rabi vsaj od leta 1940 (torej okrog 70
let), ne nujno na istem objektu. Ta čas namreč večinoma sovpada s koncem nastajanja novih kmetij in z začetkom obdobja deagrarizacije podeželja in urbanizacije
podeželskih naselij. Kot dokazilo o ustrezni starosti hišnega imena služijo podatki
iz zgodovinskih virov. Letnica nastanka zgodovinskega vira je zanesljivo ugotovljena letnica, ko je hišno ime že obstajalo, torej njegov nastanek datira v obdobje
pred tem letom. V kolikor za hišno ime ne obstaja zapis v zgodovinskem viru, se
okvirno obdobje nastanka preveri v lokalnem okolju med domačini.
Ugotavljanje starosti ledinskih imen je nekoliko težje, saj je zadnji pisni vir,
ki jih je sistematično popisal, kataster Avstro-Ogrske monarhije. Zbirajo se vse
časovne različice ledinskih imen, ki jih informatorji poznajo (starejše in novejše,
nastale zaradi sprememb v prostoru).
Zbirajo se tudi morebitna ledinska in hišna imena, ki niso več v vsakdanji rabi,
a jih posamezni informatorji še poznajo. Najpogostejši primeri so ledinska imena
za zemljišča, katerih raba je danes drugačna kot v času nastanka ledinskega imena,
ali hišna imena za izginule in podrte domačije.

3.2.1 Zgodovinski viri
Pri projektu bodo, kolikor je mogoče, sistematično uporabljeni naslednji zgodovinski viri: Franciscejski kataster (1823–1869), Reambulančni kataster (1867–1882)
in župnijske knjige (statusi animarum), ki pa so lahko vir le za hišna imena.
V Avstriji sta digitalni kataster – jožeﬁnski popis krajev (1774–1785) in Franciscejski kataster (1822–1826) dostopna na spletni strani Dežele Koroške (http://
gis.ktn.gv.at); dostopna sta tudi preko spletne strani koroškega geografskega informacijskega sistema KAGIS – Das Kärntner geograﬁsche Informationssystem
(http://www.kagis.ktn.gv.at/19948_DE). Pri rabi podatkov je treba upoštevati
pravila, ki so določena na spletni strani, komercialna raba ni dovoljena. Pri prevzemanju imen oz. preverjanju imen na podlagi digitalnega katastra je treba kot vir
podatkov navesti digitalni kataster oz. spletno stran.
Pri dokumentaciji hišnih imen na Koroškem upoštevamo župnijske knjige in
arhivske zapise v Arhivu Dežele Koroške (Kärntner Landesarchiv). Informativni
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vir so tudi napisi na nagrobnih kamnih. O hišnih imenih je na Koroškem na razpolago različna objavljena literatura, ki jo pri dokumentaciji prav tako vključujemo.
V Sloveniji Franciscejski kataster v analogni in digitalni obliki hrani Arhiv Republike Slovenije. V okviru projekta FLU-LED bodo uporabljeni dokumenti Franciscejskega katastra za Kranjsko (1823–1869) (signatura SI AS 176). Protokoli,3
v katerih so običajno poleg imena in priimka lastnika razvidna tudi hišna imena,
so na voljo v digitalni obliki na računalnikih čitalnice Arhiva RS. V protokolih so
zapisi večinoma v nemški kurzivi (gotici), zato je priporočljivo osnovno znanje te
pisave. Karte Franciscejskega katastra, ki predstavljajo zgodovinski vir za raziskovanje ledinskih imen, so na voljo v digitalni obliki in so za nekomercialno rabo
na voljo brezplačno, stranka je dolžna plačati le materialne stroške zapisa kart
na nosilec podatkov. Digitalizirane karte katastra niso georeferencirane, zato je
pred delom z njimi potrebna ustrezna umestitev v koordinatni sistem s pomočjo
geografskih informacijskih sistemov. Deloma so karte Franciscejskega katastra
dostopne na spletni strani Registra nepremične kulturne dediščine (http://giskds.
situla.org/giskd), a so te karte večinoma omejene na območja naselij.
V nekaterih primerih hišna imena v Franciscejskih katastrih niso navedena. Takrat
priporočamo dodatni pregled reambulančnih katastrov, za Gorenjsko je to Reambulančni
kataster za Kranjsko (1867–1882) (signatura SI AS 181). Operat tega zgodovinskega
vira je na voljo le v analogni obliki,4 karte pa enako kot karte Franciscejskega katastra.
Med župnijskimi knjigami je najbolj uporaben status animarum, ki predstavlja popis
družin po hišah. Na istem mestu je seznam celotne družine, ki je v določenem času
živela na istem naslovu. Status so župniki vodili v obliki tabelaričnih zapisov v knjigi,
redkeje v obliki kartoteke. Uveden je bil z Rimskim obrednikom leta 1614 in je predpisan še danes. Vnaprej tiskani obrazec v statusu predvideva tudi podatke, ki so koristni pri odkrivanju hišnih imen. To so rubrike »kraj«, »hišna številka« in »domače hišno
ime (nomen vulgare)«. Pri pregledu župnijskih knjig se zabeleži vsaj naslov in hišno
ime v zapisu, ki ga navaja. Vsaka župnijska knjiga ima letnico (obdobje) vodenja in je
tako zanesljiv podatek o času (leto), ko je hišno ime že obstajalo.

3 Za raziskovanje hišnih imen so uporabni dokumenti: Alphabetisches Verzeichnis der Grund-Eigenthümer
der Gemeinde … ali Protocoll der Bau-Parcellen der Gemeinde …
4 Za raziskovanje hišnih imen je uporaben dokument Alphabetisches Verzeichniss aller in der Steuer-Gemeinde …
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V Sloveniji so župnijske knjige za Gorenjsko večinoma shranjene v Nadškoﬁjskem
arhivu Ljubljana, kjer je vpogled vanje možen po predhodni najavi. Določene
župnije knjige hranijo še na sedežu župnije; v teh primerih se je za vpogled vanje
treba dogovoriti individualno z župnikom. Za nekatere župnije župnijskih knjig ni
več, ker so bile izgubljene ali uničene (vojne, naravne in druge nesreče).
Dobršen del hišnih imen, zapisanih v župnijskih knjigah, je že zbralo Slovensko rodoslovno društvo, ki v svoji spletni zbirki Leksikon priimkov (http://www.rodoslovje.
com) zbira priimke in hišna imena, povezana s širšim slovenskim narodnim prostorom.

3.2.2 Dostopnost literature in pisnih podatkov o ledinskih in hišnih imenih
Pred “terenskim delom” je treba, če je to mogoče, zbrati in v ustrezno strukturirano
podatkovno bazo (glej kabinetne tabele v prilogi) izpisati vse zgodovinske vire in
tudi podatke iz obstoječe literature ter zbirk zasebnih zbirateljev, raziskovalnih
inštitucij, društev, šol ...
V času po drugi svetovni vojni so na avstrijskem Koroškem nastale številne dokumentacije krajevnih, ledinskih in hišnih imen, ki predstavljajo osnovno gradivo za
zapisovanje ledinskih in hišnih imen v posameznih krajih (glej seznam literature
za ledinska, hišna in krajevna imena na Koroškem). Pri tem je treba ločiti historične
zapise imen in interpretacijo imen. Historične zapise lahko prevzamemo, pri interpretacijah svetujemo previdnost. Na območju avstrijske Koroške moramo literaturo
o imenih, ki je bila objavljena po drugi svetovni vojni, uporabljati previdno tudi
zato, ker so interpretacije imen večkrat služile dokazovanju nemškega izvora imen.
Številna slovenska narečna imena so ponemčili, pri tem se je večkrat zabrisal prvotni izvorni pomen imen, ki je bil navezan na določeno posest ali pa povezan z
določenimi pojavi v naravi.
Tudi na Gorenjskem so že potekale akcije za zbiranje hišnih in ledinskih imen.
Tako so ta imena zbirali npr. osnovnošolci in srednješolci v okviru krožkov ali raziskovalnih nalog, študenti različnih smeri v okviru seminarskih in diplomskih nalog, društva
(npr. Slovensko rodoslovno društvo), zasebni/ljubiteljski zbiralci in raziskovalci različnih strok (jezikoslovci, etnologi, geograﬁ), inštitucije (Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Ljubljana, Filozofska fakulteta Ljubljana, Razvojna
agencija Zgornje Gorenjske, Triglavski narodni park). Nekaj tega gradiva je že objavljenega (o tem v seznamu literature), nekaj ga je treba poiskati pri zbiralcih samih.
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3.3 Metode terenskega dela
Kabinetni pripravi (izpisu imenskega gradiva iz pisnih virov) sledi terensko delo v
več stopnjah. Metode terenskega dela je težko predpisati vnaprej, saj je način dela
popisovalcev različen, v metodologiji so navedene le osnovne metode dela.

3.3.1 Izbira informatorja
Pri terenskem delu je najpomembnejša izbira informatorja: v dialektologiji velja,
da je najboljši informator starejši domačin/starejša domačinka, tj. človek, ki vse
življenje prebiva in dela v nekem kraju, ki dobro govori domače narečje, pozna
domače življenjsko okolje in ljudi v domačem in sosednjih krajih ter njihov način
življenja (priseljenci so redko dobri informatorji). Izobrazba za dobrega informatorja ni relevanten podatek – pomembnejša je “naravna bistrost” in razgledanost
govorca. Domače okolje in torej tudi poimenovanja zanj (ledinska imena) navadno najbolje poznajo kmetje in njihove družine, gozdni delavci, lovci in ribiči ...,
medtem ko hišna imena lahko dobro poznajo tudi drugi domačini.
Raziskovalec mora na popisovalnem obrazcu navesti osnovne podatke o informatorju:
– ime in priimek,
– domače hišno ime, če ga ima,
– kraj bivanja (tudi naslov in/ali telefonska številka za morebitno ponovno srečanje),
– datum terenskega raziskovanja.
Zbrane podatke je smiselno preveriti pri več domačinih – lahko jih je več prisotnih
že pri prvem srečanju na terenu, lahko pa zbrane podatke ponovno preverimo še na
t. i. srečanjih z domačini (pri projektih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Kako
se pri vas reče? itd. domačini na posebej sklicanih srečanjih skupaj z raziskovalcem
preverijo in dopolnijo zbrane podatke o hišnih imenih; kadar se o kakem imenu ali
njegovi obliki vsi ne strinjajo, raziskovalec zapiše vse znane različice, nosilec imena
pa se nato sam odloči za obliko imena, s katero se lahko identiﬁcira).
Pri prvem srečanju z informatorjem/informatorji je smiselno zbrati le osnovne podatke o hišnih in ledinskih imenih (tabela za terensko delo je v prilogi k tej metodologiji). Kasneje naj se raziskovalec še vrne k izbranim najboljšim informatorjem in z njimi
razišče imensko gradivo tudi v globino (z dodatnimi vprašanji v terenski tabeli).
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Raziskovalci in informatorji naj pri zbiranju imenskega gradiva sodelujejo po
svojih najboljših možnostih!

3.3.2 Slušno in pisno dokumentiranje ledinskih in hišnih imen na terenu
Hišna in ledinska imena morajo biti dokumentirana tako pisno, kakor tudi zvočno.
Zvočni zapis je osnova, na podlagi katere se lahko tudi naknadno oblikujejo
pisni zapisi zbranih imen, jezikoslovcem pa omogoča natančen zapis imen tudi
v fonetični transkripciji in morebitno razlago izvora imen. Zvočni zapis bo lahko
uporabljen tudi kasneje pri objavi zvočne podobe ledinskih in hišnih imen na spletni
strani projekta ali v drugem elektronskem viru.
Za snemanje imenskega gradiva je potrebna ustrezna (priporočena) opremljenost
izpraševalca:
– diktafon, izjemoma lahko tudi kamera (snemati se sme le s privolitvijo informatorja, vendar v sproščenem vzdušju, da bo posneto gradivo relevantno),
– posneto gradivo je treba doma čim prej prenesti v elektronski arhiv in zapisati v
računalnik/na papir (dokler so podatki tudi v spominu še sveži),5
– vsako hišo je smiselno fotograﬁrati (hišo se sme fotograﬁrati le s privolitvijo lastnika). Na fotograﬁjah ne sme biti oseb, saj to oteži vsakršno objavo fotograﬁje v
medijih ali na spletu. Če je to mogoče, je prav fotograﬁrati tudi druge poimenovane objekte (njive, vzpetine, potoke ...),
– izpraševalec najprej poizveduje po imenih, ki so že izpisana iz zgodovinskih idr.
pisnih virov (s seboj ima torej tabelo s tem gradivom), nato gradivo dopolnjuje
z novejšimi podatki in dodatnimi imeni,
– izpraševalec mora biti opremljen z ustreznim zemljevidom (letalski posnetek –
ortofoto ali topografski zemljevid (vsaj v merilu 1 : 10.000, zaželeno 1 : 5000),
v kombinaciji s katastrsko karto), da bo lahko takoj vpisoval imena nanj,

5 O transkripcijah glejte v nadaljevanju.
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V Sloveniji prostorske podatke hrani Geodetska uprava RS (http://www.gu.gov.
si). Za njihovo izdajo je na omenjeno inštitucijo treba posredovati izpolnjen obrazec za
naročilo digitalnih podatkov (objavljen na njihovi spletni strani). Skladno z Zakonom
o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja Geodetska uprava RS za izdane podatke zaračuna za uporabo geodetskih podatkov za javne ali osebne namene za nepridobitne ali nezaračunljive
pridobitne namene samo ceno materialnih stroškov posredovanja informacij javnega
značaja po ceniku.
Skladno s Pogoji uporabe geodetskih podatkov, ki jih je Geodetska uprava RS izdala
17. 3. 2008, je treba upoštevati sledeče zahteve (izvleček pogojev uporabe):
– Geodetska uprava RS ne prenaša lastništva podatkov na uporabnika podatkov in
ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v podatkih in za posledice takih
pomanjkljivosti.
– Uporabnik ob prejemu podatkov pridobi pravico njihove uporabe za takšen namen, za katerega je podatke pridobil.
– Uporabnik mora Geodetski upravi RS sporočiti vsako spremembo namena uporabe podatkov.
– Uporabnik podatkov se obvezuje, da bo pri vsaki uporabi in morebitni objavi
podatkov ali izdelkov zagotovil navedbo vira podatkov, ki obsega naziv »Javne
informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, vrsta podatka«.
Poleg tega je dolžan navesti tudi čas, na katerega se podatki nanašajo, oziroma
datum stanja zbirke podatkov.
– Uporabnik se zavezuje, da bodo geodetski podatki v primeru objave na internetu
uporabljeni le kot podlaga za prikaz drugih vsebin, ne bodo pa prikazani samostojno. Izdelana mora biti tudi povezava na spletno stran Geodetske uprave RS:
(http://www.gu.gov.si).
Na avstrijskem Koroškem je v projekt kot strateški partner vključen Urad Deželne
vlade – KAGIS (Kärntner Geograﬁsches Informationssystem). Deželna vlada
produkte geografskega informacijskega sistema GIS daje na razpolago brezplačno
za kulturne in raziskovalne namene. Za tiskanje delovnih kart, ki služijo zbiranju
osnovnega imenskega gradiva, je dobil projektni management projekta „FLULED“ (Büro Berchtold land.plan, 9020 Klagenfurt/Celovec) na razpolago ortograf-
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ske kartne podlage južne Koroške (zemljevidi velikosti A3 v merilu 1:10.000) z
vključenimi mejami katastrskih parcel, tako da je po potrebi mogoče tiskati karte
za vključene partnerje projekta.
Pri publikacijah vseh vrst je treba navesti Deželo Koroško – KAGIS: Land Kärnten – KAGIS ter povezavo na njihovo spletno stran (http://www.kagis.ktn.gv.at).

3.3.3 Kaj vse izpraševati (oblikovanje popisnih obrazcev)
V različnih akcijah zapisovanja ledinskih in hišnih imen ter pri jezikoslovnem
(dialektološkem) terenskem delu (npr. v projektu narečjeslovnega krožka OŠ
Staneta Žagarja v Lipnici Od imena do zgodbe (hišna in ledinska imena v Lipniški
dolini), ki ga je vodila J. Škoﬁc, na otroškem raziskovalnem taboru v Kanalski
dolini l. 1999,6 pri projektu Kako se pri vas reče?,7 v Slovenskem lingvističnem
atlasu in drugod v Sloveniji ter ob zbiranju ledinskih in hišnih imen pri Inštitutu
Urban Jarnik in slovenskih krajevnih kulturnih društvih na Koroškem8 so se doslej
oblikovale različne oblike obrazcev za zbiranje narečnega občno- in lastnoimenskega besedja. Na podlagi izkušenj smo oblikovali kabinetne in terenske tabele,
ki zajemajo vse pomembne podatke, potrebne za strokovno raziskovanje ledinskih
oz. hišnih imen – objavljeni so v prilogi.

3.3.3.1 Oblike zbranih imen (jezikoslovne kategorije, predvidene s
popisovalnimi obrazci)
Za karseda natančno dokumentacijo zemljepisnih lastnih imen v narečni podobi
v okviru narečjeslovnega in imenoslovnega terenskega dela ter njihovo poznejše
narečjeslovno in (etimološko) imenoslovno preučevanje je pomembno, da raziskovalec tako lastno ime, ki ga dokumentira, kot tudi morebitno občno ali lastno
ime, iz katerega je dokumentirano lastno ime nastalo, dokumentira v različnih pojavnih oblikah. Pomembne so predvsem:

6 Vprašalnik, ki so ga sestavili udeleženci otroškega raziskovalnega tabora v Kanalski dolini l. 1999, je objavljen v
knjižici Hišna imena v Žabnicah/Nomi in vulgo delle case di Camporosso.
7 Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, vodja projekta Klemen Klinar.
8 Slovenska krajevna kulturna društva na Koroškem in inštitut Urban Jarnik so za pripravo žepnih zemljevidov oblikovali
tabele za zbiranje osnovnih podatkov o imenih in za zapisovanje teh imen v narečnih različicah. Ker pri zapisovanju
sodelujejo tudi društveni člani, so narečni zapisi poenostavljeni in tudi neenotni, vendar so povsem uporabni za nadaljnje raziskave ob sodelovanju strokovnjakov, ki gradivo obdelujejo in nadgrajujejo.
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1. osnovna oblika lastnega imena
a) samostalniška/pridevniška besedna zveza v imenovalniku (odgovor na vprašanje
kaj?), če ima lastno ime strukturni tip samostalniške/pridevniške besede ali
besedne zveze (gorenjsko Rónca, Búkovle, Úkovčova dolína, Cgánsk; koroško
Prh, Bošún, Brdǝnca, Áplenca, Súšje, Bváte, Kúharju vóh, Mónijove brêje);
b) predložna besedna zveza v vlogi prislovnega določila kraja, in sicer v pomenu
nahajanje (odgovor na vprašanje kje?), če ima lastno ime strukturni tip predložne
besedne zveze (gorenjsko Po kráj, Na koríscah, U mízcah, Na Dúnejovmo stədênc,
Pod ta mókro skálo, Za dóvgo nívo, Pər Maríjc; koroško Pod Rúəpratovo ǥoró, Na
púələ, Pod líp, Pod pečmí, Za cíərkujam, Pər Drál, Na rúəǥu, Na ǥoríc, Na kamêj).
2. neosnovne oblike lastnega imena
(njegovo spreminjanje glede na stavčnočlensko vlogo):
a) če je osnovna oblika lastnega imena samostalniška/pridevniška beseda ali
besedna zveza, sprašujemo po naslednjih neosnovnih oblikah lastnega imena:
– brezpredložni rodilnik (zanikani osebek v bivanjskih stavkih z glagolom biti
(tu ni ...) ali zanikani premi predmet (ne vidim ...)): gorenjsko Rónce, Búkovla,
Úkovčove dolíne, Cgánskəga; koroško Prha, Bošúna, Brdǝnce, Áplence, Súšja,
Bvát, Kúharjovǥa vóǥa, Mónijovǝh brêj);
– predložne besedne zveze z glede na položaj govorca spreminjajočim se krajevnim predlogom in krajevnim prislovom (t. i. alpizem, npr. nadiške poudarjene
oblike ne ob predlogu: tam, tu, gori, doli; nepoudarjene oblike ob predlogu: ta v,
tu v, gor v, dol v …), ki odgovarjajo na vprašanja:
– kje? (nahajanje) (gorenjsko na Rónc, u Búkovlə, u Úkovčov dolín, na Cgánskəm;
koroško u Prúhə, u Bošúnə, u Brdǝnc, pǝr Áplenc, na Súši, na Bvátah, na
Kúharjovǝm vóh, u Mónijovǝh brêjah);
– kam? (cilj glagolskega dejanja) (gorenjsko na Rónco, u Búkovle, u Úkovčovo
dolíno, na Cgánsk; koroško u Prh, u Bošún, u Brdǝnco, h Áplenc, na Súšje, na
Bváte, na Kúharjov vóh, u Mónijove brêje);
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– od kod? (izvor glagolskega dejanja) (gorenjsko z Rónce, z Búkovla, z Úkovčove
dolíne, z Cgánskəga; koroško s Prúha, z Bošúna, z Brdǝnce, od Áplence, s
Súšja, z Bvát, s Kúharjovga vóǥa, z Mónijovǝh brêj);
b) če je osnovna oblika lastnega imena predložna besedna zveza (pri čemer je v
stranskih sklonih mogoče pisanje celotnega imena, torej tudi predloga, z veliko
začetnico, ali pisanje predloga z malo začetnico, prve sestavine ostalega dela imena pa z veliko začetnico),9 sprašujemo po naslednjih neosnovnih oblikah lastnega
imena z vprašanjema:
– kam/kod? (gorenjsko Po kráj/po Kráj (LI), Na korísca/na Korísca (LI), Na skálc/
na Skálc (HI), U mízce/u Mízce, Na Dúnejov stədênc/na Dúnejov stədênc, Pod
ta mókro skálo/pod Ta mókro skálo, Za dóvgo nívo/za Dóvgo nívo, H Maríjc/h
Maríjc; koroško Pod Rúəpratovo ǥoró/pod Rúəpratovo ǥoró, Na Púəle/na Púəle,
Pod líp/pod Líp, Pod pečí/pod Pečí, Za cíərkuje/za Cíərkuje, H Drál/h Drál, Na
rúəh/na Rúəh, Na ǥoríc/na Ǥoríc Na kamêje/na Kamêje),
– od kod? (gorenjsko /, /, S Skálce/s Skálce (HI), /, Od Dúnejovga stədênca/od
Dúnejovga stədênca, Od ta mókre skále/od Ta mókre skále, Izza dóvge níve/
izza Dóvge níve, Od Maríjce/od Maríjce; koroško Spod Rúəpratove ǥoré/spod
Rúəpratove ǥoré, S Púəla/s Púəla, Spod líp/spod Líp, Spod pečí/spod Pečí, Zza
cíərkuja/zza Cíərkuja, Od Drále/od Drále, Z rúəǥa/z Rúəǥa, Z ǥoríce/z Ǥoríce,
S kamêja/s Kamêja);

9 V tem primeru se zabriše predložna oblika lastnega imena v osnovni obliki, čeprav ime brez predloga v osnovni obliki,
torej kot odgovor na vprašanje Kaj? v narečju sploh ne živi. Slovenski pravopis 2001 ne pojasnjuje dovolj rabe velike
začetnice v stranskosklonskih oblikah predložnih nenaselbinskih zemljepisnih lastnih imen, medtem ko za taka naselbinska imena daje tri možnosti:
§74: pisanje celega predložnega imena v osnovni obliki z vrstnim poimenovanjem pred seboj, npr. Grem v ulico Za vodo;
§75: v stranskem sklonu se piše samo ime brez predloga, npr. Prihajam od Fare (ime naselbine: Pri Fari);
§76: v stranskem sklonu se piše predložni in nepredložni del imena kot ena beseda, npr. Prihajam iz Zavode.
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3. izvor lastnega imena, iz katerega je (zemljepisno ali osebno) lastno ime nastalo,
in sicer tako v osnovni obliki in kot v neosnovnih oblikah z natančno opredeljenim
pomenom, ki ga ime ima v preučevanem krajevnem govoru (če je v krajevnem
govoru seveda znano, sicer je potrebno na to posebej opozoriti):
a) samostalniki:
i) občnoimenski: *rónca, rod. ed. rónce ž ʻravnicaʼ; *búkovle, rod. ed. búkovla,
s ʻbukovje, bukov gozd/lesʼ; dolína, rod. ed. dolíne ž ʻdolina, vrtačaʼ;
ii) lastnoimenski: Úkovc, rod. ed. Úkovca m, ime hišnega gospodarja;
b) predložne besedne zveze:
i) občnoimenske: za ta dóvgo nívo, orod. ed. ʻza dolgo njivoʼ;
ii) lastnoimenske: pər Maríjc, mest. ed., ledinsko ime ‘Marijica, oblika ženskega
imena Marija’;
iii) predlogi (vrsta predloga, sklonska vezava): pər krajevni predlog z mest.
ʻpri, blizuʼ;
c) pridevniki:
i) občnoimenski (kakovostni, vrstni, izobčnoimenski svojilni): m cgánsk, ž
cgánska, s cgánsk ʻciganski; ki ima zvezo s ciganiʼ;
ii) lastnoimenski (izlastnoimenski svojilni): m Úkovčov, ž Úkovčova, s Úkovčov
ʻUkovčev, ki pripada Ukovcuʼ.
Najpomembnejše neosnovne oblike samostalniških in pridevniških besed, pomembne
za določitev njegovega sklanjatvenega in naglasnega vzorca so naslednje (ob tem
je treba določiti tudi spol samostalnika: moški (m), ženski (ž), srednji (s)):
a) za samostalnike 1. moške in srednje sklanjatve: rodilnik ednine (rod. ed.);
b) za samostalnike 1. ženske sklanjatve: rodilnik in tožilnik ednine (rod. ed.,
tož. ed.) (posebno je potrebno paziti na končniški in mešani naglasni tip: gorenjsko:
vodà vodè vodòː ~ Za vódo);
c) za samostalnike 2. ženske sklanjatve: rodilnik ednine (rod. ed.);
d) za samomnožinske samostalnike: rodilnik množine (rod. mn.);
e) za pridevnike: imenovalnik ednine (im. ed.) moškega, ženskega in srednjega spola.
4. razlika med občno- in lastnoimensko sfero jezikovnega sestava
Posebej je treba opozoriti na morebitne razlike med občno- in lastnoimensko sfero
jezikovnega sestava, ki se lahko pojavljajo na različnih ravninah jezikovnega sestava:
a) glasovni sestav (ohranjanje starejših glasovnih značilnosti v lastnih imenih, ki so
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v občnih imenih že izginile); npr. odraz ponaglasnega nenaglašenega polglasnika:
onemitev v občnoimenski sferi – ohranitev v posameznih lastnih imenih (nadiško
klán-c ~ Kòšp-ac < psl. *-ьcь);
b) naglasni sestav (ohranjanje starejših naglasnih značilnosti v lastnih imenih, ki
so v občnih imenih že izginile); npr. umik naglasa z dolgega cirkumﬂektiranega
zloga (odraza praslovanskega starega cirkumﬂeksa) ob predslonki: neohranjenost
v občnoimenski sferi – ohranitev v posameznih lastnih imenih (nadiško dol v vodó
~ tja Na vóde);
c) oblikovni sestav (ohranjanje starejših oblikovnih značilnosti v lastnih imenih,
ki so v občnih imenih že izginile): ohranjanje prvotnih končnic samostalnikov o
jevske sklanjatve v lastnih imenih (npr. nadiško ta pod vrátmi < psl. *-ьmi/*-ъmi
~ ta Pod vrát < psl. *-y);
č) skladenjski sestav: morebitne razlike v pomenu, vezavi, pojavitvi predlogov
(kot občno ime se npr. v gorenjskem narečju lahko rabi besedna zveza tipa za ta
dolgo njivo s členom ta, pod ta mokro skalo, medtem ko se v lastnem imenu pojavljajo tudi besedne zveze tipa Za dolgo njivo brez člena ta).

3.3.4 Zasnova obrazca za zapis hišnega imena
3.3.4.1 Dokumentacija hišnega imena
1. Kako se reče / rečete / pravite tej hiši?
[sprašujemo po osnovni obliki hišnega imena]
Pər Pécarjə
Pər Jérc
Pər ta Smrkovəh
Məkvávžovc/Pər Məkvávžovc/Pər Məkvávžovcə/Pər Məkvávžovco/Pər Məkvávžovce
Kalíše/Na Kalíš
Na skálc/Na skálce/Na skálcə
Na Jágnovc
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2. Kdo živi (je živel) v tej hiši? / Kako rečete “ta domačim”?
[sprašujemo po osnovni obliki družinskega imena]
Pécarjə/Pécarjov
Jérčnə
Ta Smrkov
Məkvávžovčov
Kalíšənkovi
/
Jágnovšk
3. Kako se reče / se je reklo gospodarju hiše? [sprašujemo po nazivanju gospodarja]
Pécar
Jércən (Tóne)
Ta Smrkov (Francè)
Məkvávžovc
Kalíšnik/Kalíšənk
(Grêga) S skálce/s Skálce
(Vínko) z Jágnovce
4. Kako se reče / ste rekli gospodinji hiše? [sprašujemo po nazivanju gospodinje]
Pécarca
Jércna (Johána)
Ta Smrkova (Fránca)
Məkvávžovka
Kalíšənca
(Ánica) S skálce/s Skálce
(Maríja) z Jágnovce
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5. [sprašujemo po svojilnem pridevniku, če obstaja v zvezah s samostalnikom]
a) Čigav je svet/pod/..., če je od Pecarja / od Jercinih?
[sprašujemo po obliki za moški spol]
Pécarjov sadovnk
Jércən svét
svét od ta Smrkovəh
Məkvávžovčov pòd
Kalíšənku mlín
b) Čigava je hiša/hči/..., če je od Pecarja / od Jercinih?
[sprašujemo po obliki za ženski spol]
Pécarjova ta mláda
Jércna bájta
níva od ta Smrkovəh
Məkvávžovčova kráva
Kalíšənkova híša
c) Čigavo je tele/polje ..., če je od Pecarja / od Jercinih?
[sprašujemo po obliki za srednji spol]
Pécarjov póle
Jércən póle
póle od ta Smrkovəh
Məkvávžovčov têle
Kalíšənku púəle
6. [sprašujemo po neosnovnih oblikah hišnega imena]
Kje ste bili včeraj, ste se ustavili, ste bili na obisku ...?
pər Pécarjə
pər Jérc
pər ta Smrkovəh
pər Məkvávžovc
na Kalíš
Na skálc/na Skálc
na Jágnovc
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7. Kam ste šli na obisk/po moko, ste hodili po mleko ...?
h Pécarjə
h Jérc
h ta Smrkovəm
h Məkvávžovc
na Kalíše
Na skálco/na Skálco
na Jágnovco
8. Od kod ste prišli domov, ste prinesli mleko ...?
od Pécarja
od Jérce
od ta Smrkovəh
od Məkvávžovca
s Kalíš, raz Kalíše
S skálce/s Skálce
z Jágnovce
9. Kaj pomeni hišno ime, zakaj se tako reče? Ali morda veste, kaj bi to lahko pomenilo?
Pər Pécarjə, sem slišal, da se reče, zato ker so prvi lastniki prišli izpod Pece.
Pər Jérc se reče zato, ker je bila tam doma ena Jerca.
Pər ta Smrkovəh se je reklo zato, ker so bili otroci veliko smrkavi.
Na Skálc se reče zato, ker hiša zares stoji na strmi skali nad vodo.
Na Kalíš se reče zato, ker menda beseda izhaja iz besede kal, kar pomeni mlaka
ali luža; Kališe so na vzpetini, kjer ni vode, v stranskih dolinah so potoki.
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3.3.4.2 Izvor hišnega imena
10. Sprašujemo po pomenu besed, ki se pojavljajo v hišnem imenu (neobvezno):
a) Ali se beseda Məkvavž v govoru vašega kraja (po domače) uporablja tudi
za ljudi? Ali se spomnite koga v vasi, da mu je ime (mu je bilo ime) Məkvavž?
Ja, bil je Lombarjov Məkvavž.
Ne, se ne spomnim.
b) Ali beseda zotlar v govoru vašega kraja (po domače) kaj pomeni?
Ja, zotlar deva sedva.
c) Koga ni? [sprašujemo po zanikanem rodilniku]
Tle v vas ni nobenga zotlarja.

3.3.5 Zasnova obrazca za zapis ledinskega imena
3.3.5.1 Dokumentacija ledinskega imena
1. Kaj/kdo je to? Kako se reče / rečete / pravite temu travniku, pašniku, senožeti,
njivi, gozdu ...? [sprašujemo po osnovni obliki imena]
Vóh
Ta vélk grábən
Fárjovca
Na žág
Za dóvgo nívo
Párt
Cgánsk
Trávənk, Trávənci
Grôbn
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2. Česa ni? [sprašujemo po zanikanem rodilniku]
Vóga
Ta vélkga grábna
Fárjovce
/
Za dóvge ńive
Pártov
Cgánskga
Trávənka, Trávənkov
Grôbna
3. Kje ste bili, ste se ustavili, ste pasli krave, kosili/sekli, grabili, sadili krompir ...?
[sprašujemo po neosnovnih oblikah ledinskega imena]
u Vóh
u Ta vélkmo grábnə
u Fárjovc
Na žág/na Žág
Za dóvgo ńivo/za Dóvgo ńivo
u Pártəh
na Cgánskəm
u Trávənku, u Trávənci
u Grôbnu
4. Kam ste šli, ste gnali krave, šli kosit/seč, šli grabit, šli sadit krompir,
nesli krompir ...?
u Vóh
u Ta vélk grábən
u Fárjovco
Na žágo/na Žágo
Za dóvgo ńivo/za Dóvgo ńivo
u Párte
na Cgánsk
u Trávənk, u Trávənke
unta u Grôbn
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5. Od kod ste prišli, ste prignali krave, prinesli krompir ...?
z Vóga
s Ta vélkga grábna
s Fárjovce
Z žáge/z Žáge
Izza dóvge ńive/izza Dóvge ńive
s Pártov
z Cgánskga
(dole) s Trávənka, (dole) s Trávənkov
(un) z Grôbna
6. Kaj pomeni ledinsko ime, zakaj se tako reče? Ali morda veste, kaj bi to lahko pomenilo?
Vóh se reče zato, ker je to pri vodi (‘log’).
Ta vélk grábən se reče zato, ker je tam graben, to je potok, precej širok, Ta mál
grábən je pa na drugem koncu.
Párt so bili razdeljeni na več delov (= partov) oz. na več lastnikov.
Na Cgánskəm so pa res Cigani včasih taborili.
Trávənk so pravili čisto določenemu travniku; gospodarji so kosili v Trávənku
in druge njihove travənke.
Grôbn se reče zato, ker je tam jarek ob rečici, ki teče s hriba Komlja.

3.3.5.2 Izvor ledinskega imena
7. sprašujemo po pomenu besed, ki se pojavljajo v ledinskem imenu (neobvezno):
a) Ali beseda log v govoru vašega kraja (po domače) kaj pomeni?
Ja, tako rečemo tam, kjer je svet ob vodi, in Voh je res med dvema vodama.
b) Ali beseda part v govoru vašega kraja (po domače) kaj pomeni?
Ja, part je en del travnika.
Kako bi rekli, da bi uporabili besedo part po domače?
Tam Pod skalco, k je tist travənk, je več partov, en part je naš, en je od soseda, en
je od Bodlaja.
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Česa ni? [sprašujemo po zanikanem rodilniku]
Tle ni nobenga parta.
Kakšen je lahko part? [sprašujemo po spolu]
Part je lahko velək, mejhən, lahko je ozək, kratək.
b) Ali beseda velik v govoru vašega kraja (po domače) kaj pomeni?
Ja, velik, da ni majhen.
Kakšen je travnik/kamen/..., če ni majhen?
Travənk je velək.
Kakšna je njiva/hiša/lopata/..., če ni majhna?
Niva j velika.
Kakšno je tele/polje/..., če ni majhno?
Tele j velək.
Dalje glej vprašalnico za hišna imena.

3.3.6 Osnovna dokumentacija hišnih in ledinskih imen za pripravo zemljevida
3.3.6.1 Terensko delo z zemljevidom
Pri zapisovanju ledinskih in hišnih imen je za namene priprave zemljevida treba poleg ledinskih imen upoštevati še druga imena in značilnosti krajev, ki jih
označujemo na zemljevidih, zato beležimo tudi:
– krajinska imena (npr. Gúre, Gorénska),
– krajevna imena / imena vasi (npr. Žirónca, Hólbəče),
– cerkve,
– mline, žage, stope …
– terilne jame, sušilnice (paštbe) ...
Imena zapisujemo v tabelo s tekočo številko in oznako za tip imena, na delovnem
zemljevidu pa zapišemo ustrezne številke. V tabelo zapišemo narečno ime ter dodatna pojasnila o imenu (izvor, pomen, razne oblike imen, poknjižena oblika ipd.).
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Pri označevanju zemljišč je treba na zemljevidu s poligonom zarisati obseg
območja, ki ga ime označuje. V poligon se s črto označi tudi najbolj smiseln
potek teksta na karti glede oblikovanosti terena (npr. skladno z smerjo nagnjenosti
pobočja, potekom doline ipd.). Natančno je treba določiti tudi obseg ledin, in sicer
tako “zbirnih imen” kot posameznih ledin v okviru teh (npr. Dóle – Pécarjove
Dóle, Pétrovčove Dóle ...).
Na zemljevid in v zbirno tabelo najprej zapišemo tekočo številko, nato za boljšo
preglednost s posebno črko v tabeli (in na zemljevidu) označimo tip imena: hišno
ime – H, ledinsko ime – L (imena travnikov, gorovij, vodovij, pokrajin ...) in druga
imena – D (znamenja, križi, kapelice, poslopja ipd).

Vzorec izpolnjene zbirne tabele
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Pri zapisovanju ledinskih in hišnih imen je za pripravo zemljevida treba poleg
teh upoštevati še druga imena in značilnosti krajev, ki jih označujemo na zemljevidih, zato poleg naštetega beležimo tudi pokrajinska (npr. Gúre, Gorénska) in
krajevna imena (tj. imena vasi, npr. Žirónca, Hólbəče) in prebivalcev – moškega,
ženske in skupnosti (npr. Hórjanc, Hórjanka, Hórjancə; Gorénc, Gorénka,
Goréncə; Žirónčan, Žirónčanka, Žirónčan; Hólbəčan, Hólbəčanka, Hólbəčanə/
Holbəčánarjə). Poimenovanja prebivalcev vpišemo v terenske tabele v opombe.

Vzorec zemljevida z vrisanimi območji ledinskih imen ali lokacijami hišnih imen
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3.3.6.2 Priprava gradiva za oblikovanje zemljevida
Pri terenskem delu popisovalec v terenske tabele v kategorijo ”Kratek opis” vpiše,
kaj ledinsko ime predstavlja v naravi. Zbrano gradivo, ki je v osnovi razdeljeno
na hišna, ledinska in druga imena, pri pripravi gradiva za oblikovalce zemljevidov
v kabinetu na podlagi kratkega opisa še podrobneje razčlenimo po kategorijah, ki
jih predvidevata tabeli za kabinetno zbiranje hišnih in ledinskih imen. Posamezne
kategorije imen so v legendi in na zemljevidu označene z različnimi znaki ali
različnimi pisavami.

3.3.6.3 Dokumentacija imen na dvojezičnem območju
Pri pripravi zemljevidov je treba glede zapisovanja krajevnih imen, hišnih imen in
drugih geografskih imen (imena vodovij, gora, ledin, pokrajin ipd.) na dvojezičnem
območju južne Koroške upoštevati različna izhodišča.
a) Krajevna imena
Na neuradnih zemljevidih, ki jih izdajajo slovenska društva in ustanove, so vsa
krajevna imena na dvojezičnem območju (deloma tudi imena izven tega območja)
zapisana dvojezično. Zemljevidi imajo kulturne, pedagoške ipd. namene in cilje,
glavni namen teh zemljevidov je tudi ozaveščanje javnosti o do danes v živi rabi
ohranjenih slovenskih imenih kot pomembni kulturni dediščini, ki jo je treba ohraniti.
V sklopu rešitve vprašanja dvojezičnih krajevnih tabel na Koroškem je bilo
določeno, da je treba 164 naselij označiti z dvojezičnimi krajevnimi napisi (novela k zakonu o narodnih skupnostih, BGBl. I Nr. 64/2011). Osnova za slovenske
imenske oblike je knjiga Pavla Zdovca Slovenska imena na Koroškem – Slowenische Namen in Kärnten, ki se je od prvega izida v letu 1993 naprej razvila
v standardni priročnik in je bistveno pripomogla k poenotenju načina pisanja
slovenskih krajevnih imen na Koroškem. Oblike imen so določene na podlagi
slovenskega knjižnega jezika, vendar so upoštevane tudi posamezne krajevne
značilnosti in posebnosti (npr. Gradiče namesto Gradišče), kar je pripomoglo
k temu, da so ljudje imena sprejeli. Ne glede na različna stališča posameznih
strokovnjakov o pisanju nekaterih krajevnih imen je treba upoštevati oblike, ki
so določene v noveli k zakonu o narodnih skupnostih kot obvezujoče in jih kot
take sprejeti ne le na krajevne table, temveč tudi na zemljevide in publikacije
vseh vrst (npr. vodnike …).
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Uradna dvojezična imena so sprejeta tudi na uradne topografske zemljevide, ki jih
izdaja Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (BEV). Slovenska imena so na
zemljevidih, ki jih izdaja urad BEV, zapisana v oklepaju Bleiburg (Pliberk), za uradne
dvojezične krajevne table je zakonsko določen zapis s poševno črto, zato na zemljevidih krajevna imena na dvojezičnem območju zapisujemo: Bleiburg/Pliberk, Rinkenberg/
Vogrče, St. Jakob im Rosental/Šentjakob v Rožu, Untergreuth/Spodnje Rute, Tichoja/
Tihoja, Achomitz/Zahomec itd. Slovenska imena na dvojezičnem območju so endonimi
(endonim označuje ime znotraj določenega ozemlja). Ohranjena slovenska imena na
nemškem območju ali nemška imena na slovenskem območju so eksonimi (eksonim
označuje ime zunaj določenega ozemlja) in jih navajamo v oklepaju, npr. zapisi Gurk
(Krka), Friesach (Breže), Wien (Dunaj) na slovenskih zemljevidih, ali Ljubljana (Laibach), Meža (Mieß) na avstrijskih zemljevidih, ki segajo čez mejo.
b) Hišna imena
Na uradnih zemljevidih, ki jih izdaja urad BEV, so hišna imena zapisana povsem različno, kar je razvidno iz primerov v občini Pliberk: Gradischnig, Brdnik,
Puschnig, Blazej, Petrej. Slovenska imena so v nemščini večkrat zapisana z nemško
ortograﬁjo ali pa njej prilagojeno (Gradišnik – Gradischnig, Brdnik – Werdnig),
nekatera imena so smiselno prevedena (Mlinar – Müller), pri posameznih imenih
pa je prišlo tudi do odtujevanja pomena prvotnega hišnega imena. Ime za hišo in
domačijo lahko določi posestnik. Nekateri posestniki so potujčena (ponemčena)
poimenovanja spremenili v prvotno slovensko obliko tudi v uradnih dokumentih.
c) Ostala geografska imena
Na zemljevidih zapisujemo tudi imena polj, travnikov, gozdov, vodovij, pokrajin,
poti, orientacijskih točk ipd. Mnoga od teh imen so na zemljevidih prvič zapisana in
nimajo (avtohtonih) nemških ustreznic, zato jih na zemljevidih ne prevajamo. Tudi
ledinska imena so – podobno kot hišna imena – v nemščini večkrat zapisana le z
nemško ortograﬁjo ali njej prilagojeno (Košuta – Koschuta, Brda – Werda) ali pa so
bila vsebinsko prevedena (Blato – Moos). Pri nekaterih imenih je v nemškem jeziku
prišlo do tako močne odtujitve, da prvotnega pomena imena in njegovega odnosa
do narave ni več mogoče prepoznati: npr. Ǥvobúəči ǥrábən je postal Wutschigraben (ǥvobúəči ǥrábən je narečno poimenovanje za ‘globoki graben’ v nemščini Tiefer
Graben). Pri gorskih imenih je deloma prišlo tudi do sistematičnega ponemčevanja
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domačih slovenskih imen, ki jih tako slovensko kot tudi nemško govoreči niso sprejeli:
Malovršnikov vrh – Zwölferkopf, Kozjak – Geißberg. Zato na zemljevidih beležimo
le imena, ki so v rabi pri domačinih. Pokrajinska in gorska imena ter imena voda in
druga imena, ki so v rabi v obeh jezikih, na zemljevidih označujemo s poševno črto:
Drau/Drava; Freibacher Stausee/Homeliško jezero; Schwarzgupf/Črni vrh.
Zemljevidi, ki jih izdajajo slovenske ustanove in kulturna društva, so pomemben
vir za mikrotoponomastiko, tj. za slovenska pokrajinska, vodna in gorska imena ter za
hišna imena na Koroškem. V sodelovanju Inštituta Urban Jarnik, avstrijske komisije
za standardizacijo imen Arbeitsgemeinschaft für kartographische Ortsnamenkunde –
AKO in ob strokovni pomoči Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade
RS naj bi nastal seznam pokrajinskih, vodnih in gorskih imen na Koroškem,10 zato
bo potrebna tudi standardizacija krajevnih, pokrajinskih, vodnih in gorskih ter drugih
imen. Standardizacija oz. poenotenje načina pisanja imen je pomembno za nadaljnjo
rabo teh imen na drugih zemljevidih, na kažipotih, v vodnikih in drugih publikacijah.

10 Slovensko-nemški seznam koroških krajevnih, vodnih in gorskih imen je po naročilu Biroja za slovensko narodno
skupnost, ki deluje v okviru Urada Deželne vlade Koroške, izdelal prof. dr. Heinz-Dieter Pohl in je tam na razpolago
(glej literaturo).
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3.4 Zapis (transkripcija) ledinskih in hišnih imen
Zapis mora odražati narečne značilnosti in biti razumljiv tako strokovnjakom
(jezikoslovcem) kot tudi nestrokovnjakom. Za (strokovni) zapis narečne podobe
zemljepisnih imen so uveljavljene naslednje možnosti:
– znanstveni dialektološki zapis (npr.: Pər Matíːjọc, Matíːjọčọ),
– poenostavljeni narečni zapis (npr.: Pər Matíjovc, Matíjovčov),
– poknjiženi zapis (npr. na glasoslovni ravnini: Pri Matijovcu/Pri Matijevcu,
Matijovčov/Matijevčev).

3.4.1 Znanstveni dialektološki zapis
Znanstveni dialektološki zapis uporabljajo (tudi na osnovi posnetkov in lastnega terenskega raziskovanja) le za to delo usposobljeni raziskovalci (npr. dialektologi).
Za zapis uporabljajo slovensko znanstveno dialektološko fonetično transkripcijo (ne
npr. IPA), za računalniški zapis pa uporabljajo vnašalni sistem in font ZRCola.11

3.4.2 Poenostavljeni narečni zapis
Da bi bila nesnovna jezikovna kulturna dediščina čim bolj kakovostno ohranjena in
bi bila primerna tudi za jezikoslovne raziskave, tj. za analizo narečnih značilnosti,
ki se kažejo v imenih, za etimološke in imenoslovne raziskave imen, priporočamo
naslednje smernice za poenostavljeni narečni zapis hišnih imen na terenu:
• zapis mesta naglasa,
• zapis dolžine in kakovosti naglašenega samoglasnika,
• nezapisovanje onemelih samoglasnikov,
• zapis oslabelih samoglasnikov in polglasnika,
• zapis samoglasnikov v končnici,

11 Vnašalni sistem ZRCola je na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani Peter Weiss razvil za jezikoslovne,
predvsem dialektološke potrebe in deluje v Microsoftovem programu word v operacijskem sistemu windows. Temelji
na standardu unikod, dodatni znaki – med njimi so tudi slovenski zgodovinski znaki v dajnčici in metelčici – pa
so v pisavi 00 ZRCola razporejeni na področju zasebne rabe tega standarda. Zapleteni znaki se vnašajo tako, da se
osnovnemu znaku v obveznem zaporedju dodajo zaslonski diakritični znaki, nazadnje pa program nize s temi znaki
na uporabnikovo zahtevo sestavi v samostojne znake oz. pismenke. Ta način omogoča s prirejeno tipkovnico, ki je
del vnašalnega sistema, preprosto vnašanje latiničnih in slovanskih ciriličnih besedil in iskanje po njih, pa tudi lažjo
izmenjavo datotek in zanesljivo organiziranje podatkovnih zbirk.
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• zapis narečnih soglasniških razvojev,
• zapis grlnega zapornika k za fonem ʔ, ki ga v delu rožanskih in podjunskih
govorov na Koroškem izgovarjajo namesto k,
• zapis ǥ za fonem h, ki ga v nekaterih slovenskih narečjih, tudi v delu
rožanskih in podjunskih govorov na Koroškem izgovarjajo namesto g,
• zapis oblikovnih, besedotvornih in skladenjskih posebnosti, ohranjenih
v imenih.

3.4.2.1 Označevanje naglasnega mesta, dolžine in kakovosti
naglašenega samoglasnika
Imena zapisujemo z znaki, ki jih uporabljamo v slovenski knjižni pisavi, z nekaj
izjemami, na katere opozarjamo v nadaljevanju.
V poenostavljenem narečnem zapisu zapisujemo le jakostni naglas besede, ne
tudi intonacije naglašenega samoglasnika. Za zapisovanje jakostnega naglasa uporabljamo naslednja naglasna znamenja:
– krativec na kratkih naglašenih samoglasnikih (npr. kùp, ps ʻpesʼ, kmèt, mìš,
bràt, kònj),
– ostrivec na dolgih naglašenih samoglasnikih, med njimi na ozkem e in o
(npr. mésto, híša, máti, júha, kóža),
– strešica na dolgih in širokih o in e (npr. kôza, sêstra).
Ustrezno označevanje naglasnega mesta ter dolžine in kakovosti naglašenega
samoglasnika je pomembno zaradi več razlogov:
– naglasno mesto je lahko različno na sicer enakih imenih (tudi v istem kraju) in je
zato pomembno za identiﬁkacijo nosilca/nosilnika poimenovanja: Pər Obrnek/
Pər Obrník, Pər Mežnárčkə/Pər Méžnarčkə, Podərsc/Podrsəc, Bóštək/Boštk;
– ponekod je lahko celo naglasno mesto na enakopisnicah enako, le kakovost
naglašenega samoglasnika je različna: Pər Kleménc/Pər Klemênc;
– naglas v hišnem imenu se lahko razlikuje od naglasa v moškem ali ženskem imenu:
Pǝr Novák – Novk (ne *Novák/*Nôvak), Novakúla/Novákovca itd.
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3.4.2.2 Zapisovanje onemelih samoglasnikov?
Onemelih samoglasnikov enostavno ne pišemo ali kako drugače označujemo –
torej na mestu onemelega samoglasnika tudi ne pišemo apostrofov ali drugih pisnih znamenj. Napačno je npr. Radol’ca za Radovljica (narečno Radòːlca) – pravilen
poenostavljeni narečni zapis (z naglasom) je Radólca.
Do onemitve samoglasnika v narečni obliki imena lahko pride:
– v osnovi imena (npr. Štǝcnár, ne *Št’c’nár/*Štacunár),
– v priponah, npr.:
• -ovec > -ovc: Sájovc (ne *Sájov’c/*Sájovec), Tílovc (ne *Tílov’c/*Tílovec),
Rjávc (ne *Rjáv’c/*Rjávec), Pékovc (ne *Pékov’c/*Pékovec), Ájdovc (ne
*Ájdovc/*Ájdov’c); ledinsko ime Škarjévc,
• -ec (oz. -əc) > -c: Rémc (ne *Rém’c/*Rémec), Škǝrjánc (ne
*Škǝrján’c/*Škǝrjánec), Pávc (ne *Páv’c/*Pavec), Gregórc, Morávc;
ledinsko ime Stóvc,
• -ič > -č: Bávanč (ne *Bávan’č/Bávantič),
• -ica, -ovica > -ca, -ovca: Célarca (ne *Célar’ca/*Célarica), Ákljarca
(ne *Ákljar’ca/*Ákljarica), Gášpərca (ne *Gášpr’ca/*Gášperica);
ledinsko ime Fárjovca;
– v končnicah imen moškega spola, npr.:
• imena 1. moške sklanjatve se sklanjajo po 1. moški sklanjatvi, pri čemer
končnica -u v M ed. lahko v gorenjskem popolnoma onemi, npr.:
Pər Jakón (knj. Pri Jakonu), m. Jakón, ž. Jakónka;
• navadno se imena 2. moške sklanjatve sklanjajo po 1. moški sklanjatvi,
npr. Pər Zamúd (knj. Pri Zamúdu), m. Zamúda, ž. Zamúdna,
• izglasni -u v mest. ed. lahko (v nekaterih gorenjskih govorih) oslabi v
polglasnik ali o, ki ju je seveda treba zapisati, npr.: Pər Kájžovcə;
Pər Jákovco (podrobneje v nadaljevanju);
– v končnicah imen ženskega spola, npr.:
• imena 1. ženske sklanjatve se sklanjajo po 1. ženski sklanjatvi, pri čemer
končnica -i v mest. ed. lahko v gorenjskem narečju popolnoma onemi, npr.:
Pər Kájž (knj. Pri Kajži), Pər Júlk (knj. Pri Julki), Pər Jérc, Pər Év …;
ledinsko ime Na skálc,
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• izglasni -i v M ed. lahko (v nekaterih gorenjskih govorih) oslabi v
polglasnik ali e, ki ju je seveda treba zapisati, npr.: Pər Jércə; Pər Méte,
Pər Kajžónke (podrobneje v nadaljevanju).

3.4.2.3 Zapis polglasnika
Polglasnik se vedno zapiše z znakom 〈ə〉 tam, kjer se izgovarja, npr. zaradi narečne
oslabitve nenaglašenega samoglasnika v imenu (Štǝcnár < štacunar), pa tudi tam,
kjer ga v knjižnem jeziku pišemo s črko 〈e〉 (Pəsják < pesjak).

3.4.2.3.1 Zapis polglasnika pred r [ər]
– v osnovi imen, v katerih ni prišlo do narečne slabitve/onemitve nenaglašenih
samoglasnikov, pišemo izgovorjeni polglasnik pred r tako kot v knjižnem jeziku,
torej brez posebne črke (kot npr. v besedah vrtnar, prstan, prt, smrt, požrla, grda);
enako kot v knjižnem jeziku torej pišemo imena, kot so npr. Strníš (ne pišemo ga
po izgovoru s posebnim znakom za polglasnik pred /r/, torej ne *Stǝrníš), Potrkán
(ne pa po izgovoru *Potǝrkán), Rjávc (ne pa po izgovoru *ərjác), Drčáj (ne pa po
izgovoru *Dǝrčáj), Bržník (ne pa po izgovoru *Bəržník), Trbêl (ne pa po izgovoru
Tǝrbêl); najmanj so s tega stališča problematična imena, ki so jasne izpeljanke iz
občnih imen, ki se v narečju izgovarjajo enako/podobno kot v knjižnem jeziku;
• problematičen je pri takih imenih lahko zapis, ko je polglasnik pred r
naglašen, npr. Bŕcə [brcə]12 (< brdo, brdci);
• problematičen je lahko tudi zapis izpriimkovnih hišnih imen, kjer
izgovorjeni polglasnik izjemoma lahko zapišemo enako kot priimek, torej
s črko 〈e〉, tj. Cúderman [cúdərman], Erjavec [ərjávəc/ərjávc], ali brez nje,
torej Cúdrman, Rjávc ipd., a boljši je zapis s polglasnikom, torej Cúdərman,
izjemoma zapis brez njega, če je motivacija imena oz. povezava z občnim
poimenovanjem, tj. s knjižno besedo, jasna, npr Rjávc;
– polglasnik pred /r/ se vedno piše v primerih, ko ob /r/ pride do narečne onemitve
nenaglašenega samoglasnika in se zato zaradi olajšave izgovora pred /r/ vrine polglasnik, npr. Kámərca (nam. Kamrica), Andərján (nam. Andrijan);
• to velja tudi za predlog pri, narečno [pər], ki ga zapišemo kot pər
(ne *pr’ ali *p’r);
12 V oglatem oklepaju je napisan izgovor.
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• problematična so zlasti imena, pri katerih takemu zlogu, tj. [ər], sledi samoglasnik – tudi v teh primerih je zaradi lažjega branja treba pisati polglasnik pred 〈r〉
→ torej ne *Bŕuc, *Jróm, *Nábrənk/Nábrnk, ampak Bruc, Jəróm, Nábərənk;
– zaradi različne stopnje samoglasniške oslabitve se kot [ər] v gorenjskih imenih
lahko izgovarjata dve priponi, ki ju zapišemo glede na njun izvor:
• -ar: zapis, kot je že ustaljen v pisnih virih, torej Mlínar, Šávskar,
Ákljar, Oréhar, Kájžar, Sklédar, Hríbar;
• -er: Gášper, ki pa se v posameznih krajevnih govorih lahko izgovarja kot
[ər] ali [ar] ali [-er].

3.4.2.3.2 Zapis polglasnika v drugih položajih
– pred soglasnikom v podstavi imena (lahko tudi po oslabitvi kakega drugega
samoglasnika v polglasnik); ob soglasnikih v knjižnem jeziku navadno pišemo
polglasnik s črko 〈e〉, v narečnem zapisu pa s črko 〈ə〉, npr.: Pər Bájžəlnǝ (ne
*P’r Bájž’ln’), Pər Ánzəlnǝ (ne *P’r Ánz’ln’), Pər Jákəlnǝ (ne *P’r Ják’ln’), Pər
Nábərənk (ne *P’r Náb’r’nk), Pər Mǝkǝtájnarjo (ne *P’r Mktájnarjo/*Meketájnarjo
/*M’k’tájnarjo), Ulp oz. Pər Ulíp (ne *Ulp/*Ul’p), Potrkn oz. Pər Potrkán (ne
*Potrk’n/*Potrkn), Štǝcnár (ne *Št’cnár/*Štcnár);
– v priponah:
• -ič [-əč]: Róžəč (Pər Rožíč), Ríbǝč (Pər Ríbčǝ), Težč (Pər Težíč);
• -ač [-əč]: Kovč (Pǝr Kováč);
• -uč [-əč]: Mǝkč (Pər Mǝkúč);
• -nik [-ənk], fem. -nica [-ənca]: Potóčǝnk, Potóčǝnca (Pǝr Potóčǝnk),
Zakámǝnk, Zakámǝnca, (Pǝr Zakámǝnk), Móšǝnk, Móšǝnca (Pər Móšǝnk);
• če je oslabitev v krajevnem govoru uresničena le do stopnje [-nek], je ime
tako tudi zapisano, npr.: Pər Čeléšnek (Čeléšnek, Čeléšǝnca),
Pər Zavrátnek (Zavrátnek, Zavrátǝnca);
• -nikar [-ənkar/-nekar]: Lípnekar (Pər Lípnekarjo);
• -ek [-ək], zlasti tudi, če je pripona naglašena: Lénčək oz. Pər Lénčkə
(ne *Lénčk/*Lénč’k/*P’r Lénčk’), Bácǝk oz. Pər Báckǝ, Boštk oz.
Pər Boštk, Gostk oz. Pər Gostk;
• -ec [-əc]: Grábǝc oz. Pər Grábcə, Jákǝc oz. Pər Jákcǝ, Krúmpǝc oz.
Pər Krúmpcə, Úkəc oz. Pər Úkcə;
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– v oslabelih končnicah imen moškega, srednjega in ženskega spola (podrobneje
v nadaljevanju):
• -ǝ (< -u): Pər Prímožkə (< Pri Primožku)
• -ǝ (< -i): Pər Kátrə (< Pri Katri)

3.4.2.4 Zapis oslabele končnice -u /-i
-i v mestniku ednine
– končnica -u lahko oslabi v polglasnik (naglašen ali nenaglašen), npr.: Pər Štérnǝ,
Pər Krúmpcǝ, Pər Bémostrǝ, Pər Pétrǝ, Pər Névšcǝ, Pər Míhcə, Pər Tónčkǝ, Pər
Báckǝ, Pər Kárvǝ, Pər Ríbčǝ, Pər Štérnǝ, Pər Koróšcə, Pər Kregúlčkǝ; tudi če je
končnica (kratko)naglašena: Pər Gostk, Pər Boštk;
– končnica -u (imena v mestniku ednine) lahko v nekaterih gorenjskih govorih
oslabi v -o: Pər Bênko, Pər Púkvo, Pər Sénco, Pər Golóbo, Pər Čárejo, Pər Ánžo,
Pər Vóšovco, Pər Túrko, Pər Tomažíno, Pər Tamáško, Pər Sájmano, Pər Rožíčo,
Pər Pústo, Pər Pléšo, na Tálež, Pər Poklúkarjo, Pər Pántarjo, Pǝr Osvárjo, Pǝr
Prêdǝlno, Pər Štódəlno, Pər Píčəlno;
– končnica -u lahko tudi onemi, npr.: Pər Ájdovc, Pər Kováč, Pər Dǝrčáj, Pər
Tónet, Pər Martín, Pər Tǝrbêl, Pər Jásnek, Pər Tílovc, Pər Bəržník, Pər Márk, Pər
Medvéd, Pər Orán, Pər Jergán, Pər Pǝrgál, Pər Rožíč, Pər Rjávc, Pər Pávc, Pər
Fendét, Pər Dovžán, Pər Gregoríč, Pər Škǝrjánc, Pər Kocobêt;
• če se ime konča z -ar in se osnova podaljšuje z -j-, končnica -u v gorenjskih
krajevnih govorih oslabi v -ə ali -o, npr.: Pər Štǝcnárjǝ, Pər Štúvarjǝ,
Pər Skávarjǝ, Pər Mesárjo, Pər Šávskarjǝ, Pər Žnídarjo, Pər Bélharjə,
Pər Žágarjo, Pər Sklédarjǝ, Pər Kámǝnkarjǝ, Pər Távčarjo, Pər Solítarjə,
Pǝr Célarjǝ, Pər Píntarjo, Pər Mohôrjǝ;
• končnica -u lahko ponekod oslabi v -i (npr. v nekaterih krajevnih
govorih Sorškega polja, kjer se v mestniku ednine v imenih s pripono -ar
osnova podaljša z -j-, ki se skupaj s polglasnikom asimilira v -i (*-ju > *-jə
> *-ji/*-i), npr. Pər Búdnarji, Pər Mlákarji, Pər Komári);
• če se ime konča z -elj [-əl] in se osnova podaljšuje z -n-, je končnica prav
tako -ə ali -o, npr.: Pər Ánzəlnǝ, Pər Lójzəlnǝ, Pər Jákəlno;
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– končnica -i (imena v mestniku ednine ž. spola) lahko v gorenjskem narečju
oslabi v -ə: Pər Jércə, Na Skálcə;
– končnica -i (imena v mestniku ednine ž. spola) lahko v nekaterih gorenjskih
govorih oslabi v -e: Pər Méte, Pər Kajžónke;

3.4.2.5 Zapis drugih samoglasniških razvojev
V poenostavljeni narečni transkripciji zapisujemo tudi druge narečne samoglasniške
razvoje, npr.:
– akanje, tj. razvoj o > a (v nekaterih gorenjskih in ziljskih govorih): Pər Kaštrún
(< koštrun)
– ukanje, tj. razvoj o > u (v nekaterih gorenjskih in ziljskih govorih): Dulina (< dolina)
– diftongizacija, tj. razvoj dvoglasnikov (v koroških narečjih):
• za severni in zahodni del slovenskih govorov značilna diftongizacija e > ie,
o > uo se je na Koroškem razvijala dalje v iə, uə (les, polje > líəs, púəle), v
zahodnih rožanskih govorih sta se diftonga iə, uə monoftongizirala v i, u (lís,
púle), v obirskem narečju sta na tem mestu e, o (lés, póle);
• diftongizacijo e, o v tipih besed rumêna, zelêna, gôra ... poznajo zahodni
ziljski govori (rumjêna, zeljêna, gwára/gwôra ...) in jugovzhodni podjunski
govori (zeléana/zelíana, ruméana/rumíana, gúara/góara ...). Omenjene diftonge v poenostavljeni transkripciji zapisujemo tudi z -je-/-ja- oz. -va-/-vo(rumjéna/rumjána, zeljéna/zeljána, gvára/gvóra ...). Ker se diftongi izgovarjajo na različne načine, pri zapisu tega tipa diftongizacije uporabljamo
poenotene zapise znotraj določenih narečnih območij.

3.4.2.6 Zapis soglasniških narečnih značilnosti
Soglasniških narečnih značilnosti ne poknjižujemo, ampak jih zapišemo glede na
izgovor tudi v poenostavljeni narečni transkripciji:
• švapanje: Pər Štúvarjǝ (< Štular), Pər Skávarjǝ (< skala), Pər Kôzvə
(< kozel), Pər Kovóratarjə (< kolovrat), Pər Bávanč (< Balantič), Vóh (< log);
• razvoj skupine -ol- > -ó-: Pər Vóko (< volk), Rónca (< ravnica);
• protetični v-: Pər Váhtrjo (ahtati < achten ‘paziti (na)’), Pər Vóglarjə (< oglje);
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• protetični h-, g-: húta, gúta (< uta);
• otrditev lj in nj: Pər Králo (< kralj), Pər Poklúkarjo (< Pokljuka),
Za dóvgo nívo (za dolgo njivo);
• praslovanski palatalni ń poznajo rožanski in severnopodjunski govori,
v ostalih govorih je ń > j: žajíca (< žanjica), živléje (< življenje);
• narečno mehčanje k, g, h > č, ž, š: Účež (< Lukež), vlči (< veliki),
šíša (< hiša);
• mehčanje g > j: ruaje (< rogovi), Dóvje (< dolge);
• druga palatalizacija (k > c, g > z pred i, e) je na Koroškem ohranjena
v nekaterih krajevnih in ledinskih imenih (Blàk – u Bláce, Pliberk – u
Plíbərci, Plajberk – u Plájbərzi) ter v nekaterih besedah v mestniku
(travnik – u trávənci);
• betacizem (v- > b-): Pər Bídovc (< Vidovec), Pər Bávant (< Valentin),
blíko (< veliko);
• razvoj izglasnega -m v -n: Za púklan (< za pukljem);
• razvoj izglasnega -g > -h: Bréh (< breg);
• opustitev preglasa o > e za mehkimi soglasniki: Pər Júrjovc, Pər Kájžovc,
Pər Ánžovc, Pər Tomážovc, Pər Jernêjovc;
• kontrakcija pripone -ega > -a (v rožanskih govorih): tačá (< takega);
• prilikovanje po zvenečnosti: žp- > šp-: Pər Špán (< župan);
• poenostavitev soglasniških sklopov
• -šč- > -š-: Pər Gradíšarjə (< gradišče);
• -db- > -b-: Pobréžan (< Podbrezje);
• -tc- > -c-: Bávanca (< Balant-(i)ca):
• -dc- > -tc- > -sc: Pǝr Gôsc (< Godec), Pər Bisc (< Bidəc);
• -tc- > -sc-: Pər Svéscə (< Svetec);
• -črě- > -če-: Pər Čédənko (< črednik);
• -pk- > -fk-: Pər Téfkarjə (< tepka);
• -čk- > -šk-: Špíška (< Špíč-ka), Pər Mášk (< maček);
• -bc- > -pc- > -fc-: Pər Škrfco (m. Škrbəc);
• -tl- > -kl-: Pər Zôklarjǝ (< zotlar);
• -tk- > -hk- > -k-: Pər Hkávc, Pər Kávcə (< tkalec);
• lu- > vu- > u-: úkja (< luknja);
• pt- > t-: Tíčjak (< ptič).
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V Rožu in zahodni Podjuni glas k izgovarjajo kot grlni zapornik  (na starejših
zemljevidih zapisan s črko 〈q〉, torej Rákovca > Ráqovca) ali kot skoraj neslišni
k; na istem območju je tudi zveneči mehkonebni zapornik g prešel v zveneči in
nezveneči žrelni pripornik h (na starejših zemljevidih zapisan s črko 〈h〉, torej gora
> hora). Grlni zapornik v fonetični pisavi pišemo z znakom 〈ʔ〉, pri zapisovanju ledinskih imen na zemljevidih pa smo se iz praktičnih razlogov odločili za znak 〈〉,
ki omogoča prepoznavnost besed tudi širšemu krogu ljudi. Prav tako predlagamo
zapis fonema h, ki se je razvil iz g, z znakom 〈ǥ〉.

3.4.3 Pravopisna problematika zapisovanja narečnih hišnih in ledinskih imen
Pri hišnih imenih z veliko začetnico zapišemo predlog in jedrni del predložne
zveze, če je le-ta lastno ime (Pər Šímanče : V fárovžu).
Pri ledinskih imenih z veliko začetnico zapišemo samo prvo sestavino, druge sestavine
pa samo v primeru, da so lastna imena (Za brézo : Pod Matíčkam).
Členek ta se piše z malo začetnico, če ni prva beseda v imenu, torej Pər ta Spódnjəmo
Špáno : Ta Spódnjə Špn).

3.4.4 Pravila za poknjiževanje ledinskih in hišnih imen
Narečna imena je mogoče poknjiževati na glasovni, oblikovni in skladenjski ravnini.
Stopnja poknjiženja naj bi bila zaradi identiﬁkacije označenega z označenim čim
manjša; pri tem naj bi vključevali tudi domače prebivalstvo, saj je tudi njihova motivacijska razlaga lahko v veliko pomoč pri pravilnem poknjiževanju imen.

3.4.4.1 Hišna imena
Osebna imena in iz njih tvorjena hišna imena se verjetno ne bodo uporabljala zunaj
svojega avtohtonega prostora. Poleg tega imajo hišna imena za razliko od drugih
zemljepisnih imen še bolj poudarjeno istovetenjsko vlogo (identiﬁkacijsko funkcijo),
saj z osebnim imenom istovetimo poimenovano osebo. Imenotvornopodstavna osebna imena, tj. osebna imena, ki so imenotvorna podstava vseh ostalih imen imenotvorne družine, naj bi bila poknjižena samo glasovno-pravopisno in ne tudi
etimološko-zgodovinsko, četudi je njihov izvor popolnoma jasen (imeni Matevšč
in Jošč na primer sta z manjšalnim priponskim obrazilom nar. -č (ki izvorno ustreza
knj. sln. -ič, a je v narečju glasovno predrugačeno zaradi onemitve nenaglašenega
i) izpeljana iz rojstnih imen Matevž in Joža/Jože, zato bi ju v skladu z etimološko-
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zgodovinskim načelom lahko poknjižili kot Matevžič in Jožič, s čimer pa bi se zelo
oddaljili od dejanskih živih oblik in bi torej etimološko-zgodovinsko poknjiženi
imeni za svoja nosilca postali neprepoznavni). Iz teh imen tvorjena, tj. neimenotvornopodstavna osebna imena so ob razvidnosti oblikovnih morfemov (sklonskih
končnic in besedotvornih obrazil) ter zaradi medsebojne imenotvorne primerljivosti poleg na glasovno-pravopisni ravni poknjižena tudi na oblikovni, tj. oblikotvorni in besedotvorni ravni, pri čemer je poknjiženo samo priponsko obrazilo
zadnje imenotvorne stopnje.

3.4.4.1.1 V čem je problematičnost etimološko-zgodovinskega
poknjiževanja hišnih imen?
S poknjiženjem imena lahko pride do prevelikega odmika od izrazne podobe imena, kot je dejansko v rabi in s katerim se nosilci lahko identiﬁcirajo, npr.:
– Pər Bísc [pər bìːsc] (gorenjsko HI v Podhomu, Zasipu in Zgornjih Gorjah)
m. Bídəc Bísca [bìːdəc bìːsca] // Bísc Bísca [bìːsc bìːsca]
ž. Bíhka -e [bìːxka -e] // Bísca -e [bìːsca -e]
prid. Bíščov -a -o [bìːščọ -ova -ọ] // Bíscov -a -o [bìːscọ -ova -ọ]
– zgodovinski zapisi: Widitz (FK 1827), Vidic (SA 1841), Vidic/Bidec (SA 1870),
Bisc (Zupan 1995)
– morfološka analiza/izvor imena: *Vid-ьc-ь (< lastno ime Vid)
– možne so različne stopnje poknjižitve, npr. Pri Biscu, Pri Bidcu, Pri Vidcu, Pri
Vidicu, pri čemer je identiﬁkacija verjetno možna le s prvo ali drugo obliko
(odvisno od nosilca).
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Še nekaj primerov problematičnega poknjiževanja gorenjskih narečnih hišnih imen:

Hišno ime
narečno

Gospodar
narečno

Gospodinja
narečno

Zgodovinski
zapis
(francisejski
kataster
1826/1827)

Zgodovinski
zapis (status
animarum)

Hišno ime
poknjiženo

Pǝr Pávǝlč

Pávǝlč

Pávǝlška

Paulezh

Paulizh
(1793)

Pri Pavelču
(ne *Pri
Pavliču)

Pǝr Osének

Osének

Osénca

Ausseneg

Ousenjek
(1778)

Pri Oseneku
(ne *Pri
Avseniku)

Pǝr Špán

Špn

Špána

Scheppan

Župan
(1833)

Pri Španu
(ne *Pri
Županu)

Pǝr Vávčarjo

Vávčar

Vávčarca

Lautischer

Vavčar
(1847)

Pri Vavčarju
(ne *Pri
Lavtižarju)

3.4.4.2 Ledinska imena
Ledinska imena bodo najverjetneje uporabljana na širšem zemljepisnem prostoru, kot
je območje njihove avtohtone rabe, tj. na nadkrajevni oz. vsenarodni ravni (na različnih
zemljevidih in v različnih atlasih, ki jih ne bodo uporabljali samo prebivalci krajev,
v katerih so bila zbrana, ampak širša slovenska javnost), zato se zdi smiselno, da se
poknjižijo/standardizirajo. S tem postanejo izvorno enaka, a zaradi različnih narečnih
glasovnih sprememb na izrazni ravnini med seboj precej različna imena v slovenskem
jezikovnem prostoru medsebojno primerljiva (imena kot na primer gorenjsko Strmc
[strəmc], nadiško Starmac, cerkljansko Stromc imajo vsa svoj izvor v praobliki sln.
*Stməc < psl. *Strьmьcь ter jih zato skladno z etimološko-zgodovinskim načelom
poknjižimo kot Strmec [stərməc]). Ledinska imena so zato poknjižena skladno z
etimološko-zgodovinskim načelom v primeru, da je njihov izvor jasen, ter samo
glasovno-pravopisno v primeru, da njihov izvor ni popolnoma jasen.
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3.4.4.2.1 Glasovno-pravopisno knjiženje
Glasovno-pravopisno knjiženje pomeni prenos narečne glasovne podobe imena
v najbližjo knjižno (glasovno knjiženje) ter zapis te izrazne podobe s črkovnim
sestavom slovenskega knjižnega jezika (pravopisno knjiženje). Tako se navadno
knjižijo hišna imena in etimološko ne povsem jasna ledinska imena (Cilje, Foršca,
Kuntafca), saj bi poknjižena oblika imena lahko izkazovala zavajajoče podatke o
izvoru imena.

3.4.4.2.2 Etimološko-zgodovinsko knjiženje
Etimološko-zgodovinsko knjiženje v slovenščini upošteva praslovanski izvor imena, tj. praslovansko morfemsko sestavljenost imena iz korena in različnih besedotvornih obrazil (etimološko načelo), ter spreminjanje izrazne podobe imena od
praslovanščine do časa pravopisne in pravorečne ter oblikovno-skladenjske kodiﬁkacije slovenskega knjižnega jezika, in sicer pravopisne in (v večini primerov
tudi) pravorečne kodiﬁkacije glasovne podobe 16. stoletja ter oblikovno-skladenjske kodiﬁkacije druge polovice 19. stoletja (zgodovinsko načelo). Gre torej
za knjiženje na glasovno-pravopisni, oblikovni (oblikotvorni in besedotvorni) ter
skladenjski ravni, to pomeni na vseh ravninah jezikovnega sistema.
a) glasovno-pravopisno knjiženje
Glasovno-pravopisno knjiženje zajema: Uríəxuje → Orehovje, Dərnóvc →
Drnovec, Kónsk brítof → Konjski britof, Vóx → Log, Mív poglèt → Mili pogled,
Mváka → Mlaka, Žvánova pvána → Žvanova planja;
– ponovno vzpostavitev delno upadlih nenaglašenih samoglasnikov (oslabitev/delni
upad/parcialna redukcija), npr. Dulína → Dolina, Rónca → Ravnica, Zjávka →
Zijalka;
– ponovno vzpostavitev popolno upadlih nenaglašenih samoglasnikov (onemitev/popolni upad/totalna redukcija, npr. Krájc → Krajec, Hrípč → Hribič, Brəžínə → Brežine;
– pravopisno neupoštevanje prehoda *ł > , npr. Číəvcə → Čelca;
– pravopisno neupoštevanje onezvenečenja izglasnih nezvenečih nezvočnikov
(Bíteš, rod. ed. Bíteža → Bitež Biteža);
– ponovno vzpostavitev poenostavljenih sklopov, in sicer tako prvotnih kot drugotnih, tj. nastalih po onemitvi nenaglašenih samoglasnikov, npr. Bŕce → Brdca,
Brájca → Brajdica.
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b) oblikotvorno knjiženje
Oblikotvorno knjiženje zajema zamenjavo narečnih končnic, katerih glasovna/izrazna podoba ni posledica narečnih glasovnih sprememb, s knjižnimi:
– mestnik ednine samostalnikov moške in srednje 1. moške in srednje sklanjatve,
npr. Nə zdénci → Na zdencu;
– orodnik ednine samostalnikov 1. moške in srednje sklanjatve, npr. Pud ǥábrəm
→ Pod gabrom, Pod vínam → Pod vinom;
– mestnik množine samostalnikov 1. moške in srednje sklanjatve, npr. Pər vrləx
→ Pri orlih;
– imenovalnik/tožilnik množine srednjega spola samostalnika, ki v krajevnem govoru preidejo v samostalnike ženskega spola (feminizacija nevter v pluralu), npr. Bŕcə → Brdca.
c) besedotvorno knjiženje
Besedotvorno knjiženje zajema vzpostavitev knjižne podobe nenaglašenih priponskih obrazil, ki so v narečju bila predrugačena zaradi glasovnih pojavov (predvsem popolnega upada nenaglašenih samoglasnikov) in posledično z naglašenimi
različicami tvorijo razmerje morfemske različice (alomorfa), npr.:
– sln. *-ica/* -íca > nar. -ca/-íca → knj. -ica/-íca (Brájca, Kuvačíca → Brajdica,
Kovačica);
– sln. *-nica/* -níca > nar. -nca/-níca → knj. -nica/-níca (Skávənca, Pləznícə →
Skalnica, Plaznice);
– sln. *-ina/*-ína > nar. -na/-ína → knj. -ina/-ína (Ǥlubíčna, Duǥa lázna →
Globičina, Dolga lazina);
– sln. -ǝc > nar. -c → knj. -ec [əc] (Debíəvc → Debelec);
– sln. *-ič/*-ìč > nar. -č → knj. -ič/-ìč (Hrípč, Tərpetíčə → Hribič, Trepetiče);
– sln. *-išče/*-íšče > nar. -šče/-íšče → knj. -išče/-íšče (Gábərščə, Hərstíšče →
Gábrišča, Hrastíšče).
d) skladenjsko knjiženje
Skladenjsko knjiženje zajema npr.:
– izpust prostega morfema določne oblike pridevnika (t. i. »določnega člena« ob
določni obliki pridevnika) (nar. tə/ta/to/te → knj. ø) (nar. Tə dúǥo → knj. Dolgo,
nar. gor. Ta môkra skála → Mokra skala).
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3.5 O čem pripovedujejo hišna in ledinska imena?
Zbiranje hišnih in ledinskih imen ter njihov pravilen zapis nista pomembna samo za
jezikoslovje, ampak seveda tudi za širše družboslovno raziskovanje. Ljudje, ki so
vedno poimenovali stvari v prostoru, v katerem so živeli, da so se v njem lahko znašli
in se o njem sporazumevali, so v teh imenih ob jezikovnih podatkih o sebi zapustili
tudi informacijo o nosilcih imen – npr. o njihovem družbenem položaju (npr. župan,
kajžar), osebnih značilnostih (npr. smrkav, gluh, kruljav ...), poklicnih dejavnostih
(npr. kovač, šuštar, žnidar, bognar, zotlar, mežnar ...), prostorski umeščenosti (npr.
graben, log ...) ipd. Tudi zato so zbrana in pravilno zapisana ter interpretirana hišna
in ledinska imena pomembna ne le za jezikoslovje, ampak tudi za zgodovinske
obravnave, raziskovanje geografskih sprememb v prostoru, etnologijo itd.

3.5.1 Etimološka / motivacijska razlaga ledinskih in hišnih imen
Poimenovalne motivacije imen določijo strokovnjaki jezikoslovci na podlagi
zbranega gradiva (lahko tudi ob pomoči domačinov in njihove razlage poimenovalne motivacije).

3.5.1.1 Hišna imena
Hišna imena glede na poimenovalno motivacijo razdelimo na:
1. hišna imena iz osebnih lastnih imen – običajno po imenu gospodarjev ali gospodinj:
a. hišna imena, nastala iz moških osebnih imen, navadno imen gospodarjev
(npr. Pər Mártinc, Pər Lénart, Pǝr Martínu);
b. hišna imena, nastala iz ženskih osebnih imen, navadno imen gospodinj
(npr. Pər Mójčnjeko, Pər Hém, Pǝr Rozín);
2. hišna imena, nastala iz priimkov (npr. Pər Prétnarjo, Pər Médjo);
3. hišna imena, nastala glede na lokacijo domačije:
a. hišna imena, nastala iz občih geografskih in pokrajinskih pojmov:
i. za splošne značilnosti površja oz. reliefnih oblik in osebnih lastnih imen, nastalih s tako motivacijo (npr. U rób, Na skálc, Pər Dóvarjo);

52

Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen

ii. za rabo tal in osebnih lastnih imen, nastalih s tako motivacijo
(npr. Pər Zabóšnek, Na pól);
iii. za vodna telesa in osebnih lastnih imen, nastalih s tako motivacijo
(npr. Pər Grábnarjə, Pǝr Makúžarjə);
b. hišna imena, nastala iz lastnih geografskih imen:
i. naselij (npr. Pər Žlánarjo, Pər Pərníkarjo);
ii. delov naselja (npr. Pər Hotúnarjo);
iii. voda (npr. Pər Hvadníkarjo);
iv. obdelovalnih zemljišč (npr. Na Polán, Pər Goríčnek)
c. hišna imena, nastala iz poimenovanj grajenih objektov
(npr. Pər Mostárjo, Pər Lésarjo);
4. hišna imena, nastala iz lastnih geografskih imen, ki niso vezana na lokacijo
domačije, temveč na poreklo gospodarja:
a. iz imen daljnih krajev, dežel (npr. Pər Amerikán);
b. iz imen bližnjih pokrajin (npr. Pər Koróšco, Pǝr Kránco);
c. iz imen naselij (npr. Pər Kókərčan, Pǝr Rátečano);
5. hišna imena iz poimenovanj za poklic, status ali značilnosti gospodarja:
a. hišna imena, nastala iz poklica:
i. iz poklica (npr. Pər Píntarjə, Pər Žnídarjo, Pǝr Gódcə, Pǝr Bôgnarjo);
ii. iz predmeta, povezanega s poklicem (npr. Pər Dúrgəlno);
b. hišna imena, nastala iz statusa gospodarja (npr. Pər Špán, Pər Kájžarjo);
c. hišna imena, nastala iz lastnosti gospodarja (npr. Pər Gúharjo, Pǝr Krívc);
6. hišna imena, nastala iz statusa ali funkcije stavbe
(npr. Pər Pážbarjo, Pər Ječévarjə, Fárovž);
7. hišna imena, nastala iz poimenovanj rastlin in živali:
a. hišna imena, nastala iz poimenovanj rastlin:
i. dreves (npr. Pər Brínjarjo, Pər Téfkarjo);
ii. ostalih rastlin (npr. Pər Čbúvarjo);
b. hišna imena, nastala iz poimenovanj živali:
i. domačih živali (npr. Pər Máčkə);
ii. ostalih živali (npr. Pər Medvédo, Pər Komárjo).
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3.5.1.2 Ledinska imena
Ledinska imena imajo lahko naslednje poimenovalne motivacije:
1. zemljišče:
a) oblike zemeljskega površja:
i. raven svet, ravnina: (npr. Plánja);
ii. nagnjen in vzpet svet:
– pobočje vzpetine: (npr. Rêbro);
– delitev nagnjenega sveta: (npr. Pôlog, Brežìč);
– oblike vzpetega sveta: (npr. Bŕdce);
iii. poglobljeno površje (vdrtine):
– vrtačaste vdrtine: (npr. Rúpa);
– kotlaste vdrtine: (npr. Kôtel);
– koritaste vdrtine: (npr. Žléb);
b) sestava in lastnost tal: (npr. Kámnje, Opóka);
c) značilnosti zemljišča: (npr. Velíka njíva, Kvadrát, Dlán, Jálova dolína);
2. vodovje: (npr. Vodíca, Močílo);
3. pojavi v ozračju (npr. Húda júžina);
4. rastlinstvo:
a) pojavnost rastlinstva (npr. Góšča);
b) rastlinske vrste (npr. Bézovje);
5. živalstvo:
a) živalske vrste (npr. Lisják);
b) bivališča živali (npr. Jazbína);
6. človek:
a) lastninski in pravni odnosi (npr. Dóta, Tláka);
b) človekova dejavnost:
i. kmetijstvo (npr. Orníca, Léha, Létnica, Mála senožèt, Nógrad);
ii. druge dejavnosti (npr. Apnénica);
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c) človekove stvaritve:
i. naselje in stavbarstvo (npr. Za gúmnom, Pri kášti);
ii. razmejitveni objekti (npr. Za plótom);
č) komunikacijske povezave (npr. V stèzi, Kolník, Vozníca);
d) duhovno življenje in zgodovina (npr. Trančéja);
7. lastna imena:
a) osebna imena (npr. Báloh, Lójzinova hósta);
b) zemljepisna imena (npr. Múzec).
Pri pripravi osnovnih poimenovalnih pojasnil k zemljevidu imena strnemo v večje
pregledne sklope.13

13 Na že objavljenem zemljevidu v Kotmari vasi so sklopi: ledinska imena s krajepisnim poreklom, rastline kot vir
poimenovanja, imena s kmetijskim ozadjem, geografske okoliščine, drugi naravni pojavi, voda kot vir poimenovanja,
posestnik kot patron.
Na že objavljenem zemljevidu v Škoﬁčah so sklopi: geografske značilnosti, kmečko življenje, rastlinstvo, živalstvo,
voda, pripovedovanja (aitološka pripovedka).
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4 Stopnja zaupnosti zbranih podatkov

V končnem izdelku morajo biti vsi podatki javni, ni pa potrebna objava vseh
zbranih podatkov v tiskanih in elektronskih publikacijah – glede na izkušnje pri
projektu Kako se pri vas reče? se zdi smiselno pridobiti dovoljenje za objavo
hišnih imen od lastnikov hiš (nekatera imena imajo npr. lahko slabšalen značaj; na
Koroškem slabih izkušenj s tem nimajo, na Gorenjskem so se pojavljali primeri,
ko gospodinje niso dovoljevale objave izrazov za gospodinje). Zbiralci narečnega
gradiva na terenu morajo informatorje nujno obvestiti o tem, zakaj se imena zbirajo in da bodo objavljena v publikaciji in na spletnem portalu. Ob tem je treba
predstaviti osnovne podatke o projektu in poudariti pomen zbiranja tovrstne kulturne dediščine. Če kdo objave izrecno ne želi, je treba to upoštevati.
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5 Avtorska zaščita metode

Glavni namen publikacije je čim bolj široka in neomejena uporaba tu predstavljenih
metod pri zbiranjih tovrstnega gradiva. Navodila za zbiranje in zapisovanje so v
okviru projekta FLU-LED pripravili dr. Jožica Škoﬁc, dr. Matej Šekli, mag. Martina Piko Rustia in Klemen Klinar. Ob uporabi te metodologije pri drugih podobnih
projektih je korektno navesti naslov, avtorje in izdajatelje te publikacije.

Kontakti avtorjev:
Klemen Klinar
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e
SI-4270 Jesenice
(klemen.klinar@ragor.si)

Dr. Jožica Škoﬁc
Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Novi trg 4
SI-1000 Ljubljana
(guzej@zrc-sazu.si)

Dr. Matej Šekli
Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Novi trg 4
SI-1000 Ljubljana
(matej.sekli@guest.arnes.si)

Mag. Martina Piko-Rustia
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik
10.-Oktoberstraße 25/3
AT-9020 Klagenfurt/Celovec
(piko@ethno.at)
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Povzetek

V publikaciji Metode za zbiranje hišnih in ledinskih imen so predstavljeni predvideni
problemi in način njihovega reševanja pri zbiranju in dokumentaciji hišnih in ledinskih imen. Publikacija je nastala v sklopu čezmejnega evropskega projekta FLU-LED
Kulturni portal ledinskih in hišnih imen (Operativni program SI–AT 2007–2013), ki
ga izvajajo Slovenska prosvetna zveza, Krščanska kulturna zveza, Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske in Gornjesavski muzej Jesenice v obmejnem prostoru južne Koroške
in Gorenjske.
Medtem ko gre v uvodu predvsem za deﬁniranje predmeta raziskave, tj. hišnih
in ledinskih imen, je v nadaljevanju predstavljen način zbiranja izbranih zemljepisnih lastnih imen, pri čemer je posebna pozornost posvečena terenskemu
delu, ki temelji na predhodnem arhivskem in kabinetnem delu. Za terensko delo
so predvideni enotni popisovalni obrazci, ki naj bi zajeli čim natančnejšo narečno
glasovno podobo imen v različnih pregibnih oblikah – poudariti želimo, da gre pri
zbiranju tovrstne nesnovne kulturne dediščine tudi za raziskovanje slovenskega
jezikovnega izročila.
Posebno pozornost posvečamo načinu zapisa zbranega narečnega imenskega
gradiva – ker bodo na terenu delali tudi (ali predvsem) nejezikoslovci, so tu pojasnjena pravila za poenostavljeni narečni zapis imen, medtem ko so pravila za
poknjiževanje ledinskih in hišnih imen ter za njihovo etimološko oz. pomenskomotivacijsko razlago namenjena predvsem kabinetnemu (jezikoslovnemu) delu
pri tem projektu (in morebitnih drugih podobnih projektih, ki se bodo zgledovali
po njem).
Predmet obravnave v projektu FLU-LED so torej hišna in ledinska imena.
Hišna imena spadajo med zemljepisna lastna imena ter poimenujejo naseljeno ali
nenaseljeno hišo s hišno številko v naselju ali delu naselja (npr. domačija/kmetija
s posestvom, hiša brez posestva ...), ne pa tudi posamezna gospodarska poslopja
(npr. drvarnica, hlev ...); v raziskavo so lahko vključena tudi poimenovanja za
samostojne pomožne gospodarske objekte (npr. mlin, žaga, stope, sušilnica …) in
skupne vaške objekte (npr. cerkev, župnišče, šola, gostilna, gasilski dom, srenjska
sušilnica, terilna jama ...).
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Hišna imena so že od nekdaj pomembna za razpoznavanje hiš in ljudi na vasi,
označujejo najmanjšo naselitveno enoto, to je posest ali bivanjski prostor.
Pomembna so bila zlasti v časih, ko še ni bilo zemljiških knjig. Ime se je držalo
hiše in posestva, čeprav so se lastniki menjavali. Hišna imena so bila tudi osnova
družinskih imen, imen naselij in vasi, zato so dragocen del kulturne dediščine,
zgodovine kraja in naroda.
Ledinska imena spadajo med nenaselbinska zemljepisna lastna imena znotraj
zemljepisnih imen v ožjem (toponimi) in širšem smislu (geonimi) ter poimenujejo:
a) dele zemeljskega površja za gojenje kulturnih rastlin (agronimi), pridelovanje
krme, pašo živine in rast gozda, tj. polja, njive, sadovnjake, vinograde, oljčnike,
hmeljišča, travnike, senožeti, pašnike, planinske pašnike ali samo planine, gozdove,
gozdne plantaže (gozdna imena); b) vodne površine (vodna ledinska imena); c)
manjše vzpetine (gorska ledinska imena); č) poti in njihove dele; d) orientacijske
točke (razgledišča, znamenja, križe, planinske koče ipd.). Ledinska imena so ljudem
nekoč služila za orientacijo v njihovem bližnjem življenjskem okolju in pri njihovih
(kmečkih) opravilih, danes so pomembna predvsem kot orientacijske točke. Starost
ledinskih imen je različna, nekatera segajo v začetke poselitve, druga so mlajša. Ledinska imena so zrcalo zgodovinskega in jezikovnega razvoja pokrajine. V domači
krajevni narečni govorici so se prenašala iz roda v rod, spreminjal pa se je način
njihove izgovarjave in zapisa. S spreminjanjem načina življenja – tradicionalno
kmečko gospodarjenje izginja – so tudi ledinska in pokrajinska imena izgubila svoj
prvotni namen, a so ostala kot vir informacij o neposredni okolici naselij in njihovih
prebivalcih.
Kabinetni pripravi (izpisu imenskega gradiva iz pisnih virov, kot so Franciscejski in Reambulančni kataster, župnijske knjige, domoznanska in strokovna literatura) sledi terensko delo v več stopnjah. Metode terenskega dela je težko predpisati
vnaprej, saj je način dela popisovalcev različen, zato so v publikaciji navedene le
osnovne metode dela. Hišna in ledinska imena morajo biti dokumentirana tako
pisno, kakor tudi zvočno. Zvočni zapis je namreč osnova, na podlagi katere se
lahko tudi naknadno oblikujejo zapisi zbranih imen, jezikoslovcem pa omogoča
natančen zapis imen tudi v fonetični transkripciji in morebitno razlago izvora
imen. Zvočni zapis naj bi bil kasneje objavljen tudi na spletni strani projekta ali v
drugem elektronskem viru.
Za karseda natančno dokumentacijo zemljepisnih lastnih imen v narečni podobi in za njihovo poznejše narečjeslovno in etimološko imenoslovno preučevanje in
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druge raziskave je pomembno, da raziskovalec vsako ime dokumentira v različnih pojavnih oblikah. Za slovenščino, ki je ﬂeksijski jezik, so pomembne predvsem naslednje
slovnične oblike: samostalniška/pridevniška besedna zveza v imenovalniku (odgovor
na vprašanje kaj?); predložna besedna zveza v vlogi prislovnega določila kraja oz.
v pomenu nahajanje (odgovor na vprašanje kje?), če ima lastno ime strukturni tip
predložne besedne zveze; brezpredložni rodilnik (zanikani osebek v bivanjskih stavkih
z glagolom biti (tu ni ...) ali zanikani premi predmet (ne vidim ...)); oblike, ki odgovarjajo na vprašanja kje? (nahajanje), kam? (cilj glagolskega dejanja), od kod? (izvor
glagolskega dejanja). Da bi raziskovalci na terenu zapisali vse potrebne oblike imen, je
publikaciji priloženih več tabel s predvidenimi vprašanji za terensko delo, tu je predstavljeno tudi delo z vnaprej pripravljenim zemljevidom.
Obširno poglavje je namenjeno pojasnilom o zapisu narečne podobe hišnih in
ledinskih imen, ki mora odražati značilnosti krajevnega govora, v katerem se rabi,
in biti razumljiv tako strokovnjakom (jezikoslovcem) kot tudi nestrokovnjakom.
Za (strokovni) zapis narečne podobe zemljepisnih imen so uveljavljene naslednje možnosti: znanstveni dialektološki zapis, poenostavljeni narečni zapis in
poknjiženi zapis. Da bi bila nesnovna (jezikovna) kulturna dediščina čim bolj kakovostno ohranjena in bi bila primerna tudi za jezikoslovne raziskave, tj. za analizo narečnih značilnosti, ki se kažejo v imenih, ter za etimološke in imenoslovne
raziskave imen, so v publikaciji priporočene smernice za: zapis mesta naglasa,
zapis dolžine in kakovosti naglašenega samoglasnika, zapis onemelih samoglasnikov, zapis oslabelih samoglasnikov, zapis polglasnika, zapis samoglasnikov v
končnici, zapis narečnih soglasniških razvojev, zapis grlnega zapornika ʔ, ki ga v
delu rožanskih, obirskih in podjunskih govorov na Koroškem izgovarjajo namesto
k, zapis fonema h z ǥ, ki ga v delu rožanskih, obirskih in podjunskih govorov
na Koroškem izgovarjajo namesto g, zapis oblikoslovnih, besedotvornih in skladenjskih posebnosti, ohranjenih v imenih. Stopnja poknjiženja naj bi bila zaradi
identiﬁkacije označenega z označujočim čim manjša; pri tem naj bi vključevali
tudi domače prebivalstvo, saj je tudi njihova motivacijska razlaga lahko v veliko
pomoč pri pravilnem poknjiževanju imen. Medtem ko naj bi hišna imena zaradi
njihove identiﬁkacijske funkcije poknjiževali samo na glasovno-pravopisni ravnini, imajo ledinska imena nadkrajevni oz. vsenarodni ravni, zato se zdi smiselno,
da se poknjižijo/standardizirajo tudi na višjih jezikovnih ravninah, torej skladno z
etimološko-zgodovinskim načelom v primeru, da je njihov izvor jasen, ter samo
glasovno-pravopisno v primeru, da njihov izvor ni popolnoma jasen.
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Zbiranje hišnih in ledinskih imen ter njihov pravilen zapis nista pomembna samo
za jezikoslovje, ampak seveda tudi za širše družboslovno raziskovanje. Ljudje, ki
so vedno poimenovali stvari v prostoru, v katerem so živeli, da so se v njem lahko
znašli in se o njem sporazumevali, so v teh imenih ob jezikovnih podatkih o sebi
zapustili tudi informacijo o nosilcih imen – njihovem družbenem položaju (npr.
župan, kajžar), duševnih in telesnih osebnih lastnostih (npr. smrkav, gluh, kruljav
...), poklicnih dejavnostih (npr. kovač, šuštar, žnidar, bognar, zotlar, mežnar ...),
prostorski umeščenosti (npr. graben, log ...) ipd. Tudi zato so zbrana in pravilno
zapisana ter interpretirana hišna in ledinska imena pomembna ne le za jezikoslovje, ampak tudi za zgodovinske obravnave, raziskovanje geografskih sprememb
v prostoru, etnologijo itd.
Na koncu publikacije je ob virih za zbiranje hišnih in ledinskih imen na
Gorenjskem in Koroškem zbrana še najpomembnejša imenoslovna, etimološka
in dialektološka literatura, ki je bila uporabljena tudi pri pripravi te metodologije, dodane pa so še priloge s tabelami za terensko delo.
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Zusammenfassung

In der Publikation Metode za zbiranje hišnih in ledinskih imen (Methoden für
das Sammeln von Haus- und Flurnamen) sind vorhersehbare Probleme und die
Arten ihrer Lösung vorgestellt, die beim Sammeln und der Dokumentation von
Haus- und Flurnamen auftreten. Die Publikation enstand im Rahmen des grenzüberschreitenden EU-Projektes FLU-LED Kulturportal der Flur- und Hausnamen (Operationelles Programm SI-AT 2007-2013), das im Grenzgebiet von Südkärnten und der Region Gorenjska (Oberkrain) vom Slowenischen Kulturverband/
Slovenska prosvetna zveza, dem Christlichen Kulturverband/Krščanska kulturna
zveza sowie der Entwicklungsagentur »Razvojna agencija Zgornje Gorenjske«
und dem Museum »Gornjesavski muzej Jesenice« durchgeführt wird.
In der Einleitung wird vor allem der Untersuchungsgegenstand deﬁniert, das
sind die Haus- und Flurnamen. In weiterer Folge wird auf die Art des Sammelns der
ausgewählten geographischen Eigennamen eingegangen, wobei der Feldforschungsarbeit, die auf der vorhergehenden Archiv- und Kabinettarbeit fußt, besondere Aufmerksamkeit gewidmet ist. Für die Feldforschungsarbeit sind einheitliche
Fragebögen vorgesehen, die eine möglichst genaue Wiedergabe des Lautbildes der
dialektalen Namen in verschiedenen Deklinationsformen erfassen sollen – es wird
hervorgehoben, dass es beim Sammeln dieses immateriellen Kulturerbes auch um
die Dokumentation von Überlieferungen in slowenischer Sprache geht.
Besonderes Augenmerk wird der Art der Niederschrift des gesammelten Dialektnamensgutes gewidmet: da für die Feldforschungsarbeit auch (oder vor allem)
Nicht-Sprachwissenschaftler vorgesehen sind, werden Regeln für die vereinfachte
dialektale Niederschrift der Namen erläutert. Die Regeln für die Standardisierung
der Flur- und Hausnamen sowie für ihre etymologische bzw. ihre bedeutungsmotivierte Erklärunge sind vor allem für die Kabinettarbeit (sprachwissenschaftliche
Arbeit) in diesem Projekt (und möglichen anderen ähnlichen Projekten, die sich an
diesem orientieren werden) bestimmt.
Gegenstand der Forschung im Projekt FLULED sind Haus- und Flurnamen.
Die Hausnamen zählen zu den geograﬁschen Eigennamen und benennen ein be-
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wohntes oder unbewohntes Haus mit einer Hausnummer in einer Ansiedlung oder
einem Teil der Siedlung (z. B. Gehöft/Bauernhof mit Besitz, Haus ohne Besitz …),
nicht aber einzelne Wirtschaftsgebäude (z. B. Holzhütte, Stall, …); in die Forschungsarbeit können auch Namensgebungen für gewisse Wirtschaftsobjekte (z. B.
Mühle, Säge, Stampfe, Dörrkammer …) und Benennungen für gemeinsame Dorfobjekte eingebunden werden (z. B. Kirche, Pfarrhof, Schule, Gasthaus, Feuerwehrhaus, Gemeindedörrkammer, Brechelgrube…). Hausnamen sind seit jeher
wichtig für die Unterscheidbarkeit der Häuser und Leute im Dorf, sie bezeichnen
die kleinste Siedlungseinheit, das ist der Besitz oder der Wohnraum. Sie waren
vor allem von Bedeutung, als es noch keine Grundbücher gab. Der Name blieb
den Häusern und dem Besitz erhalten, auch wenn die Besitzer wechselten. Die
Hausnamen waren auch Grundlage für Familiennamen, Siedlungsnamen und
Dörfer, deshalb sind sie ein wertvoller Teil des Kulturerbes, der Geschichte eines
Ortes und eines Volkes.
Flurnamen zählen innerhalb der geograﬁschen Namen im engeren Sinne (Toponyme) und im weiteren Sinne (Geonyme) zu den geograﬁschen Nicht-siedlungs-Eigennamen und bezeichnen: a) Teile der Erdoberﬂäche für den Anbau
von Kulturpﬂanzen (Agronyme), für die Futtererzeugung, für Viehweide und
Waldwuchs, das sind Äcker, Felder, Obstgärten, Weingärten, Olivengärten, Hopfengärten; Wiesen, Bergwiesen, Weiden, Almweiden oder nur Almen; Wälder,
Waldplantagen (Waldnamen); b) Wasserﬂächen (Wasserﬂurnamen); c) kleinere
Erhebungen (Bergﬂurnamen); d) Wege und deren Teile; e) Orientierungspunkte
(Aussichtspunkte, Bildstöcke, Wegkreuze, Almhütten u. ä.). Flurnamen dienten
den Menschen einst zur Orientierung in ihrer näheren Umgebung und bei ihren
(bäuerlichen) Arbeiten, heute sind sie vor allem als Orientierungspunkte wichtig.
Das Alter der Flurnamen ist verschieden, manche reichen bis in die Anfänge der
Besiedlung zurück, andere sind jünger. Flurnamen sind ein Spiegel der geschichtlichen und sprachlichen Entwicklung einer Region. In den heimischen örtlichen
Dialekten wurden sie von Generation zu Generation überliefert, dabei veränderte
sich ihre Aussprache und die Art der Niederschrift. Mit den Veränderungen der
Lebensart – das traditionelle bäuerliche Wirtschaften schwindet – haben auch die
Flur- und Landschaftsnamen ihre einstige Bedeutung verloren, sie blieben aber als
Informationsquelle über die nähere Umgebung und ihre Bewohner erhalten.
Der Kabinettarbeit (Auszug des Namensgutes aus schriftlichen Quellen, wie z.
B. dem Franziszeischen und dem Reambulierten Kataster, Pfarrchroniken, heimat-

76

Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen

kundlicher und Fachliteratur) folgt die Feldforschungsarbeit in mehreren Phasen. Die
Methoden für die Feldforschungsarbeit sind schwer im Vorhinein festzulegen, ist
doch die Arbeitsweise der einzelnen Namenssammler unterschiedlich, deshalb sind
in der Publikation lediglich die Grundmethoden der Arbeit angeführt. Die Hausund Flurnamen müssen sowohl schriftlich als auch mit Tonaufzeichnungen festgehalten werden. Die Tonaufzeichnung ist nämlich die Grundlage, auf der es auch im
Nachhinein möglich ist, schriftliche Aufzeichnungen zu bearbeiten, den Sprachwissenschaftlern ermöglicht sie auch eine detaillierte Niederschrift der Namen in
der phonetischen Transkription und mögliche Erklärungen des Namensursprungs.
Die Tonaufzeichnungen werden in weiterer Folge auch auf der Internetseite des
Projektes oder mit Hilfe anderer elektronischer Medien veröﬀentlicht werden.
Für eine möglichst detaillierte Dokumentation der geograﬁschen Eigennamen
in Dialektform und für deren spätere dialektologische und etymologische Namensforschung und andere Untersuchungen ist es wichtig, dass der Forscher jeden
Namen in verschiedenen Erscheinungsformen dokumentiert. Für die slowenische
Sprache, die eine Flexionssprache ist, sind vor allem folgende grammatikalische
Formen bedeutend: Nomen und Adjektiv (mit Präposition) im Nominativ (Antwort auf die Frage Was?); Nomen in der Funktion der Adverbialbestimmung des
Ortes (Antwort auf die Frage Wo? – in der Bedeutung „beﬁndet sich“); Genitiv
ohne Präposition bei Verneinungen (hier ist kein …), oder ein verneintes direktes Objekt (ich sehe … nicht); Formen, die auf die folgende Fragen antworten:
Wo? (sich beﬁnden), Wohin? (Ziel des Verbes), Woher? (Ursprung des Verbes).
Damit die Sammler bei der Felforschungsdarbeit möglichst alle notwendigen Namensformen niederschreiben, sind der Publikation mehrere Tabellen mit deﬁnierten Fragen angehängt, weiters wird hier die Arbeit mit den vorbereiteten Landkarten vorgestellt.
Ein umfangreiches Kapitel ist den Erläuterungen für die Niederschrift der dialektalen Haus- und Flurnamen gewidmet, welche die Wesensmerkmale jener örtlichen Sprachvarianten widerspiegeln soll, in der sie in Gebrauch sind, und weiters
sowohl den Fachleuten (Sprachwissenschaftler) als auch den Laien verständlich
sein muss. Für die (fachliche) Niederschrift der Dialektformen von geograﬁschen
Namen sind folgende Möglichkeiten festgelegt: Wissenschaftlich-dialektologische Transkription, vereinfachte dialektale Transkription und die standardisierte
Transkription. Damit das immaterielle (sprachliche) Erbe in möglichst qualitativer
Form erhalten bleibt und auch für sprachwissenschaftliche Forschungen geeig-

Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen

77

net ist, z. B. für die Analyse der Dialektbesonderheiten, die in Namen zum Ausdruck kommen oder für etymologische und für namenkundliche Untersuchungen
der Namen, bietet die Publikation empfohlene Richtlinien für: die Schreibart der
Akzentuierung, die Schreibweise der Länge und Stärke des betonten Selbstlautes,
die Schreibweise für die Reduktion der Selbstlaute, die Schreibweise für die abgeschwächten Selbstlaute, die Schreibweise des Halblautes, die Schreibweise der
Selbstlaute in der Schlusssilbe, die Schreibweise der dialektalen Entwicklungen
von Konsonanten, die Schreibweise des Guturallautes 〈ʔ〉 mit , der in Teilen der
Rosentaler und der Jauntaler Redevarianten anstelle des k ausgesprochen wird, die
Schreibweise des Phonems 〈h〉 mit ǥ, der in Teilen der Rosentaler und der Jauntaler Redevarianten anstelle des g ausgesprochen wird, sowie für die Schreibweise
der morphologischen, wortbildenden, syntaktischen Eigenheiten, die in den Namen erhalten sind. Der Grad der Standardisierung sollte zum Zweck der Identiﬁkation des Bezeichneten mit dem Bezeichnenden möglichst gering sein; dabei sollte
möglichst auch die einheimische Bevölkerung mit eingebunden werden, da ihre
Erklärungen von Motivationen für einzelne Benennungen auch eine große Hilfe für
die korrekte Standardisierung der Namen sein können. Während die Hausnamen
wegen ihrer identitätsstiftenden Funktion nur auf der Laut- und Rechtschreibebene
standardisiert werden sollten, haben die Flurnamen eine übergeordnete bzw. allgemeine Ebene, deshalb erscheint es sinnvoll, dass sie auch auf höheren Sprachebenen standardisiert werden, also in Einklang mit dem etymologisch-geschichtlichen Ansatz im Fall, dass ihr Ursprung klar ist, im Fall, dass ihr Ursprung nicht
vollkommen klar ist, jedoch nur auf der Laut- und Rechtschreibebene.
Das Sammeln der Haus- und Flurnamen sowie deren korrekte Niederschrift,
sind nicht nur für die Sprachwissenschaft von Bedeutung, sondern natürlich auch
für breitere sozialwissenschaftliche Untersuchungen. Menschen, die im Raum, in
dem sie lebten, stets Dinge mit Namen versehen haben, damit sie sich in ihm
zurecht fanden und über ihn austauschen konnten, haben in diesen Namen neben
sprachlichen Angaben über sich selbst immer auch Informationen über die Träger
der Namen hinterlassen – über ihre gesellschaftliche Stellung (z. B. župan (Bürgermeister), kajžar (Keuschler)), ihre persönlichen geistigen und körperlichen Eigenschaften (z. B. smrkav (rotzig), gluh (taub), kruljav (hinkend) …), ihre beruﬂichen
Tätigkeiten (z. B. kovač (Schmied), šuštar (Schuster), žnidar (Schneider), bognar
(Wagner), zotlar (Sattler), mežnar (Messner) …), ihr räumliches Eingefügtsein (z.
B. graben (Graben), log (Hain) …) u. ä. Auch deshalb sind die gesammelten und
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korrekt niedergeschriebenen und interpretierten Haus- und Flurnamen nicht nur
für die Sprachwissenschaft sondern auch für geschichtliche Abhandlungen, Untersuchungen von geograﬁschen Veränderungen im Raum, die Ethnologie usw.,
von Bedeutung.
Am Ende der Publikation ist neben dem Quellenverzeichnis für das Sammeln
der Haus- und Flurnamen in der Region Gorenjska und in Kärnten auch noch jene
namenkundliche, etymologische und dialektologische Literatur angeführt, die bei
der Vorbereitung dieser Methodologie in Gebrauch war, weiters sind Beilagen mit
Tabellen für die Feldforschungsarbeit angefügt.
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Summary

The publication Metode za zbiranje hišnih in ledinskih imen (‘Methods for collecting oeconyms and choronyms’) presents problems and their solution in relation
to the collection and documentation of oeconyms (house names) and choronyms
(ﬁeld names). The publication has been produced as part of the FLU-LED Cultural
Portal of Oeconyms and Choronyms cross-border European project (Operational
Programme SI-AT 2007-2013) being carried out by the Slovene Cultural Association (Slovenska prosvetna zveza/Slowenischer Kulturverband), the Christian
Cultural Association (Krščanska kulturna zveza/Christlicher Kulturverband), Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (Development Agency for Upper Gorenjska)
and Gornjesavski muzej Jesenice (Upper Sava Museum at Jesenice) in the border
area of southern Koroška (Carinthia) and Gorenjska (Upper Carniola).
The introduction primarily deﬁnes the subject of research, i.e. oeconyms
(house names) and choronyms (ﬁeld names); this is followed by an outline of the
method employed to collect selected geographical proper names, with close attention paid to ﬁeldwork based on preliminary archival and research work. Uniform
survey forms are planned for the ﬁeldwork; these are designed to lead to a more
accurate dialect phonetic form of names in a variety of ﬂexible forms. We wish
to emphasise that the collection of this kind of non-material cultural heritage also
constitutes an exploration of the Slovenian linguistic tradition.
Special focus is placed on the method used to transcribe the dialect material
collected; since the collection of material in the ﬁeld will also (or indeed largely)
be undertaken by non-linguists, an explanation is given here of the rules pertaining
to the simpliﬁed phonological transcription of names using the standard alphabet
(still showing the dialectal form of the names), while the rules for standardised
transcription (based on morphonological analysis) and the rules for the etymological and semantic interpretation of choronyms and oeconyms are intended primarily for the research (linguistic) portion of this project (and potentially any other
similar projects based on this one).
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Choronyms and oeconyms are therefore the subject of discussion in the FLU-LED
project. House names are geographical proper names and denote an occupied or
unoccupied house with a street number in a settlement or part of a settlement (e.g.
homestead/farm with land, house without land), but not individual farm buildings
(e.g. woodshed, barn). The survey may also include names for ancilliary farm
buildings (e.g. mill, saw, stamp mill etc.) and names for communal village buildings such as a church, presbytery, school, pub, ﬁre station etc. House names are
historically important for the purposes of identifying the houses and people of
a particular village; they mark the smallest unit of settlement, i.e. a property or
house/living area. They were especially important in the period prior to the existence of land registers, and the names stuck to houses and estates even after the
original owners had moved on. House names were also the basis for family names
and the names of settlements and villages, so they are a valuable part of the cultural
heritage, the history of a village or town, and indeed the history of the nation.
Choronyms are non-settlement-related geographical proper names within geographical names in the narrow (toponymic) and wider (geonymic) senses, denoting: a) the parts of the land surface used for the cultivation of crops (agronyms),
the cultivation of fodder, livestock pasture and forest growth (i.e. ﬁelds), ﬁelds,
orchards, vineyards, olive plantations and hop ﬁelds, meadows, mountain meadows, pastures, mountain pastures or simply mountains, and forests and forest plantations (forest names); b) water areas (hydronyms); c) smaller slopes (mountain
choronyms); d) paths and parts of paths; e) orientation points (viewing points,
signs, crosses, mountain cabins, etc.). People once used choronyms to orientate
themselves within their immediate living environment and while performing their
(agricultural) tasks; today, however, they are mainly used as general points of
orientation. The age of the choronyms diﬀers, with some dating back to the origins of the settlement. They reﬂect the historical and linguistic development of
a particular landscape. In the local dialect, choronyms have been handed down
from generation to generation; the manner of their pronunciation and the way they
are written have, of course, undergone various changes. With changes to the way
of life (traditional farm management is disappearing, for example), choronyms
and landscape names have lost their original purpose. They have nevertheless remained a source of information about the immediate surroundings of settlements
and their inhabitants.
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Preparatory research work (the copying-out of name-related material from written sources, such as the cadastral register produced under Emperor Francis I of
Austria and the land survey produced in the 1870s (‘Reambulančni kataster’), the
parish register, the local and ﬁel-releated scientiﬁc studies and literature) will
been followed by ﬁeldwork conducted in several stages. It is diﬃcult to prescribe
the ﬁeldwork methods in advance, since these vary from individual to individual;
therefore, only the basic methods of work are stated in these publication. Oeconyms and choronyms must be documented in writing as well as sound recording.
Sound recording represents a basis upon which we can subsequently develop
written records of the names collected. Sound recording also enables linguists to
make a precise phonetic transcription of names and may lead to an explanation
of the name’s origin. Sound recordings should be published subsequently on the
project website or other electronic source.
For the most accurate possible documentation of geographical proper names in
dialect form, and for their subsequent dialectal and etymological onomastic study
and other research, it is important that a researcher document each name in the various forms in which it appears. For Slovenian, which is an inﬂected language, the
following grammatical forms are especially important: the noun/adjectival phrase
in the nominative (the answer to the question what?); the prepositional phrase
in the role of the adverbial particle of the place or in the meaning of the location
(the answer to the question where?), if the proper name has the structural type of
prepositional phrase; the non-prepositional genitive (subject in the negative in to
be clauses (there is no ...) or direct object in the negative (I do not see ...)); and
forms that answer the questions where? (location), where to? (destination of verbal
action), where from? (origin of verbal action). To ensure that researchers in the
ﬁeld write down all the necessary forms of names, the publication is accompanied
by several tables containing the intended ﬁeldwork questions, and work with the
map, prepared in advance, is also presented here.
An extensive chapter is devoted to explanations regarding the dialectal transcription of oeconyms and choronyms, which must reﬂect all the features of the
local speech in which it is used and be comprehensible to specialist linguists as
well as non-professionals. The following options are possible for the (professional) recording of the dialect forms of geographical names: scientiﬁc dialectological
record, simpliﬁed phonological transcription, and standardised transcription.
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To help preserve non-material (linguistic) cultural heritage as fully as possible and
make it suitable for linguistic research (i.e. the analysis of dialect characteristics as
reﬂected in the names) and for etymological and onomastic research into names, the
publication contains some recommended guidelines, i.e. on how to write or mark
accents, the length and quality of accented vowels, lost vowels, weakened vowels,
semi-vowels, vowels in the suﬃx and the dialectal development of vowels, the
plosive 〈ʔ〉 with  and the phoneme 〈h〉 with ǥ (instead of k and g in parts of the Rož
and Podjuna dialect areas in Carinthia), and morphological, word-formation and
syntactical features as preserved in the names. The degree of abstraction resulting
from the identiﬁcation of the marked by the marker should be as low as possible,
with local population being involved for the simple reason that their explanation
of the ‘reasons’ for a particular name can be of great help in the proper dialectal
abstraction and standardisation of names. While house names, owing to their identiﬁcation function, should be standardised only at the phonetic-orthographic level,
choronyms have a wider, national use; therefore, it seems reasonable that they be
standardised at a higher level, i.e. in accordance with the etymological-historical
principle in the event that their origin is clear, and phonetically-orthographically
in the event that their origin is not completely clear.
The collecting of oeconyms and choronyms and their correct transcription is
important not only for linguistics but also for broader sociological research. People
have always named the things that surround them in order to orient themselves
within and understand their surroundings; they have left in those names traces of
linguistic information about themselves, as well as information about the bearer of
the name: their social status (mayor, cottager), their personal mental and physical
characteristics (snotty-nosed, deaf, lame), their activities (smith, shoemaker, tailor, wheelwright, saddler, sexton), spatial position (hollow, log), and so on. Oeconyms and choronyms, properly collected, recorded and interpreted, are therefore
important not only for linguistics but also for historical research, the exploration
of geographical changes within an area, ethnology, and so on.
The ﬁnal part of the publication contains the sources of the collection of oeconyms and choronyms in Gorenjska and Carinthia, as well as the most important
onomastic, etymological and dialectological literature also used in the preparation
of this methodology, and annexes containing the ﬁeldwork tables.
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7 Priloge

7.1 Terenska tabela za zbiranje hišnih imen
7.2 Terenska tabela za zbiranje ledinskih imen
7.3 Kabinetna tabela za zbiranje hišnih imen
7.4 Kabinetna tabela za zbiranje ledinskih imen
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7.1 Terenska tabela za zbiranje hišnih imen
Kraj:

Informator:

Zapisovalec:

Datum:

Zap. Hišna Stanje
št. št.
domačije1

Hišno ime
(narečna oblika
Kako se reče/
pravite tej hiši?

Družinsko ime
Uveljavljen
(narečna oblika
zapis
Kdo živi (je živel)
imena2
v tej hiši? Kako
rečete »ta domačim«?

Nemško oz.
ponemčeno
ime3

Nazivanje
gospodarja
Kako se reče
(se je reklo)
gospodarju hiše?

Nazivanje
gospodinje
Kako se reče
(se je reklo)
gospodinji hiše?

Čigav je svet/
Kje ste?
Kam greste?
pob/hlev?
Pri kom ste? (dajalnik)
Čigava je hči/
(mestnik)
hiša/njiva? Čigavo
je tele/polje?

Od kod greste
(tožilnik)

Kaj pomeni
hišno ime?
Zakaj se tako reče?
Kaj bi hišno ime
lahko pomenilo?

1

15

naseljena

Kalíše
Na Kalíš

Kalíšənu

Kališnik
Kališe

Kalischnigg

Kalíšən

Kalíšənca

Kalíšənu mlín
Kalíšənava híša
Kalíšənu púəle

pər
Kalíšən
na Kalíš

raz Kalíše
s Kalíš

Na Kalíš se reče
zato, ker menda
beseda izhaja iz
besede kal, kar
pomeni mlaka ali luža

4

2

naseljena

Líənart
Pər Líənarti
Pər Líənartu

Líənarti
Líənartovi

/

/

Líənart

Líənartija

Líənartov mlín
Líənarči mlin
Líənartova híša
Líənarča híša
Líənartove púəle
Líənarče púəle

pər Líənarti k Líənartu
ud Líənarta
Ime je iz imen:
pər Líənartu k Líənartovem ud Líənartoveh Lienhart/Lenart/
pər Líənartoveh
Leonart
pər Líənartovih

9

3

naseljena

Pódrank
Pər Pódranki
Pər Pódranku

Pódranki
Pódrankovi

Podgornik

/

Pódrank

Pódranca
Pódrančija
Pódrankija

Pódrankov mlín
Pódrankova híša
Pódrankove púəle

pər Pódranki k Pódranku
pər Pódranku

ud Pódranka

12

24

nenaseljena Lájmiš
Lájmež
Pər Lájmeži

Lájmežovi
Lájmeži

Lajmiš
(na
nagrobnem
kamnu)

Leimisch (v
uradnih
dokumentih)

Lájmež

Lájmežija

Lájmežov mlín
Lámejžova híša
Lájmežove púəle
Lájmeževe púəle

pər Lájmeži k Lájmežu
pər Lájmežu

ud Lájmeža

14

5

naseljena

Pər Búrjovc

Búrjovčov

/

/

Búrjovc

Búrjovka

Búrjovčov
Búrjovčova
Búrjovčov

pər Búrjovc

h Búrjovc

od Búrjovca

Zgodba pravi, da
so bili na tej
kmetiji vozarji in
so domačinom
vedno pravili,
kako v Trstu
piha burja.

17

50

naseljena

Pər Žlíndro

Žlíndrov

/

/

Žlíndər

Žlíndra

Žlíndrov
Žlíndrova
Žlíndrov

pər Žlíndro

h Žlíndro

od Žlíndra

Na mestu, kjer
stoji kmetija, so
nasipali žlindro
iz pražilnih peči
po predelavi
železove rude.

20

52

naseljena

Na Póvšnə

Póvšnarjov

/

/

Póvšnar

Póvšnarca

Póvšnarjov
Póvšnarjova
Póvšnarjov

na Póvšnə

na Póvšno

s Póvšne

na Kalíše

1 V ta stolpec vpišemo trenutno stanje domačije (npr. naseljena, nenaseljena, v podiranju, potopljena, podrta ipd.).
2 V ta stolpec vpišemo že uveljavljeno pisno obliko imena, ki jo informator pozna iz pisnih dokumentov (npr. informator ledinsko ime izgovori kot Rájuc, čeprav mu je znan uveljavljen zapis Rajovc).
3 V ta stolpec vpišemo morebitno nemško ime. V opombe vpišemo, ali je nemško ime v rabi med domačini ter ustreznost prevoda iz slovenskega hišnega imena.

Dodatno
Pomen besed v
hišnem imenu
Ali ta beseda
kaj pomeni ali
je samo ime?

Priimek
lastnikov je
Podgornik,
kmetija se nahaja
ob vznožju hriba.

Opombe

Danes se
lastniki pišejo
Prutej, vlg.
Podgornik
Družinski
priimek
lastnikov
je Piko

Žlindra je med
domačini
splošen izraz
za ostanek po
praženju
železove rude.
(Pod cesto so
nasipal žlindro.)
Domačija je
nekoč stala
više nad
dolino
Kokre, med
vojno
požgana.

7.2 Terenska tabela za zbiranje ledinskih imen
Kraj:

Informator:

Zapisovalec:

Datum:

Zap.
št.

Tip
Kratek
imena1 opis2

Današnja Nekdanja Ledinsko ime
raba tal3 raba tal3 (narečna oblika) Kaj
je to? Kako rečete
travniku/pašniku/
njivi ...?

Uveljavljen
zapis imena4

Nemško oz.
ponemčeno
ime5

Česa ni?
(rodilnik)

Kje ste?

Kam
greste?

Od kod
greste?

Kaj pomeni ledinsko
ime?
Zakaj se tako reče?
Kaj bi ledinsko
ime lahko
pomenilo?

Ali ta beseda kaj
pomeni ali je samo
ime? Jo rabite tudi
drugače?

Opombe

1

L

travnik

4

4/6

Snôžet

Senožet

/

Snožéta

u Snožéto

u Snôžet

s Snožéta

Območje nad vasjo,
kjer se kosi seno,
strmo sončno pobočje.

Ne pomeni ničesar
drugega.

Območje v lasti dveh
kmetij, ki uporabljata
še več mikrolokalnih
ledinskih imen.

2

L

travnik

6

4

Na jám

/

/

/

Na jám

Na jámo

Z jáme

Za ledino je Jáma,
strm travnik, torej
območje nad Jamo.

Jama je splošen pojem
za vdolbino, luknjo v
tleh. (Sm padu u jamo.)

3

D

sušilnica
lanu

9

9

Šímnovčova pážba

/

/

Šímnovčove
pažbe

u Šímnovčov
pážb

u
s
Šímnovčovo Šímnovčove
pážbo
pážbe

Ime za objekt, ki je
pripadal Šimnovčevi
kmetiji, v njem so
sušili in trli lan.
nevarnosti požara, saj
so v njih kurili. (Na
pažb smo zamenal streho.)

Pažba je splošen izraz
za sušilnico lanu.
Ponavadi so bile stran
od vasi zaradi

17

L

travnik

4

4

Trávənk

/

/

Trávənka

dole u
Trávənci

dovta u
Trávənk

s Trávənka

Ime se nanaša na
določen travnik, ki leži
za reko Bistrico

18

L

ozka
dolina

2

2

Grôbən

/

Graben

Grôbna

zuna u
Grôbnu

unta u
Grôbən

un z Grôbna

19

L

voda, ozka
dolina,
gozd

2/8

2/8

Te Ǥvobúəč ǥrábən

Globoki
graben

Wutschigraben

Ǥvobúəčija
ǥrábna

u te
Ǥvobúəčim
ǥrábən

u te
Ǥvobúəč
ǥrábən

s Ǥvobúəčija
ǥrábna

1 L – ledinsko ime (imena travnikov, gorovij, vodovij, pokrajin ipd.); D – druga imena
(znamenja, križi, kapelice, poslopja ipd.)
2 V ta stolpec s kratkim opisom vpišemo, kaj ime predstavlja v naravi (npr. travnik, gozd, vrh, potok,
kapelica, naselje, del vasi, rečno obrežje, kolovozna pot ipd.).
3 Kategorije rabe tal: 1 – nerodovitno, 2 – gozd, 3 – pašnik, 4 – travnik, 5 – sadovnjak, 6 – njiva,
7 – pozidano, 8 – voda, 9 – ostalo. Dopustno je navajanje največ dveh tipov rabe, ki jih ločimo s
poševnico, pri čemer najprej navedemo rabo, ki zavzema večji delež.
4 V ta stolpec vpišemo že uveljavljeno pisno obliko imena, ki jo informator pozna iz pisnih dokumentov
(npr. informator ledinsko ime izgovori kot Rájuc, čeprav mu je znan uveljavljen zapis Rajovc).
5 V ta stolpec vpišemo morebitno nemško ime. V opombe vpišemo, ali je nemško ime v rabi med
domačini ter ustreznost oz. neustreznost morebitnega prevoda.

Objekt je vpisan v
Register nepremične
kulturne dediščine.

Nemški zapis je na
karti BEV.
»Te ǥvobúəč« je narečno
ime v pomenu globoki.

»Te ǥvobúəč« v pomenu
globoki se rabi tudi v
splošni rabi.

Na občinski karti
pomensko odstopa od
izvirnega poimenovanja

7.3 Kabinetna tabela za zbiranje hišnih imen

Lokacija in stanje domačije
1

2

zap. Občina
št.

3

Naselje Naslov

4

5

6

7

8

Hišna št.

Stara
hišna št.

Katastrska
občina

Parc. št

9

10

11

12

13

Stanje
Katastrska
domačije občina
zgodovinskega
katastra

Zapis hišnega
imena v
zgodovinskem
katastru

Priimek
Letnik Župnija
lastnika v
katastra
zgodovinskem
katastru

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Zapis
hišnega
imena v
župnijski
knjigi

Priimek
prvega
družinskega
očeta/vdove
v župnijski
knjigi

Letnik
župnijske
knjige

Zapis
hišnega
imena v
pisnem
viru

Podatki o
pisnem viru
(priimek
avtorja,
naslov dela
leto izida)

Uveljavljen
zapis
hišnega
imena

Nemška oz.
ponemčena
oblika
hišnega
imena

Osnovna
narečna
oblika
hišnega
imena

Poknjižena
oblika
hišnega
imena

Osnova
oblika
družinskega
imena

Nazivanje
gospodarja

Nazivanje
gospodinje

/

Pər Žlíndro Pri Žlindru

Žlíndrov

Žlíndər

Pər Vlίpco Pri Vlipcu

Vlίpčov

Lájmež

Lájmiš

1

Jesenice Planina Planina 50
pod
pod
Golico Golico

43

Planina

260

naseljena Alpen
(Planina)

Schlinder

Polka

1827

Sv. Križ Žlinder
nad
Jesenicami

Smolej

~1890

/

2

Kranjska Gozd
Spodnje 58
Martuljek Rute
Gora

Gozd 16

Gozd

101

naseljena Wald (Gozd)

Olipz

Rabitsch

1827

Kranjska
Gora

Olipec

Robič

1903

Pr’ Vlipcô Košir, V
coklah na
pot, 2008

3

Pliberk

24

Aich (Dob) 1835

Pliberk

Leimisch
(1934 in
1935)
Leimež
(1945)

Vidra
vas

Vidra
vas

24

Legenda barv za 2. vrstico:
kabinetni podatek
obvezen terenski podatek
neobvezen podatek

nenaseljena

Aich (Dob)

od 1907
naprej

Ostali podatki

Oblike hišnega imena

Dokumentacija hišnih imen v obstoječih virih

Lajmiš

Leimisch

Lajmež

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Svojilni
Svojilni Svojilni
pridevnik pridevnik pridevnik
m. spola ž. spola
sr. spola

Kje sem?
(mestn.)

Žlíndra

Žlíndrov

Žlíndrova Žlíndrov

Vlίpəc

Vlίpka

Vlίpcav

Vlίpcava Vlίpcav

Lájmež

Lájmežija

Lájmežov Lájmežova Lájmežove, pər Lájmežu, k Lájmežu ud Lájmeža Martina
Lájmeževe pər Lájmeži
Piko-Rustia

Kam grem? Od koga/
(daj.)
/od kod
grem?
(tož.)

Izvor
hišnega
imena

Popisovalec

Informator

Zvočni
Fotograﬁja
posnetek domačije
narečne
izgovorjave

pər
Žlíndro

od
Žlíndra

h Žlíndro

Kle kukr je naša bajta,
so učasəh pražəl rudo.
Poj so pa žlindro nasipal,
zato se reče Pər Žlíndro.

Klemen Klinar

Franc Smolej,
Planina pod
Golico 50

da

ne

pər
Vlίpco

od
Vlίpco

h Vlίpco

Pred mnogimi leti je na dvorišču
rasla ogromna lipa - rekli so
Pər Lípco, kasneje pa Pər Vlípco

Klemen Klinar

Stanko Košir,
Gozd Martuljek

da

ne

da

da

Marica Piko

36

37

38

39

Terenske
opombe

Kabinetne
opombe

Šifra
delovne
karte in
št. na
karti

Izvorna lokacija je
domačije glede na
franciscejaki kataster okoli 40 m vzhodneje ob poti.

Priselili so Priimek Leimisch
se iz
se v Avstriji pojavlja le
Grabna
na jugovzhodu Koroške.
(Komelj),
nekoč h.
ime Kovač.

Obrazložitev:
Stolpec 1 - vpišemo ime občine
Stolpec 2 - vpišemo ime naselja
Stolpec 3 - vpišemo ime naselja ali ime ulice, v kolikor ima naselje ulični sistem
Stolpec 4 - vpišemo hišno številko hiše
Stolpec 5 - vpišemo staro hišno številko, v koliko je znana (npr. iz zgodovinskih virov, vratnih portalov ipd.); v koliko je
domačija spadala pod drugo naselje ali nekdanje naselje brez ulic vpišemo tudi ime kraja (glej primer 2)
Stolpec 6 - vpišemo današnje ime katastrske občine, kjer domačija stoji
Stolpec 7 - vpišemo parcelno številko zemljiča, na katerem stoji hiša
Stolpec 8 - vpišemo stanje domačije ob popisu (npr. naseljena, nenaseljena, v podiranju, potopljena, podrta ipd.).
Stolpec 9 - vpišemo ime katastrske občine katastra kot zgodovinskega vira
Stolpec 10 - vpišemo zapis hišnega imena v zgodovinskem katastru (v primeru, da zapisa ni, celico pustimo prazno,
v primeru, da je hiša vpisana, a ni zapisano hišno ime, vpišemo /, v primeru, da je hišno ime neberljivo,
vpišemo “neberljivo”)
Stolpec 11 - vpišemo priimek lastnika domačije v zgodovinskem katastru (v primeru, da zapisa ni, celico pustimo
prazno, v primeru, v primeru, da je priimek neberljiv, vpišemo “neberljivo”)

Stolpec 12 - vpišemo letnik nastanka zgodovinskega katastra
Stolpec 13 - vpišemo ime župnije, v katero sodi domačija
Stolpec 14 - vpišemo zapis hišnega imena v župnijski knjigi (v primeru, da zapisa ni, celico pustimo prazno, v primeru, da je
hiša vpisana, a ni zapisano hišno ime, vpišemo /, v primeru, da je hišno ime neberljivo, vpišemo “neberljivo”)
Stolpec 15 - vpišemo priimek najstarejšega družinskega očeta ali vdove na domačiji (običajno zapisan prvi na seznamu)
Stolpec 16 - vpišemo letnik ali obdobje nastanka župnijske knjige (v kolikor letnica ni navedena, se vpiše ocena)
Stolpec 17 - vpišemo zapis hišnega vira v drugem knjižnem ali drugačnem pisnem viru
Stolpec 18 - vpišemo podatke o pisnem viru (v obliki: priimek avtorja, naslov dela, leto izida)
Stolpec 19 - vpišemo že uveljavljeno pisno obliko imena, ki jo informator pozna iz pisnih dokumentov
Stolpec 20 - vpišemo nemško obliko ledinskega imena oz. ponemčeno obliko hišnega imena
Stolpec 21 - vpišemo hišno ime v poenostavljenem narečnem zapisu (v primeru več variant le-te vpišemo po vrstnem
redu glede na pogostnost rabe)
Stolpec 22 - vpišemo poknjiženo obliko hišnega imena
Stolpec 23 - vpišemo osnovno obliko družinskega imena v poenostavljenem narečnem zapisu
Stolpec 24 - vpišemo nazivanje gospodinje v poenostavljenem narečnem zapisu

Stolpec 25 - vpišemo nazivanje gospodarja v poenostavljenem narečnem zapisu
Stolpec 26 - vpišemo svojilni pridevnik moškega spola v poenostavljenem narečnem zapisu (čigav?)
Stolpec 27 - vpišemo svojilni pridevnik ženskega spola v poenostavljenem narečnem zapisu (čigava?)
Stolpec 28 - vpišemo svojilni pridevnik srednjega spola v poenostavljenem narečnem zapisu (čigavo?)
Stolpec 29 - vpišemo mestnik hišnega imena v poenostavljenem narečnem zapisu (kje?)
Stolpec 30 - vpišemo dajalnik hišnega imena v poenostavljenem narečnem zapisu (kam?)
Stolpec 31 - vpišemo tožnilnik hišnega imena v poenostavljenem narečnem zapisu (od kod?)
Stolpec 32 - vpišemo razlago izvora hišnega imena
Stolpec 33 - vpišemo ime in priimek popisovalca
Stolpec 34 - vpišemo najmanj ime, priimek in kraj bivanja informatorja, priporočljiv še naslov, telefonska številka
Stolpec 35 - z oznako da/ne opredelimo, ali je narečni izgovor hišnega imena zvočno posnet
Stolpec 36 - z oznako da/ne opredelimo, ali je domačija fotograﬁrana
Stolpec 37 - vpišemo ostale pripombe, ugotovljene ob terenskem delu
Stolpec 38 - vpišemo ostale pripombe, ugotovljene ob kabinetnem delu
Stolpec 39 - vpišemo šifro karte, na kateri je označena lokacija domačije in njeno zaporedno številko na karti

7.4 Kabinetna tabela za zbiranje ledinskih imen

Dokumentacija ledinskih imen v obstoječih virih

Lokacija in tip ledine
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Zap. številka
in oznaka

Kratek opis

Tip imena

Občina

Katastrska
občina

Današnja
prevladujoča
raba tal

Nekdanja
prevladujoča
raba tal

Katastrska
občina
zgodovinskega
katastra

Zapis v
zgodovinskem
katastru

Letnik
katastra

Zapis na
obstoječi
karti

Podatki o karti
(ime karte,
merilo,
izdajatelj,
leto izida)

Zapis ledinskega Podatki o
imena v
pisnem viru
pisnem viru
(priimek avtorja,
naslov dela,
leto izida).

1

L

travnik

ledina

Jesenice

Plavški Rovt

travnik

travnik, njiva

Alpen
(Planina)

Snoschet

1827

Senožeti

RKG-GERK
(http://rkg.gov.si/
GERK/viewer.jsp),
Ministrstvo RS
za kmetijstvo in
okolje, 2012

2

L

vrh

gorsko ime

Jesenice

Planina
(Planina)

pašnik

pašnik

Alpen

Tetzi Werch

1827

Ptičji vrh

RKG-GERK (http:
//rkg.gov.si/GERK
viewer.jsp), Ministrstvo RS za kmetijstvo
in okolje, 2012

3

L

soteska,
voda, gozd

gorsko ime,
vodno ime

Sele

Zell im
Winkel (Sele
Kot)

gozd

gozd

Zell im
Winkel (Sele
Kot)

1822–1828

Globoki
graben

Projekt “Narava”,
Sele, 2008,
www.kosuta.at

14

Ostali podatki

Oblike ledinskega imena
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Uveljavljen
zapis
ledinskega
imena

Nemška oz.
ponemčena
oblika
ledinskega
imena

Podatki o karti
z nemškim
zapisom
(ime karte,
merilo,
izdajatelj,
leto izida)

Osnovna
narečna
oblika
ledinskega
imena

Poknjižena
oblika
ledinskega
imena

Zanikalni
rodilnik

Kje sem?
(mestn.)

Kam grem?
(daj.)

Od koga/
od kod grem?
(tož.)

Izvor ledinskega
imena
(Kaj pomeni
ledinsko ime,
zakaj se tako reče?)

Ali ta beseda
kaj pomeni ali
je samo ime?
Jo rabite tudi
drugače?

Popisovalec

Informator

Zvočni
posnetek
narečne
izgovorjave

Fotograﬁja Terenske
ledine
opombe

Snôžet

Senožet

Snožéta

U Snožéto

U Snôžet

S Snožéta
takəm stərməm
travənkəm
snožeta.

Tut drget pravjo

Samo ime.

Klemen Klinar

Štefan Klinar,
Plavški Rovt 14

da

da

Tíči vŕh

Ptičji
vrh

Tíčiga
vŕha

na Tíčimo
vŕho

na Tíči
vŕh

s Tíčiga
vŕha

Ne vem.

Beseda tiči kot
Klemen Klinar Štefan Klinar,
da
ptičji, nekej povezan
Plavški Rovt 14
s tiči, recimo tiči
drek mǝn je padu
na gvavo.

ne

Te Ǥvobúəč
ǥrábən

Globoki
graben

Ǥvobúəčija
ǥrábna

u te Ǥvobúəčim u te Ǥvobúəč
ǥrábən
ǥrábən

»Te ǥvobúəč« v
pomenu globoki
se rabi tudi
v splošni rabi.

ne

Senožet

Globoki
graben

Wutschigraben

Občinska karta
Sele / Zell

s te Ǥvobúəčija »Te ǥvobúəč« je
ǥrábna
narečno ime
v pomenu globoki.

Milka Olip

domačini

da

30

31

32

Kabinetne
opombe

Šifra delovne
karte, kjer je
ledinsko ime
izrisano

Celotno območje
je razdeljeno med dve
kmetiji, ki znotraj ledine
uporabljata še mnoga
mikrolokalna
ledinska imena.

Na občinski karti
pomensko odstopa
od izvirnega
poimenovanja.

Legenda barv za 2. vrstico:
kabinetni podatek
obvezen terenski podatek
neobvezen podatek

Obrazložitev:
Stolpec 1 - vpišemo zaporedno številko in tip ledinskega imena s terenske tabele
Stolpec 2 - vpišemo kratek opis, kaj ime predstavlja v naravi (npr. travnik, gozd, vrh, potok, kapelica, naselje, del vasi,
rečno obrežje, kolovozna pot ipd.).
Stolpec 3 - vpišemo tip ledinskega imena (kategorije: ledina, gorsko ime, vodno ime, naselbinsko ime, ime objekta, (po)
krajinsko ime, drugo)
Stolpec 4 - vpišemo ime občine (v primeru, da ledinsko ime leži v več občinah, navedemo vse)
Stolpec 5 - vpišemo današnje ime katastrske občine, kjer ledinsko ime leži
Stolpec 6 - vpišemo današnjo prevladujočo rabo tal (kategorije: nerodovitno, gozd, pašnik, travnik, sadovnjak, njiva,
pozidano, voda, ostalo); dopustno je navajanje največ dveh tipov rabe, ki jih ločimo s poševnico, pri čemer
najprej navedemo rabo, ki zavzema večji delež
Stolpec 7 - vpišemo nekdanjo prevladujočo rabo tal (kategorije: nerodovitno, gozd, pašnik, travnik, sadovnjak, njiva,
pozidano, voda, ostalo); dopustno je navajanje največ dveh tipov rabe, ki jih ločimo s poševnico, pri čemer
najprej navedemo rabo, ki zavzema večji delež
Stolpec 8 - vpišemo ime katastrske občine katastra kot zgodovinskega vira
Stolpec 9 - vpišemo zapis ledinskega imena v zgodovinskem katastru (v kolikor zapisa ni, celico pustimo prazno)

Stolpec 10 - vpišemo letnik nastanka zgodovinskega katastra
Stolpec 11 - vpišemo zapis ledinskega imena na sodobnih zemljevidih splošne rabe (spletni pregledovalniki zemljevidov,
topografske karte ipd.)
Stolpec 12 - vpišemo podatke o zemljevidu (v primeru tiskanega zemljevida: ime zemljevida, merilo, izdajatelj, leto
izida; v primeru spletnih pregledovalnikov: ime pregledovalnika, povezava, skrbnik, leto ogleda)
Stolpec 13 - vpišemo zapis ledinskega imena v drugem knjižnem ali drugačnem pisnem viru
Stolpec 14 - vpišemo podatke o pisnem viru (v obliki: priimek avtorja, naslov dela, leto izida)
Stolpec 15 - vpišemo že uveljavljeno pisno obliko imena, ki jo informator pozna iz pisnih dokumentov
Stolpec 16 - vpišemo nemško obliko ledinskega imena oz. ponemčeno obliko ledinskega imena
Stolpec 17 - vpišemo podatke o zemljevidu, kjer se pojavi nemško oz. ponemčeno ime (v primeru tiskanega zemljevida:
ime zemljevida, merilo, izdajatelj, leto izida; v primeru spletnih pregledovalnikov: ime pregledovalnika,
povezava, skrbnik, leto ogleda)
Stolpec 18 - vpišemo ledinsko ime v poenostavljenem narečnem zapisu (v primeru več variant le-te vpišemo po vrstnem
redu glede na pogostnost rabe)

Stolpec 19 - vpišemo poknjiženo obliko ledinskega imena
Stolpec 20 - vpišemo zanikalni rodlinik v poenostavljenem narečnem zapisu (česa ni?)
Stolpec 21 - vpišemo mestnik ledinskega imena v poenostavljenem narečnem zapisu (kje?)
Stolpec 22 - vpišemo dajalnik ledinskega imena v poenostavljenem narečnem zapisu (kam?)
Stolpec 23 - vpišemo tožnilnik ledinskega imena v poenostavljenem narečnem zapisu (od kod?)
Stolpec 24 - vpišemo razlago izvora ledinskega imena
Stolpec 25 - vpišemo, ali se beseda uporablja samo kot ime, ali tudi v splošni rabi; v kolikor se
uporablja tudi v splošni rabi, opišemo, za kaj in navedemo primer
Stolpec 26 - vpišemo ime in priimek popisovalca
Stolpec 27 - vpišemo najmanj ime, priimek in kraj bivanja informatorja, priporočljiv še naslov, telefonska številka
Stolpec 28 - z oznako da/ne opredelimo, ali je narečni izgovor ledinskega imena zvočno posnet
Stolpec 29 - z oznako da/ne opredelimo, ali je območje ledinskega imena fotograﬁrano
Stolpec 30 - vpišemo ostale pripombe, ugotovljene ob terenskem delu
Stolpec 31 - vpišemo ostale pripombe, ugotovljene ob kabinetnem delu
Stolpec 32 - vpišemo šifro karte, na kateri je označena lokacija ledinskega imena
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