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 Kulturni portal FLU-LED (www.ledinskaimena.si) (Vinko Wieser)

 problem dvojezičnih napisov in medjezikovnega prevajanja (Martina Piko-Rustia)

 Zbiranje hišnih in ledinskih imen  na Gorenjskem (Klemen Klinar)

 Praktična raba in socialni vidik imen

 Kako poknjiževati ta imena – če sploh? (Jožica Škofic)

 Kaj imena sporočajo?

 Vabilo k sodelovanju ...

J. Škofic

http://www.ledinskaimena.si/


Zemljepisna lastna imena

 naselbinska imena

 nenaselbinska imena 

 vodna imena (izviri, potoki, reke, tolmuni, mlake, jezera, slapovi ...)

 imena vzpetin in dolin (gore, griči, vrhovi, pobočja, doline, kotline, soteske, razgledišča ...) 

 imena obdelovalnih (kmetijskih) zemeljskih površin (njive, travniki, gozdovi, jase, planine 

...) = ledinska imena v ožjem smislu

 poimenovanja za komunikacijske povezave v naravi (poti, steze, ceste, križišča, orientacijske 
točke ...)

 imena drugih naravnih in političnoupravnih enot na zemeljskem površju (pokrajine, občine, 
soseske, župnije ...)

 hišna imena (relativno nespremenljiva, ne glede na menjavanje lastnikov)

 naseljena ali nenaseljena hiša, domačija s pripadajočo posestjo in gospodarskimi  poslopji

 skupni vaški objekti (mežnarija, šola, gostilna, trgovina, sušilnica, apnenica, cerkev, kapelica, 
gasilski dom ...

J. Škofic



 Hišna in ledinska imena (= mikrotoponimi) so 
pomemben del nacionalne žive kulturne dediščine.

 Slovenska narečna zemljepisna lastna imena so 
zanimiva:
 tako za nestrokovno javnost (kar dokazujejo tudi 

mnoge ljubiteljske zbirke ledinskih in hišnih imen),
 kot zlasti za jezikoslovno znanost (dialektološko, 

onomastično) raziskovanje, 
 in druge družboslovne in humanistične vede 

(geografijo, etnologijo, zgodovino …)

 saj so bogata zakladnica informacij o jeziku in njegovih 
pokrajinskih različicah (narečjih), 

 o ljudeh, ki ta jezik in njegove različice govorijo, 
 ter o naravnem in kulturnem okolju, v katerem so nastala in 

kjer se uporabljajo.

J. Škofic



Kulturni portal FLU-LED – www.ledinskaimena.si

 Nastanek spletnega portala ledinskih in hišnih imen (Kulturni portal FLU-LED)

 Kaj je bila motivacija pobudnikov zbiranja ledinskih in hišnih imen na južnem Koroškem?
 želja po vidnosti imen, ki so živela pretežno v ustnem izročilu
 osebno doživljanje velikega pomena orientacijske funkcije imen v podeželskem življenju na 

Gurah (med Vrbskim jezerom in Dravo) – imena kot GPS kmetov
 »ljudska znanost« kot dragocen vir za »uradno znanost«

 Koraki, ki so postopoma privedli do trijezičnega »Kulturnega portala ledinskih in hišnih 
imen – FLU-LED«:
 ročno oblikovani občinski zemljevidi (do 2008), npr. v Kotmari vasi, zbiratelj Jozi Pack 
 prenos podatkov na tiskane zemljevide in prvi spletni zemljevid Gorjancev v Kotmari vasi 

(www.gorjanci.at)
 želja po regionalni razširitvi zbiranja imen; pobuda za projekt »FLU-LED« v okviru 

čezmejnega evropskega projekta 
 prepričanje, da je ohranjevanje imen možno le, če se vidnost širi preko tiskanih zemljevidov na 

elektronske medije; cilj: skupni spletni zemljevid, ki ga je možno dopolnjevati tudi po 
zaključku evropskega projekta!

V. Wieser

http://www.ledinskaimena.si/
http://www.gorjanci.at/




Struktura spletne strani FLU-LED (= FLUrnamen-LEDinska imena)

CILJI oblikovalcev strani:

 večjezična spletna stran (slo/nem/angl.), ki nagovori »navadnega občana« in mu nudi pregled o pomenu imen, za 
katere obstaja nevarnost, da počasi izginejo 

 skupni spletni zemljevid, ki ga je mogoče dopolnjevati tudi po zaključku evropskega projekta; spletna stran naj je 
osnova za rastoči nadregionalni kulturni zemljevid, datoteke omogočajo slikovno, akustično in tematsko dokumentacijo

 objava vseh tiskanih zemljevidov v pdf-formatu

 tehnologija zemljevidov naj bi bila neodvisna od IT-koncernov (open source)

 možnost aktivnega sodelovanja; poziv na posameznike, naj se vključijo v zbiranje … 

 dokumentacija opravljenega dela; vidno mesto za projektne partnerje in strokovne sodelavce ter številne prostovoljne 
sodelavke in sodelavce

 posredovanje izkušenj in metod zbiranja imen širši javnosti

 uredništvo v odgovornosti SPZ

V. Wieser



FLU-LED na Koroškem – rezultati 
V. Wieser



Vloga UNESCO

 V letu 2010 so bila slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem sprejeta v avstrijski seznam nesnovne kulturne 
dediščine UNESCO.

 Prošnjo za vpis lahko vložijo društva oziroma posamezniki, ki v svojih domačih krajih ohranjajo znanja in tradicije, ki jih 
Unesco ščiti s posebno konvencijo o varovanju nesnovne dediščine iz leta 2003. Konvencija navaja pet glavnih področij 
nesnovne dediščine, med njimi ustno izročilo!

 Priznanje iz leta 2010 je pospešilo širše zanimanje znotraj slovenskega prebivalstva na Koroškem in v koroški (uradni) 
javnosti. Za dokumentacije se zanimajo občine in Dežela Koroška. 

 Olajšalo je snovanje čezmejnega evropskega projekta FLU-LED in s tem tudi vzpostavitev spletne strani, ki povezuje 
ljubitelje in raziskovalce na obeh straneh Karavank.

 Projekt dokumentiranja slovenskih ledinskih in hišnih imen je avstrijska Unescova komisija odlikovala kot primer dobre 
prakse (2019). Na razpisu Cultural Heritage in Action (2020) (http://culturalheritageinaction.eu) je čezmejni projekt FLU-
LED bil uvrščen izmed 121 vlogami med 32 elementov, ki so predstavljeni v katalogu kot primeri dobre prakse.

 Dejstvo, da smo dobili dve priznanji kot primera dobre prakse (eno avstrijsko in eno evropsko) dokazuje, da smo lahko 
zgled drugim evropskim regijam.

 Projekt zbuja pozornost tudi na mednarodni ravni, na primer pri Svetu Evrope in pri skupini ekspertov za geografska 
imena pri Združenih narodih (UNGEGN - United Nations Group of Experts on Geographical Names).

V. Wieser

http://culturalheritageinaction.eu/


Koroška 2020
V. Wieser



Problem dvojezičnih napisov in medjezikovnega prevajanja

 Ledinska in hišna imena kot osnova za nova ulična in cestna imena

 Avstrijska delovna skupnost za standardizacijo zemljepisnih imen AKO 
(Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde) je maja 2017 
sklenila priporočila, ki med drugim opozarjajo, da naj pri novih cestnih oz. 
uličnih imenih občine segajo po ledinskih, hišnih in drugih lokalnih imenih.

 Cestna imena poimenovana po hišnih in ledinskih imenih

 Močilnikweg v Pliberku

M. Piko-Rustia



 Cestna imena po žrtvah nacizma

 Anton-Kutej-Weg v Grabalji vasi/Grabelsdorf

Spominska plošča Antonu Kuteju

(https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Kutej)

https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Kutej


Zbiranje hišnih in ledinskih imen  na Gorenjskem

K. Klinar

Številke

 22 občin

 360 naselij

 12100 hišnih imen

 4600 ledinskih imen

 7000 tabel na 
domačijah

 43 publikacij 

 7 zemljevidov

 vključenih 1200 
informatorjev



K. Klinar

Potek dela – NABOR

Poziv domačinov k sodelovanju

Pregled virov

•župnijske knjige (Nadškofijski arhiv, župnije) + zgodovinski katastri (Arhiv Republike Slovenije)

Terensko zbiranje

•razgovori s starejšimi domačini

•vključitev osnovnošolcev, ljubiteljskih zbiralcev

Srečanje z domačini 

•predstavitev pomena hišnih/ledinskih imen

•preveritev zbranih hišnih/ledinskih imen

REZULTAT: POPOLN SEZNAM HIŠNIH/LEDINSKIH IMEN – KNJIŽICE, ZEMLJEVIDI, 
TABLE, SPLETNE STRANI



Nova vas pri Lescah, 
1801

Mojstrana, 1867

Smlednik, 1901

Planina pod Golico, 1827

Blejska Dobrava, 1827



K. Klinar





1. Oblika zemeljskega površja:

 ravno: Polána

 nagnjeno, vzpeto: B rd, Na Kvánco, U Robéh

 poglobljeno: Bóka dolína, Koríta

 oblika: Dôvge níve

2. Lastnosti tal: Mév, Bvátənca

3. Barva: Bélca, Č rna p rst

4. Lega: U Kônc polá

Motivacije za nastanek ledinskih imen 



5. Voda:

 prisotnost vode: Mókər vóg, Mákoše

6. Razni pojavi: Gərmečíca

7. Rastlinstvo: Pər Borôvcəh, Macêsnovc, Golíca 

8. Živalstvo: Kónsk kôtu, Gámsov skrét, Teléčnek

9. Dogodki: Básoše

Motivacije za nastanek ledinskih imen 



9. Človek:

 lastninski odnosi: Žnídarjov rót, Spolvínšč rèp

 človekove dejavnosti: Kopíše, Pər Stogôvəh, Štacjón, Pər Pvávžo, 

Pər Vádjə

10. zgodovina, verovanja:

Zgórən Gradíše

Motivacije za nastanek ledinskih imen 



Vila Rustica (1.-4. stol.; 2006) v Mošnjah pri Radovljici

 arheologija

 zgodovinski zapisi

 slovstvena folklora

»Je od móːje màːmi sˈtər áːta práːvu, da bi
ˈtəm an v ːrx, da se n ːke bleščáː pa da 
zaklàːt zak ːpan. In ˈtəm čez c ːsto bi pa 
pokopalíːše, se réːkəl Na Žáːlax.« 

(Inf. JŠ, 16. 4. 2019)

J. Škofic

Primer: Na Žalah (Mošnje)



Grič
- narečni izgovor [gˈriːč]
- poenostavljeni narečni zapis [gríč]
- zapis na karti Gríč

J. Škofic



K. Klinar

Bogastvo imen Koliko imen je na zemljevidu?

zemljevid ledinskih imen – 47
uradni zemljevid - 21



Nesnovna kulturna dediščina

 „Raba hišnih imen“ v Registru nesnovne kulturne dediščine pri 
Ministrstvu za kulturo RS

 Slovenska hišna imena

K. Klinar

http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register/raba-hisnih-imen
http://www.hisnaimena.si/


Socialni vidiki in praktična raba imen
Nekoč Danes

Ledinska 
imena

orientacija v prostoru, informacije o prostoru

kmetijstvo, gozdarstvo, paša, lov rekreacija, turizem, civilna zaščita

poimenovanja ulic, (turističnih) objektov

izginjanje imen zaradi modernega kmetijstva

Hišna 
imena

prepoznava ljudi in lastnine med seboj od rojstva do smrti

statusni simbol, veljava v kraju

ponos na svoje korenine in povezavo z 
domačim krajem

hišna imena kot blagovne znamke

hišna imena kot „nickname“

izginjanje imen – urbanizacija, selitve, prodaja 
nepremičnin



K. Klinar

Zanimivosti



Motivacije za nastanek hišnih imen 
 priimek (prvega) lastnika (Klinar, Potočnik …)
 rojstno ime lastnika/lastnice (Balont, Jernač, Matevžek, Šema; Jerca, Polona, Katra …)

 odsev patriarhalne družbe (skoraj 20 % imen iz moških svetniških imen, manj kot 2 % 
iz ženskih svetniških imen)
 Jurij (Jur, Jure, Jurež, Jurc, Jurč, Jurjevec, Jurčej, Jurčelj, Jurče, Jurček, Jurčnek, Jurko, Jurman, Jurjevi 

...)
 Jera (Jerca, Jerčini, Jerčnek, Jerič)

 vzdevek (prvega) lastnika:
 tipična lastnina (Vretena, Loden, Oštarija …)
 tipična hrana (Štrukelj, Klobasa, Kašar, Zabela, Prata …)
 tipična (divja ali kulturna) rastlina (Smrekar, Podlipnik, Žavbla …)
 tipična (domača ali divja) žival (Volk, Komar, Zajček, Muren, Miška …)
 telesne značilnosti lastnika (Kobala, Ta dolgi …)
 psihološke značilnosti lastnika (Fovšaritnica, Alelojovka, Šentejte, Tajč ...

 poklicna in socialna struktura prebivalcev (gorenjskega) podeželja (Kovač, Mežnar, Šuštar, 
Žnidar – Mojška, Birt, Apnar, Ogljar, Bognar, Cimperman, Godec, Kavc (Tkalec), Kolar, Mesar ter
Mežnar, Kajžar, Špan ... redko ženske oblike, npr. Fadajinka, Mojškra, Babca)

 funkcija hiše (V Šoli, Mežnarija, Pri Kapelici ...)
 naravne okoliščine (lega), ki so vplivale na nastanek lastnih imen (Skavar, Boštar, Podgradovc, 

Gmajnar, Gobevar, Mvakar, Kvančar, Ponavc, Prodovc, Zarobar ...)
 zemljepisno poreklo lastnika (Kropar, Dražgošan; Korošček, Bohinjec, Rezijan; Amerikanc …)
 ohranjanje zgodovinskega spomina v zemljepisnih lastnih imenih (slovstvena folklora, 

povezana s hišnimi imeni in njihovim nastankom, npr. Porta in Festnga (1904))… 

J. Škofic



Pri Kovaču

J. Škofic



Zbiranje in preverjanje gradiva na terenu (srečanja z domačini):

 Kako se tam/pri vas reče? 
 Kako po domače kličete gospodarja in kako gospodinjo?

 Čigav je (bil) konj, hiša, polje?
 Kateri Janez/katera Micka?

 Kje ste?
 Kam greste?
 Od kod greste?

 Zgodovinski dokumenti: FK 1827 Widtz, SA 1891 Bisz, SA 1910 Bisc

Pər Bísc, poknj. Pri Bíscu

♂ Bísc -a

♁ Bíhka -e

prid. Bíščov -ova -ov

pər Bísc

h Bísc

od Bísca

J. ŠkoficJezikovne značilnosti hišnih imen in njihovo poknjiževanje



 narečni glasovni in oblikoslovni pojavi

• skladenjske in besedotvorne značilnosti imen

• zapis v različnih zgodovinskih dokumentih (opazovanje morebitnih jezikovnih 
sprememb)

• način poknjiževanja

• narečna hišna imena imajo pomembno identitetno funkcijo, zato jih poknjižujemo
samo na glasovno-pravopisni ravnini (ne npr. tudi etimološko)

 Različne možnosti zapisa:
 znanstveni zapis, npr. Pər Matíːjọ c

 poenostavljeni narečni zapis, npr. Pər Matíjovc (tablica na Gorenjskem: Pr Matíjovc)

 poknjiženi zapis, npr. Pri Matijovcu (ne: Pri Matijevcu)

Jezikovne značilnosti hišnih imen in njihovo poknjiževanje J. Škofic



 narečna ledinska imena poknjižujemo po etimološko-zgodovinskem načelu
 Dušan Čop, Imenoslovje Zgornjesavskih dolin, 1983

 [ ː stro ca], knj. Ostrovica < *ostr-ov-ic-a ← *ostr-ъ ʻosterʼ
 gorenjski narečni pojavi: 

 protetični - pred zadnjimi samoglasniki

 vrinjeni - - pred s, z

 onemitev ponaglasnega -i-

Jezikovne značilnosti ledinskih imen in njihovo poknjiževanje



 Pomembno je združevanje moči in znanja različnih strokovnjakov in 
domačinov, starejših prebivalcev, ki ta imena še uporabljajo, in mladine, 
ki jih bo uporabljala in posredovala dalje!

 Zbiranje in zapisovanje, raziskovanje, obeleževanje hišnih imen zbuja 
lokalno (narečno) in preko te tudi nacionalno (samo)zavest ...

J. Škofic


