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vinskim načelom, torej je treba upoštevati pričakovane razvojne spremembe od 
praslovanščine do sodobnega narečnega izgovora in besedo ustrezno »prevesti« 
v knjižni jezik na vseh jezikovnih ravninah – ne gre torej le za enostaven zapis 
narečnih glasov z najbližjimi črkami knjižnega jezika, niti samo za poknjiženje 
na glasoslovni ravnini (torej opuščanje narečnih glasoslovnih značilnosti), am-
pak je smiselno npr. tudi poknjiževanje na stopnji morfemov. Na glasoslovni 
ravnini so tako poknjižena imena kot Jávorәnk, ki je poknjižen v Javornik, pri 
čemer je opuščena narečna onemitev ponaglasnega -i- v priponi -nik, v imenu 
Jávarjava dalína je opuščeno akanje, zato je poknjiženo v Javorjeva dolina, v 
imenu Kvádje je opuščeno švapanje, tj. prehod -l- v -v- pred a, o, u, zato je po-
knjiženo v Kladje, v imenu Šrók rôf je pri poknjiženju ob onemitvi prednaglasne-
ga in izglasnega i v pridevniku opuščen tudi razvoj izglasnega -b v -f v jedru te 
besedne zveze, zato je poknjižena oblika tega imena Široki rob. Ime Na Skôko je 
poknjiženo v Na Skoku, pri čemer je (glasoslovno) rekonstruirana knjižna konč-
nica za mestnik ednine moškega spola. Če je v prilastku ledinskega imena hišno 
ime, pa to v skladu z načelom samo glasovno-pravopisnega knjiženja le-teh ni 
dalje (etimološko-zgodovinsko) knjiženo, narečno ledinsko ime Váhava njívca je 
torej poknjiženo v Vahova njivica (ne npr. Lahova njivica).

Če ime etimološko oz. motivacijsko ni jasno oz. ga ni bilo mogoče nedvoumno 
rekonstruirati iz narečne podobe, je poknjiženje ostalo na glasovno-pravopisni 
stopnji, tako je npr. ledinsko ime Mávәršk póne poknjiženo v Mavrško poldne 
(poimenovanje glede na lego sonca sredi dneva) – v besedi poldne gre namreč za 
narečni razvoj -ól- v -óv- in dalje v -ó- (tako kot vóna ‘volna’) ter poenostavitev 
izgovora soglasniškega sklopa -dn- v -n-. Verjetno bi bila mogoča tudi etimolo-
ška poknjižitev prvega dela tega večbesednega imena v Malovrško (poldne), a 
poimenovalna motivacija narečnega Mávәršk iz imena Mali vrh, narečno Máv 
vrh, ni bila dokazana.

Narečna podoba krajev v občini  
Kranjska Gora

Občina Kranjska Gora zajema narečno najbolj pestro območje izmed vseh v pro-
jekt vključenih občin, saj zajema krajevne govore koroškega ziljskega narečja 
v Ratečah, prehodno (ziljsko-gorenjsko) kranjskogorsko podnarečje v Kranjski 
Gori, Podkorenu, Gozdu-Martuljku in v Srednjem Vrhu ter gorenjsko narečje 
Dovjega z okolico, kjer pa je mogoče slišati tudi posebnosti, ki ta govor od dru-
gih gorenjskih izrazito razlikujejo – tudi od tistega, ki se govori v Radovni (z 
gorjanskimi značilnostmi) ali na Jesenicah z okolico. Mnoge narečne značilnosti 
je seveda mogoče opazovati tudi v izrazni podobi hišnih in ledinskih imen – 
večkrat celo bolj izrazito in sistematično kot v vsakdanjem govoru domačinov, 
saj so lastna (tudi zemljepisna) imena manj podvržena jezikovnim (glasovnim in 
oblikovnim) spremembam kot druge besede. V občini Kranjska Gora je bilo v 
okviru projekta FLU-LED zbranih 1354 ledinskih imen, ki so zato bogata osnova 
tudi za natančnejšo narečjeslovno analizo.

Rateški govor koroškega ziljskega narečja
Večina ziljskih narečnih posebnosti se v govoru nekaterih Ratečanov še ohranja, marsika-
tera koroška posebnost pa že izginja na račun uveljavljanja gorenjščine oz. prehodnega zilj-
sko-gorenjskega kranjskogorskega podnarečja. Na glasoslovni ravnini je za rateški govor 
najbolj značilen dvoglasniški izgovor ié za praslovanski stalno dolgi jat in dolgi padajoče 
naglašeni etimološki e (gniézda ‘gnezdo’, piéč ‘peč’), uô za umično naglašeni o (kuôza 
‘koza’) je redek – ti dvoglasniki se iz rateškega govora izgubljajo in mlajši na njihovem me-
stu večinoma že izgovarjajo enoglasnike. Za e in o, ki sta se razvila iz praslovanskih dolgih 
nosnikov, se v rateškem govoru izgovarjata široki ê in ô (rôb ‘rob’ in pêt ‘5’). Odraz praslo-
vanskega dolgega naglašenega polglasnika je v rateškem govoru široki dolgi naglašeni ê 
(dên ‘dan’). Tudi v izgovoru kratkih samoglasnikov je v rateškem govoru nekaj posebnosti, 
med njimi je morda najbolj opazno o-jevsko a-kanje (stràp ‘strop’, agnjíša ‘ognjišče’). Z 
a-kanjem je povezana tudi ena od oblikoslovnih značilnosti rateškega govora, namreč da 
imajo samostalniki srednjega spola namesto končnice -o oz. -e končnico -a (tjísu bína ‘kislo 
vino’). Za nenaglašene samoglasnike je značilno močno narečno slabljenje v polglasnik in 
onemevanje (kúhatə ‘kuhati’, sôdč ‘sodič’). Poseben zvočni vtis dajejo rateškemu govoru 
tudi soglasniki, ki so se v koroškem narečju v marsikateri podrobnosti razvijali drugače 
kot v gorenjščini oz. kot jih poznamo v knjižnem jeziku. Tako se je v tem krajevnem 
govoru ohranil mehki izgovor zvočnikov lj in nj (pólja ‘polje’, skrínja ‘skrinja’). Za govor 
je značilno švapanje (kvabása ‘klobasa’). Zvočnik v se tu govori tudi kot protetični glas 
pred vzglasnimi a, o in u (vôkna ‘okno’), v položaju pred i in e pa se je razvil v b (bíle 
‘vile’) – a pogosto je tudi v takem glasovnem okolju v rateškem govoru mogoče slišati že 
gorenjski (dvoustnični) izgovor -vi-, -ve-. Tudi nezvočniki so tu doživeli nekaj zanimivih 
razvojev. Tako se je soglasnik k v položaju pred e in i omehčal v tj (tjétna ‘ketna/veriga’, 
stjíra ‘sekira’) – a ta narečna značilnost se že umika v prid izgovora -ke- oz. -ki-. Mehčanje 
g v j in h v hj/š je redko. Razmeroma pogoste (a nedosledne) so tudi različne olajšave so-
glasniških sklopov, -šč- v -š- (stərníše ‘strnišče’), -dc- v c (acedítə ‘odcediti’) ipd. Rateški 
govor ziljskega narečja se od sosednjih gorenjskih razlikuje tudi po besedju, kar je tu in 
tam mogoče opaziti tudi v zemljepisnih lastnih imenih (tako je npr. ledinsko ime Kapúsə 
nastalo iz občne besede kapús ‘vrt’, ime gozdne parcele Vópa (Lopa) pa izhaja iz občne 
besede vópa ‘luknja’).

Kranjskogorsko podnarečje
V prehodnem kranjskogorskem podnarečju koroško ziljsko narečje že prehaja v gorenj-
ščino. Za te govore je značilno, da se namesto gorenjskih ozkih e in o iz praslovanskih 
nosnikov tu še vedno govorijo široki samoglasniki (glêdat ‘gledati’, pôt ‘pot’), praslovanski 
dolgi polglasnik je tudi tu doživel koroški razvoj v e (in ne gorenjskega v a, vês ‘vas’), 
tudi za te govore je značilno a-kanje (hadíle sa ‘hodile so’), izglasni -i je prešel v ozki -e 
(panôče ‘ponoči’), tako kot v gorenjščini in ziljščini je tudi tu pogosto narečno slabljenje 
in onemevanje kratkih samoglasnikov. Za soglasniško ravnino je med drugim značilno, da 
se je ohranila mehkost lj (blj ‘bolj’) in nj (kúhnja ‘kuhinja’), tudi tu se zvočnik v izgovarja 
dvoustnično. Tudi švapanje je tu precej dosledno (mváda ‘mlada’). Tudi za te govore je 
značilno narečno mehčanje mehkonebnikov, tako se k pred i in e izgovarja kot tj (žénstje 
‘ženske’), g pa se je v takem položaju razvil v j (na žáje ‘na žagi’); skupina -vi- se je asimi-
lirala v -j- (pasprájte ‘pospraviti’). 

Gorenjski krajevni govor Dovjega z okolico
Govor Dovjega ter bližnje Mojstrane in Belce je po svojih glasoslovnih značilnostih go-
renjski govor, ki pa ima zaradi svoje obrobnosti še nekatere njegove zelo arhaične poteze 
(a ima hkrati zaradi novejših tesnih vsakodnevnih povezav in migracij prebivalstva v so-
sednje in večje gorenjske kraje vedno manj krajevnih jezikovnih posebnosti). Med najbolj 
opaznimi značilnostmi tega krajevnega govora je dvoglasniški refleks praslovanskega jata 
(éj, zvéjzda ‘zvezda’, bréjza ‘breza’) in cirkumflektiranega o (óv, nóvč ‘noč’, prosóv ‘pro-
so’), ki pa se danes tako na Dovjem kot v sosednjih vaseh že izgubljata oz. izgovarjata 
kot é in ó (mlék ‘mleko’ in móst ‘most’). Med gorenjskimi narečnimi značilnostmi je treba 
omeniti predvsem pogosto narečno onemitev nenaglašenih samoglasnikov, zlasti i (pərjátu 
‘prijatelj’), u (blíz ‘blizu’) in e iz jata (vôrh ‘oreh’, snó ‘seno’). Drugi samoglasniki onemijo 
redkeje, npr. izglasni -o, kar povzroči t. i. maskulinizacijo (stêgən ‘stegno’, žít ‘žito’), pol-
glasnik v priponah -əc (kônc ‘konec’) in -ək (tôrk ‘torek’), redko tudi a (sní ‘sani’). V razvoju 
soglasnikov so v dovškem govoru najopaznejše naslednje gorenjske narečne značilnosti: 
švapanje, tj. razvoj zvočnika -l- pred samoglasniki a, o, u v -v- (mvd ‘mlad’, kovórat ‘ko-
lovrat’, dváka ‘dlaka’, déjvova ‘delala’, pvóvt ‘plot’) – posledica švapanja je tudi analogična 
menjava med l in v (cérkle ‘cerkve’, gvalé ‘glave’, státle ‘statve’). Govor pozna tudi prote-
tični v pred zadnjimi samoglasniki v vzglasju (vôkən ‘okno’, vôsva ‘osla’). Mehka praslo-
vanska ń in ĺ sta v gorenjskem narečju otrdela v n in l (stéla ‘stelja’, klúč ‘ključ’ ter ôgən 
‘ogenj’, níva ‘njiva’). Zvočnik j se pojavlja tudi pred sprednjimi samoglasniki v vzglasju 
(jiglíca ‘iglica’) ali kot prehodni j pred sičniki in šumevci (újzda ‘uzda’, pójstla ‘postelja’). 
V dovškem govoru je mogoče slišati tudi t. i. vrinjeni r (fəržóv ‘fižol’, fəržína ‘kovačnica, 
fužina’). Nezvočniki se tako kot v knjižnem jeziku po zvenečnosti prilagajajo sledečemu 
nezvočniku (gnéjst ‘gnezdo’, ophajív ‘obhajilo’, bápca ‘babica, tj. kol v plotu’, dgà ‘tega’) – 
tudi v izglasju se govorijo le nezveneči nezvočniki (gt ‘gad’, gròp ‘grob’, lêmeš ‘lemež’); 
soglasnik /g/ pa ima v izglasju nezvenečo različico h (dróh ‘drog’, stóvh ‘stog’, róvh ‘rog’). 
Narečno mehčanje k, g in h pred i in e je v dovškem govoru redko, medtem ko ga sosednji 
krajevni govori še poznajo. Tako je za dovški krajevni govor značilen razvoj vzglasnega 
k pred e in i v t (npr. tíkla ‘kikla, krilo’, tísəlca ‘kislica’), medtem ko govorijo roké ‘roke’, 
kévdər ‘klet’, skíra ‘sekira’ itd. V osrednji gorenjščini (in tudi v Radovni) pa narečno meh-
čanje mehkonebnika k pred sprednjimi samoglasniki v č še poznajo (npr. čévdər ‘kevder, 
klet’, ščíra ‘sekira’). Tudi mehčanje h pred sprednjimi samoglasniki v š je tu zelo redko (me-
šér ‘mehur’, toda múhe ‘muhe’). Redko se je zaradi narečnega mehčanja g pred sprednjimi 
samoglasniki razvil v j (drújga ‘drugega’).
Druge izrazitejše narečne soglasniške značilnosti dovškega govora so še: disimilacija čk 
> šk (máška ‘mačka’), asimilacija dč > tč > č (razréčət ‘razredčiti’) in asimilacija dk > 
hk (sírahka ‘sirotka’ – toda svátka ‘sladka’). Skupina -šč- se je obrusila v -š- (ogníše in 
goníše ‘ognjišče’, góša ‘gošča, gozd’). V skupini čre, žre je /r/ navadno izpadel (žbétək 
‘žrebetek’, čéva ‘čreva’). Nekaj več kot v bližnjih gorenjskih govorih (morda zaradi vpliva 
kranjskogorskega podnarečja) je v dovškem govoru tudi a-kanja, in sicer predvsem v pona-
glasnih zlogih (npr. brítaf ‘britof, pokopališče’, jágada ‘jagoda’, pôtak ‘potok’).

Gorenjsko narečje v Radovni
Tudi za kraje v Zgornji Radovni je značilno gorenjsko narečje, in sicer táko, kot se govori 
v Gorjah in okolici Bleda – to pomeni, da se od gorenjskega dovškega govora razlikuje 
predvsem v tem, da ne pozna dvoglasnikov. V Radovni torej govorijo é in ó, kjer na Dov-
jem še slišimo éj in óv (npr. zvézda ‘zvezda’, bréza ‘breza’, mlék ‘mleko’ in nóč ‘noč’, prosó 
‘proso’, móst ‘most’).

Motivacijska analiza ledinskih imen
Zbrano imensko gradivo je zelo zanimivo tako za narečjeslovno kot etimološko-
onomastično analizo. Z raziskovanjem zemljepisnih lastnih imen v tem prostoru 
so se že ukvarjali priznani slovenski jezikoslovci in geografi, med njimi npr. 
Dušan Čop in Stanko Klinar, ali domači domoznanski raziskovalci, npr. Stan-
ko Košir. Strokovna literatura, ki natančneje predstavlja imenje tega prostora, je 
zato zelo bogata.

V nadaljevanju so zbrana ledinska imena zelo na kratko predstavljena le z osnov-
nimi poimenovalnimi motivacijami – motivacijska analiza je temeljila predvsem 
na jezikovnih značilnostih besed, ponekod pa je bila usmerjena s pojasnili doma-
činov o poimenovanem objektu. Posamezne zemljepisne enote so svoja imena 
dobile glede na svoje najočitnejše značilnosti, na podlagi katerih so jih ljudje 
razlikovali od drugih enot:

1. zemljišče 
1.1. oblika zemeljskega površja
1.1.1. ravni svet, ravnina
Med najpogostejšimi poimenovanji tega tipa so besede s korenom plan- ‘nepora-
sel, odprt, širok’ in različnimi priponami ter prilastki, ki natančneje poimenujejo 
lastnost zemljepisne enote: Pvánja (Planja), Šróka pvánja (Široka planja), Stára 
pvána (Stara planja), Zímava pvánjca (Zimova planjica). Pogosta so tudi poime-
novanja s korenom raven- ‘ravnina, odprt svet’: Ravəncà (Ravenca), Na Ravnéh 
(Na Ravneh), Zúpanova rávәn/Zúpanava rávәn (Zupanova raven), Vožánske Rav-
ní (Ložanske Ravni), Ánžava rávənca (Anževa ravnica). Sem je mogoče uvrstiti 
tudi imena s korenom polj- s prvotnim pomenom ‘širok, plosk, razprostranjen’: 
Paljána (Poljana), Máva Paljánca (Mala Poljanica). Po svoji značilni (ravni) 
obliki so dobili ime tudi ravni greben Mízca (Mizica) in skalnate plošče Pváte 
(Plate) ter Strme políce (Strme police) in Fәrdámәne palíce (Frdamane police) 
s korenom polic- ‘vodoravni ali rahlo nagnjeni del med strmimi ploskvami pri 
terasastem svetu’.

1.1.2. nagnjeni in vzpeti svet 
V drugo skupino je mogoče uvrstiti precej lastnih imen, nastalih iz občnih besed, 
ki poimenujejo različne oblike vzpetin in nagnjenega sveta. V tem gorskem oko-
lju so tako pogosta imena s korenom vrh- ‘zgornji, navadno zoženi del gore, vzpe-
tine’ in z različnimi določili, ki označujejo njihovo izstopajočo lastnost ali lego: 
Lép vrh (Lepi vrh), Máv vrh (Mali vrh), Pad Vrham (Pod Vrhom), Padvrh 
(Podvrh), Vsók vrh (Visoki vrh), Vəršč (Vršič). Pogosta so tudi imena s kore-
nom breg- ‘nagnjen svet, strmina’: Rjáv bréh (Rjavi breg), Pad Brégam (Pod Bre-
gom), Podbréjh (Podbreg). ‘Višjo vzpetino zemeljskega površja’ v slovenskem 
jeziku poimenujemo tudi z besedo hrib, ki je v korenu zemljepisnih lastnih imen 
Hríbər (Hriber) in Hríbәrc (Hriberc). Tudi beseda rebro označuje  ‘nagnjen svet, 
strmino’: Rêbre (Rebre), Rebәrcà (Rebrca), Júrčav rêbәr (Jurčevo rebro), Strəm 
rêbər (Strmo rebro). Razmeroma pogosta so imena izrazitih skalnih vzpetin s  
korenom peč- ‘večja skala’: Dbéva péč (Debela peč), Šróka péč (Široka peč), Pečí 
(Peči), Pəčkè (Pečke). Izrazite skalne vzpetine so poimenovane tudi z besedami 
stebr- ‘okroglasta navpična skalna tvorba v steni’, npr. Hudíčav stebr (Hudi-
čev steber), turn- ‘stolp, velika pokončna, samostojno stoječa skala’, npr. Túrən 
(Turn), špik- ‘zrazito koničast vrh gore’, npr. Špk (Špik), špic- ‘konica’, npr. 
Lípna špíca (Lipna špica). Sem bi verjetno lahko uvrstili tudi imena s korenom 
čel- ‘strmo se dvigajoči del pobočja gore ali stene’, npr. Čêvo (Čelo), in imena 
s korenom rob-  ‘mesto, kjer se spremeni nagib nagnjenega sveta’, npr. Róbe 
(Robe) in Rabéžənca (Robežnica). Izrazito navpična skalna pobočja so poimeno-
vana z besedo stena: Sténa (Stena), Kríška sténa (Kriška stena), Špíkava sténa 
(Špikova stena). Nižje in bolj zaobljene vzpetine pa so poimenovane z besedami 
s korenom kop- s prvotnim pomenom ‘izkopan kup zemlje’, npr. Kôpa (Kopa), 
Kapíca (Kopica), glav- ‘glavi podoben vrh vzpetine’: Gváva (Glava), Na Gvále 
(Na Glavi), Na Gvavh (Na Glavah), Zádnja gváva (Zadnja glava), kuclj- ‘grič, 
vzpetina’: Líznjəkav kúcəlj (Liznjekov kucelj). V to skupino je mogoče uvrstiti 
tudi poimenovanja s koreni slem- ‘enakomerno visoka podolgovata, strma gorska 
vzpetina’, npr. Slême (Sleme), brd- ‘nevisoka, navadno podolgovata vzpetina’, 
npr. Brda (Brda), in sedl- ‘širši zložnejši prehod čez gorsko sleme iz ene doline 
v drugo’, npr. Na Sedlíčo (Na Sedliču). Zaradi svoje višine in izpostavljenosti 
so gotovo dobile ime tudi Galeríje (Galerije) in Galérše (Galerišče) s korenom 
galer- ‘razstavni prostor, balkon’.

1.1.3. poglobljeno površje
Ravno nasprotno obliko površja predstavljajo različne doline, jame ipd. Sem 
uvrščamo najprej imena s korenom dol- s prvotnim pomenom ‘v dolino, votlino, 
jamo’ in s prilastki, ki natančneje določajo njeno obliko, velikost ipd., npr. Dôv 
(Dol), Dôlč (Dolič), Dalíne (Doline), Máva dalína (Mala dolina), Vlíka dalína 
(Velika dolina), Nízka dolína (Nizka dolina), Jávarjava dalína (Javorjeva do-
lina), Bərvóka dalína (Brvoka dolina) – tu je posebno zanimiv tudi pridevnik 
brvok, ki v kranjskogorskem narečju pomeni ‘globok’. Za manjše v zemljo nare-
jene vdolbine se uporabljajo besede s korenom jam-, npr. U Jámah (V Jamah), 
Na Jáme (Na Jami), Stára jáma (Stara jama), Kacínkna jáma (Kacinkina jama), 
za ‘okroglo dolino z bolj strmimi pobočji’ pa se tudi tu lahko uporabljajo imena s 
korenom kotl-, npr. Kôtu (Kotel). Za ‘globljo vdolbino v terenu’ se lahko rabi še 
izraz luknja, ki se pojavlja tudi kot zemljepisno lastno ime, npr. Vúkna (Luknja). 
Na poglobljeno obliko površja že s svojim korenom glob- opozarja ime, kot je 
npr. Góbela (Globela). Mlado ter zaradi značilne okrogle in vgreznjene oblike 
površja uporabljeno je gotovo ime Ámfiteátәr (Amfiteater). Za ‘manjše odprtine 
v kraških tleh’ se pogosto oprablja beseda rupa, in tako tudi v tem gorenjskem 
okolju najdemo ime Rúpe (Rupe), medtem ko se bolj ‘podolgovat ali okroglast 
udrt kraški svet’ imenuje vrtača, torej tudi Vərtáča (Vrtača). Za pomen ‘podolgo-
vata vdolbina v pobočju, nastala zaradi toka vode, plazov’ se uporabljajo besede s 
korenom žleb-, npr. Žlébe (Žlebe), Žlebníce (Žlebnice), Krávji žléb (Kravji žleb), 
Pәr Žlebíčo (Pri Žlebiču), lahko tudi besede s korenom strug- ‘strm gorski žleb’, 
npr. Strúg (Strug),  ali sotesk- ‘ožja (rečna) dolina z zelo strmimi, deloma skalna-
timi pobočji’, npr. Sotéska (Soteska). Narečna beseda za ‘sotesko, ožino v grapi’ 
je še kloma, izpričana tudi v imenu Klóma (Kloma), na ozek prehod v dolini 
pa opozarjata tudi imeni Važíče (Ožiči), ki je izpeljanka iz pridevnika ozek-, in 
Grvo (Grlo), za ‘kraj, ki omogoča naraven prehod na kako drugo področje’ pa se 
lahko uporabljajo tudi besede s korenom vrat-, npr. Vráta (Vrata) in Na Vrátcəh 
(Na Vratcih). V to skupino lahko uvrstimo še imena kot Špíkav grábәn (Špikov 
graben), z iz nemščine prevzeto besedo graben ‘jarek’ v jedru poimenovanja, ter 
ime Za Vávam (Za Valom), kjer narečno váv pomeni ‘dolino, vbočeno v površ-
ju’. Spet drugačno obliko poglobljenega površja označuje beseda krnica ‘zgornji, 
polkrožno zaključeni del ledeniške doline’, ki je v korenu imen Kәrníca (Krnica) 
in Kərníčәnk (Krničnik), ter zatrep s pomenom ‘zgornji, klinasto zaključen del 
gorske doline’, rabljen tudi kot lastno ime Zápret (Zapret). Metaforični poime-
novanji za poglobljeni svet, jamo, sta verjetno imeni Žákəlj (Žakelj) in Vópa 
(Lopa). Poglobljeni del pobočja je enkrat poimenovan tudi s prevzeto besedo ror 
‘cev’ – Rôr (Ror). V skupino poimenovanj za poglobljeno površje verjetno lahko 
štejemo tudi ime Znôtәrәnce (Znotrnice) s korenom notr- ‘notri’.

1.1.4. oblika (oris) zemljišča
Posamezni deli zemljišča so lahko poimenovani tudi po svoji značilni obliki. 
Če je zemljišče podolgovato in na enem koncu zoženo, je lahko poimenova-
no z imenom s korenom klin-, npr. Klíne (Klini) in Klínc (Klinec), ali z bese-
do rep-, npr. Rêpe (Repi). Razcepljenost zemljišča v dva kraka je ubesedena z 
imenom Káči jêzәk (Kačji jezik), kriva/zakrivljena oblika zemljišča pa z opisom 
Krív pváz (Krivi plaz). Po svojem značilnem obrisu sta dobili ime tudi gozdni 
parceli Sərcé (Srce) in Štúmfnjәk (Štumfnjek) z narečno izposojenko štumf ‘no-
gavica’ v besedotvorni podstavi ter imena vzpetin s korenom križ-, npr. Dóšk 
Kríž (Dovški Križ). V imenu Vrtce (Vrtci) je koren vrt- s pomenom ‘manjše, 
negovano zemljišče’, podobno poimenovalno motivacijo ima tudi ime Za Blêkam 
(Za Blekom), v katerega jedru pa je izposojenka s pomenom ‘zaplata, košček 
zemlje’. Ime Tnáv (Tnalo) označuje širok, čokat hrib v obliki tnala, tj. ‘lesenega 
podstavka/kosa debla za sekanje drv’. Nekateri deli (nežive) narave ljudi spo-
mnijo na podobe iz drugačnih okolij – taka so npr. imena z jedrom oltar ‘mizi 
podoben predmet za opravljanje bogoslužja’, npr. Ta mál Altár in Ta vlík Altár 
(Mali in Veliki Oltar), verjetno tudi Altárčәk (Oltarček), ali rajfnik ‘dimnik’, npr. 
Rájfənke (Rajfniki), ter Rôgəljca (Rogljica) s korenom rog- ‘rog, štrleč izrastek’ 
in Rígәljca (Rigljica), kar je verjetno po podobnosti povezano z narečno besedo 
rigelj ‘zapah’. Sem zaradi poimenovanja po podobnosti uvrščamo tudi imena s 
korenom mož- ‘odrasel človek’, npr. Məžíce (Možici), v skalni steni pa je mogoče 
ugledati tudi okameneli obraz deklice: Abrz (Obraz).

1.1.5. oblika površine (odlomi, preseki, okna …) 
V visokogorski naravi so pogoste tudi druge oblike, kot so različne naravne od-
prtine, prelomi ipd. V skupino poimenovanj, ki izpostavljajo te naravne obli-
ke, je mogoče uvrstiti imena s korenom skok- ‘navpični prelom’, npr. Skačníkə 
(Skočniki), Skôk (Skok), Skôčәč (Skočič), s korenom lom- ‘kraj, kjer svet hitro 
prehaja v večjo strmino’, npr. Vômč (Lomič), Zavômč (Zalomič), Vôme (Lomi), 
ali s korenom rez- ‘del, kjer se v ostrem kotu stikata dve skalni površini’, npr. Réz 
(Rez). Sem bi lahko uvrstili tudi imena s korenom škrb- ‘okrušen, ostrih robov’, 
kot sta Špíkava škərbína (Špikova škrbina) in Škərbínjək (Škrbinjek). V nekate-
rih imenih pa so izpostavljene druge morfološke značilnosti površja, kot so raz-
lična okna ‘odprtine’, npr. Ókәn (Okno), Zádənj vôkən (Zadnje okno), Ta Prédnje 
vôkən (Prednje okno), lahko tudi le s pridevnikom votel ‘prazen’ v večbesednem 
imenu, npr. Vôtu slême (Votlo sleme).

1.2. sestava in druge lastnost tal
Na posebno nerodovitno, kamnito, skalnato in peščeno sestavo tal opozarjajo 
imena s korenom kamn-, npr. Kámne/Kámnje (Kamnje), Na Kámno (Na Ka-
mnu), Kamnítənca (Kamnitnica), Kámnat vrh (Kamnati vrh), ali skal-, npr. 
Skálce (Skalice), Pod Skalám (Pod Skalami), ter pesk-, npr. Péskavc (Peskovec), 
in prod-, npr. Pród (Prod). Kamenje ipd. se lahko pojavlja v obliki melišča, tj. 
‘grušča in peska, ki se nabirata ob vznožju (gorskih) sten in pobočij’, na kar kaže 
npr. ime U Mәlíčo (V Meliču), ali kot plaz, tj. ‘gmota snovi, ki se na strmem 
pobočju loči, odtrga od celote in zdrsne navzdol’, kot se kaže v imenu Za Pvá-
zam (Za Plazom). Tudi ime Grúntənca (Gruntnica) ima podobno motivacijo, saj 
narečna beseda grnt pomeni ‘hudourniško naplavino’. Na kamninsko/rudninsko 
sestavo tal kažeta imeni Kréda (Kreda) s korenom kred- ‘svetla usedlina iz drob-
cev apnenca’ in Želézәnca (Železnica) s korenom želez-. 

1.3. barva zemljišča 
V prilastkih imen so večkrat izpostavljene tudi barve, značilne za posamezni del 
narave. Po značilni svetli barvi kamnine so poimenovani npr. Bév pôtak (Beli 
potok), Bév grábәn (Beli graben), Bév pôle (Belo polje), Béva péč (Bela peč) s 
korenom bel- ‘svetel’ v korenu prilastka, nasprotno izrazito temno barvo kamnine 
pa označuje prilastek črn v imenih Črәn pôtak (Črni potok), Črən vrh (Črni 
vrh), Črne vôde (Črne vode), Črna gôra (Črna gora), zaradi svoje temačnosti je 
dobila isti prilastek tudi jama Ta Črna vópa (Črna lopa). Prav tako zaradi izrazite 
barve tal so dobila prilastek ali koren rjav- imena Әrjóv brég (Rjavi breg), Әrjáv 
pváz (Rjavi plaz) in Rjavína (Rjavina), medtem ko je rdečkasta barva kamnine ali 
svetlobe, ki jo obsije, izražena s korenom rdeč-, npr. Ta Rdéča škərbína (Rdeča 
Škrbina), Rdéč pôtak (Rdeči potok), rus-, npr. Rúsa péč (Rusa peč), ali škrlat-, 
npr. Škərlática (Škrlatica). Redkeje je v naravno zelenem okolju izpostavljena 
zelena barva – seveda predvsem v primerih, ko gre za izrazito intenzivno barvo, 
npr. Zelénce (Zelence), ali ko je zelena barva poimenovanega nepričakovana, 
npr. Zelên snéh (Zeleni sneg).

1.4. lega zemljišča
Domačini so dele svoje posesti večkrat poimenovali tudi glede na lego posame-
znega zemljišča. Ob tem so večkrat izpostavili njeno skrajno lego, npr. s kore-
nom kraj-, npr. Na Kráju (Na Kraju), Na Krajéh (Na Krajeh), Zakrèj (Zakraj), 
ali s korenom konc-, npr. U Kônco (V Koncu), posamezna ledina lahko leži na 
kakem izrazitem vogalu, npr. Vávčarjav vôgu (Vavčarjev vogel), ali v kotu, npr. 
U Kôto (V Kotu), Kôtəč (Kotič), ali na robu, npr. Na Rôbo (Na Robu), Síljav rôf 
(Siljev rob), Šrók rôf (Široki rob). Lego posameznega zemljišča je mogoče opre-
deliti tudi v razmerju do drugih kot zgornjo, npr. Ta Zgórnje Déle (Zgornji Deli), 
ali spodnjo, npr. Ta Spódnje Déle (Spodnji Deli), ali pa srednjo, npr. Asrédək 
(Osredek). Značilno za ta prostor je tudi poimenovanje naravnih objektov glede 
na lego opoldanskega sonca, npr. Trúpijav póne (Trupijevo poldne), Pónce (Pon-
ce), Máva Pónca (Mala Ponca) itd.

2. voda in njene lastnosti
Voda je pomemben naravni element in tudi zato čim bolj natančno poimenovana. 
Tako so se polastnoimenila poimenovanja vrst vodotokov, npr. Pôtak (Potok), 
Patótjə (Potoki) ter Ta Garénj sváp (Gorenji slap), Spódәnj sváp (Spodnji slap). 
Take tekoče vode lahko presihajo, kar je lahko izraženo s korenom suh-, npr. 
Súh pôtak (Suhi potok) ali pa je vodni tok stalen, npr. Mókər pôtak (Mokri po-
tok) in Môkre pečí (Mokre peči). Nekatere vodne struge je iz različnih razlogov 
(npr. za vodni pogon gospodarskih objektov) lahko ustvaril tudi človek – taki sta 
Rôja (Roja) in Rójca (Rojica). Voda se lahko zadržuje v različno velikih kota-
njah v obliki jezera, npr. Jezérca (Jezerca), Pər Jézerco (Pri Jezercu), ali bajerja, 
npr. Gbók Bájər/Bók Bájər (Globoki Bajer), manjše mlake, npr. Mvátje (Mlake), 
Za Mvákam (Za Mlakami), Mváčne (Mlačne), ali celo luže, npr. Úžce (Lužice). 
Ponekod so tla samo zelo razmočena, skoraj močvirna, npr. Mačívo (Močilo), 
Mačéle (Močele), Mačévnjak (Močelnjak), tudi U Vôgo (V Logu) s korenom 
log- ‘(močviren) travnik ob vodi, navadno deloma porasel z drevesi’. Vodni izviri 
služijo kot napajališča, npr. Kalíše (Kališče), ali kot viri čiste pitne vode, npr. Pәr 
Stәdéncah (Pri Studencih). Če je voda izrazito hladna, je tudi to lahko poimeno-
valna motivacija zanjo, npr. Hvadník (Hladnik).

Na preveliko količino vode v tleh kaže še ime Bvátce (Blatice) s korenom  
blat- ‘razmočena zemlja’, na odsotnost oz. pomanjkanje vode pa imena s kore-
nom suh-, npr. Súšje (Sušje), Súh grábən (Suhi graben), Súh vrh (Suhi vrh).

3. vremenski pojavi
Vremenski pojavi so redko motivacija za poimenovanje zemljepisnih danosti. 
Sem morda lahko uvrščamo imeni Grómavc (Gromovec), ki je tako poimenovan 
zaradi pogostega udarjanja strele na tem območju, in Ívje (Ivje), ki je ime gozda, 
kjer se ob jesenskem mrazu najprej pojavlja ivje.

4. rastlinstvo
4.1. prevladujoče rastlinske vrste
Rastline, predvsem tiste, ki rastejo v naravnem okolju, spadajo med najpogostej-
še dejavnike poimenovanj zemljišč. Na obravnavanem področju se kot poime-
novalni motiv najpogosteje pojavljajo drevesa bukev, npr. Búkavje (Bukovje), 
javor, npr. Jávorәnk (Javornik), jesen, npr. Jásenje (Jesenje), breza, npr. Brézje 
(Brezje), Brézav pvazí (Brezovi plazi), divja ali domača češnja, npr. Čéjšənca 
(Češnjica), Pad Čéšnjam (Pod Češnjami), bezeg, npr. Bêzje (Bezje), tudi jelša, 
npr. Vóšava rída (Olševa rida), in jerebika, npr. Jerebíkovc (Jerebikovec), ter 
brest, npr. Lemóvәnk (Lemovnik) in Zalemôvәnk (Zalemovnik) – lemovje naj bi 
bila narečna beseda s pomenom ‘brest’. Med iglastimi drevesi se v imenih naj-
pogosteje pojavljata bor, npr. Barôvje (Borovje), Borovíčje (Borovičje), in ma-
cesen, npr. Macêsən (Macesen), Məcésnav rôf (Macesnov rob), Za Məcésnjam 
(Za Macesnjem), Pәr Tréh mәcésnәh (Pri Treh macesnih), Mәcésnjav grábәn 
(Macesnjev graben). Med grmičastimi rastlinami so bili za poimenovanje ledin v 
tem okolju pogosti motivi brinj-, npr. Brínje (Brinje), Smərínje (Smerinje) – gre 
za narečno besedo s pomenom ‘brinje’, resje, npr. Rísje (Resje), Әrsjávc (Resja-
vec), ruševje, tj. visokogorski grmičasti bor, npr. Rúšje (Rušje), Rúšica (Rušica), 
Rúšovc (Ruševec), Rúšava gváva (Ruševa glava), in vrba, npr. Vrbəljče (Vr-
bljiče). Tudi vrste trave so pogosto motiv za poimenovanje pašnikov, travnikov 
ipd., npr. Cvérna (Cverna), Bávhe (Bavhe) – bavha je zelo trda trava. V imenu 
Cípərənk (Ciprnik) se skriva rastlinsko ime ‘rastline s temno rdečimi cvetovi’ 
ciprje, v imenu Lípənje (Lipenje) pa narečno ime za ‘rastlino z belimi in rdečka-
stimi cvetovi v koških’ repuh, v podstavi imena Kərbúljnjak (Krbuljnjak) pa je 
rastlinsko ime krebuljica, ki je ‘rastlina s prijetnim vonjem in belimi, drobnimi 
cveti v kobulih’. Na bolj mokrotnih in senčnih terenih se lahko v večjih količinah 
pojavlja mah, na kar kaže npr. ime Mahóvje (Mahovje), na močvirnih tleh pa 
raste trs, na kar opozarja ime Trstje (Trstje).

7. človek
7.1. lastninski in pravni odnosi
Redko se v ledinskih imenih odražajo lastninski odnosi (če seveda ne gre za več-
besedno poimenovanje, ki v svojilnem prilastku določa, čigava je neka posest). V 
to skupino je morda mogoče uvrstiti ime Žúpənk (Župnik), ki naj bi poimenovalo 
neko cerkveno zemljišče.

7.2.  človekova dejavnost, ki je vplivala na (pre)oblikovanje  
površja

7.2.1. kmetijstvo
Glavna dejavnost, s katero se preživljajo ali so se preživljali domačini v tem oko-
lju, je kmetijstvo. Kmetje so svojo posest poskušali poimenovati čim bolj konkre-
tno, glede na uporabno funkcijo, ki jo je nek del posesti imel. V to skupino poime-
novanj uvrščamo imena obdelovalnih površin s korenom njiv-, npr. Na Nívah (Na 
Njivah), Nívce (Njivice), Na Njívce (Na Njivice), Dóvge níve (Dolge njive), Šróka 
níva (Široka njiva), Váhava njívca (Vahova njivica), vrt-, npr. Za Vərtmí (Za Vrt-
mi), Pad Vrtcam (Pod Vrtcem), in narečno istopomensko kapus-, npr. Kapúsə 
(Kapusi), polj-, npr. Kacjánav pólje (Kacjanovo polje), Na Pólo/Na Póljo (Na 
Polju). Nekatere obdelovalne površine v bregu so kmetje zavarovali tudi s škarpa-
mi, na kar kaže ime Na Zído (Na Zidu). Travniki, namenjeni košnji in paši, so po-
imenovani z besedami s korenom travnik-, npr. Na Trávәnko (Na Travniku), trat-, 
npr. Trátce (Tratice), Vlíka tráta (Velika trata), laz-, npr., Na Vázah (Na Lazah), 
senožet-, npr. Senažétce (Senožetice), Zímava snêžət (Zimova senožet), planin-, 
npr. Stára pvanína (Stara planina), Rabíčava pvanína (Robičeva planina), rovt-, 
npr. Rúte (Rovte), Rútəč (Rovtič), Za Rútam (Za Rovtom), Máli rút (Mali rovt), 
pašnik-, npr. Urétov pášәnk/Urétav pášәnk (Uretov pašnik), pa tudi tamar- ‘staja, 
ograda za živino na pašniku’, npr. Támarče (Tamarče), Mál támar (Mali tamar), 
Stár támar (Stari tamar). Na pašništvo opozarjajo še imena kot Gónja (Gonja), ki 
je izpeljanka iz glagola gnati in se nanašata na prehod, skozi katerega so gonili 
živino na pašo, ter Počiváv (Počivalo), ki je izpeljanka iz glagola počivati in se 
nanaša na prostor, kjer počiva živina, in Sôvna gváva (Solna glava), ki poimenuje 
solno mesto za živino, da se med poletno pašo ni preveč odtujila od človeka, 
pa tudi ime (dela) pašnika Pər Karítəh (Pri Koritih), kjer se je napajala živina. 
Poginule živali so nekoč pokopavali na kraju z imenom Kónjsk brítaf (Konjski 
britof). Nekaj o načinu pridobivanja obdelovalne površine povedo imena Ledínce 
(Ledinice) in Ledína (Ledina) s korenom ledin-, Navíne (Novine) s korenom nov- 
in Trébež (Trebež), ki je predvidoma nastal iz glagola trebiti ‘čistiti’.

7.2.2. druge dejavnosti 
Med druge preživetvene dejavnosti v tem prostoru spada še gozdarstvo, na kar 
kažejo imena Sékanje (Sekanje), ki je izpeljanka iz glagola sekati, Frátce (Frati-
ce), Kavaríčava fráta (Kavaričeva frata) in Váška fráta (Laška frata), kjer koren 
frat- pomeni ‘poseka, krčevina, golosek’, ter ime Vák (Vlak) s korenom vlak-, 
ki je ‘žlebasta vdolbina v tleh za spravljanje lesa do gozdne ceste ali skladišča’. 
Oglarjenje je izpričano v imenih Kapíše (Kopišče), Na Kôpe (Na Kopi) s kore-

nom kop-, ki se nanaša na oglarsko kopo. Tudi lovstvo je v tem okolju pomemb-
na dejavnost, na kar se morda navezuje ime Zagánjavc (Zaganjavec), kamor naj 
bi lovci po pripovedovanju zagnali gamse. Druge dejavnosti so bile redkejše: na 
kamnolom npr. kaže ohranjeno narečno (prevzeto) ime Prúh (Pruh).

7.3. človekove stvaritve
7.3.1. stavbe
Ljudje tudi izven naselij postavljajo različne stavbe, namenjene zadovoljevanju 
različnih potreb. Zavetju domačih živali so namenjeni različni hlevi, npr. Húde 
hléve (Hude hleve), in stanovi, npr. Stán (Stan), Staní (Stani), med nekoliko 
odmaknjena gospodarska poslopja spadajo tudi različne pristave, npr. Májrofe 
(Majrofi). Spravilu krme in stelje, pa tudi lastnemu zavetju so namenjene različne 
lesene in zidane stavbe, npr. Šúpa (Šupa), Pər Ta stár bájt (Pri Stari bajti), Stáre 
kóče (Stare koče), tudi Tábre (Tabre), v novejšem času so se z razcvetom gorni-
škega turizma pojavila tudi različna zasilna bivališča, npr. Bívak Pad Špíkam (Bi-
vak Pod Špikom), Bívak Êna (Bivak Ena) itd. Nekatera gospodarska poslopja so 
bila namenjena posebnim dejavnostim, taki so bili mlini, npr. Kírhmájarjav mlín 
(Kirhmajarjev mlin), Za Mlíne (Za Mlini), žage, npr. Gavêdarjava žága (Gave-
darjeva žaga), pa tudi čuvajnice pri železniški progi, npr. Váhtarca (Vahtarica), 
ali na državni meji, npr. Karávlja (Karavlja). V to skupino gotovo spadajo tudi 
imena Na Pastájə (Na Postaji), Fábərka (Fabrika) in Pər Pekárne (Pri Pekarni).

7.3.2. drugi predmeti v naravi, ki jih je ustvaril človek
Tudi različni objekti, ki jih je v sicer naravnem okolju postavil človek, so po-
membne orientacijske točke, zato besede, ki jih poimenujejo, lahko postanejo 
tudi lastno ime področja, kjer se nahajajo. Sem uvrščamo imena, ki so nastala 
zaradi posledic dejavnosti na bližnji fronti v 1. svetovni vojni: pašnik Na Mínah 
(Na Minah) na nekdanjem minskem polju, Pər Rúskmo krížo (Pri Ruskem križu) 
stoji križ iz 1. svetovne vojne, Galérše (Galerišče) je ime galerij, s katerih so 
stražili dolino v 1. svetovni vojni. Sem lahko uvrstimo še ime ledine Pәr Táble 
(Pri Tabli), ki je tako poimenovana zaradi table (nabožne slike), in ime travnika 
Krížənca (Križnica), kjer je stal križ. Sakralni objekti, ki močno zaznamujejo 
prostor, so tudi različna znamenja in kapelice, npr. Pər Známnjo (Pri Znamenju), 
Məkvávžava kapélca (Miklavževa kapelica), Fínžgarjava kapêlca (Finžgarjeva 
kapelica), ter cerkve: Rúska cérkəlca (Ruska cerkvica), Pod Cérkvijo (Pod Cer-
kvijo). Sem morda lahko uvrstimo tudi imena kot Žáljə (Žalje) ‘pokopališče’.

7.3.3. razmejitveni objekti
Posesti posameznih lastnikov in zemljišča, namenjena različnim dejavnostim (zla-
sti pašniki), so med seboj lahko razmejeni na različne načine, s čimer so lahko 
motivirana tudi nekatera poimenovanja, npr. Mja (Meja) s korenom mej-, morda 
(po ljudski razlagi) tudi ime Vógrija (Vogrija), ki naj bi bil motiviran z glagolom 
ograditi.

7.3.4. komunikacijske povezave
Tudi komunikacijske povezave, tj. različne poti, prehodi ipd., so v okolju, kjer 
se je večinoma  potovalo peš, zelo pomembne. Za pravilno orientacijo v prostoru 

so pomembna tudi različna križišča poti, npr. Rázpәtje (Razpotje), Križíše 
(Križišče), in položaj poti, npr. Srédənj pôt (Srednji pot). Vaškim ulicam 
tako v Kranjski Gori kot v Ratečah in Podkorenu rečejo gasa, sem zato uvr-
ščamo imena kot Gása (Gasa) in Lédərgása (Ledergasa) – tu gre za pot, ki 
je speljana mimo (nekdanje) usnjarjeve hiše. Vaški trg pa se lahko imenuje s 
prevzeto besedo plac ‘prostor, trg’, npr. Na Pváco (Na Placu), ali z domačim 
poimenovanjem Garíca (Gorica), ki je ‘vaško jedro’. V hribovitem okolju so 
poti, ceste pogosto speljane navkreber, na kar kažejo npr. imena U Kváncəh 
(V Klancih), Léšәnkov kvnc/Léšәnkav kvánc (Lešnikov klanec) ter Šténge 
(Štenge), kar je narečno za  ‘stopnice’, in Štófava rída (Štofova rida), pri 
čemer je rida ‘ovinek v klancu, serpentina’. Različni ožji prehodi so večkrat 
označeni z besedo vrata, npr. Na Vrátcəh (Na Vraticah), Kamníta vráta 
(Kamnita vrata). V to skupino so uvrščena tudi imena poti za živino, npr. 
Gúlce (Gulce) s korenom ulic- ‘ograjena pot, steza, po kateri hodi živina na 
pašo’.

8. lastna imena
8.1. osebna lastna imena
Osebna rojstna imena, priimki, vzdevki, tudi hišna imena se navadno izra-
žajo v prilastku večbesednih imen in poimenujejo last (nekdanjo ali seda-
njo) posamezne ledine, npr. Mêrkәlnav vrtәc (Merkeljnov vrtec), Júrežava 
pvanína (Jureževa planina), Bučánav grábәn (Bučanov graben), Tamáškav 
pólje (Tamažkovo polje), Júrčav rút (Jurčev rovt), Júgava grápa (Jugo-
va grapa), Barákarjov róvt/Barákarjav rút (Barakarjev rovt), tudi Pêpno 
(Pepino). Redko so taka imena enobesedne izpeljanke iz hišnih imen, npr. 
Mәkúljica (Mikuljica) je planina, ki pripada kmetu Mikulju, Kájžarca (Kajža-
rica) je travnik, ki pripada domačiji Pri Kajžarju, zarasel travnik Zljánka 
(Zljanka) pripada domačiji Pri Zljanu. Redko pa je lega kake ledine označe-
na s predlogom in osebnim imenom, npr. njiva Pәr Júnezko (Pri Junezku), 
zemljišče Na Šrájovəm (Na Šrajevem) ipd.

8.2. zemljepisna lastna imena
Nekatera ledinska lastna imena se navezujejo tudi na druga, bolj oddaljena 
zemljepisna lastna imena, in sicer tako zaradi lastništva, npr. Súče (Sveče) 
– gozd je poimenovan po koroškem kraju, ki je imel v lasti bližnjo plani-
no, kot zaradi zunanje podobnosti z bolj znamenitim soimenjakom, npr. vrh 
Mátərhórən (Materhorn).

9. spomin na različne zgodovinske dogodke
Poimenovanja, ki so bila motivirana s kakim dogodkom, navadno lahko po-
jasnijo le domačini, redko so taki dogodki zapisani tudi v kakih dokumen-
tih. V gradivu sta tako motivirani imeni Kónjska smrt (Konjska smrt), ki 
označuje neko »lokacijo ob gozdni poti, kjer je poginil Liznjekov konj«, in 
Fráklja (Fraklja), ki je zemljišče, ki ga je »lastnik zapil, ko je "frakljal"«, tj. 
pil žganje (frakelj ‘steklenička s prostornino osminka litra’).

Projekt FLU-LED
Kulturni portal ledinskih in hišnih imen
Pričujoči zemljevid s slovenskimi ledinskimi imeni je nastal v okviru čezmejne-
ga evropskega projekta FLU-LED, katerega cilj je dokumentacija ledinskih in 
hišnih imen na zemljevidih in spletnem portalu (www.ledinskaimena.si). Projekt 
se izvaja v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja, Operativnega progra-
ma Slovenija–Avstrija 2007–2013, in obsega območja na Koroškem v Avstriji in 
na Gorenjskem v Sloveniji. Nosilci projekta so Slovenska prosvetna zveza (vo-
dilni partner), Krščanska kulturna zveza, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
in Gornjesavski muzej Jesenice (projektni partnerji).

Ledinska imena
Ledinska imena poimenujejo najmanjše geografske enote: gore, vrhove, doline, 
pobočja, gozdove, travnike, polja, poti, močvirja in drugo. Ledinska imena so 
ljudem nekoč služila za orientacijo v njihovem bližnjem življenjskem okolju in 
pri njihovih kmečkih opravilih, danes so pomembna kot orientacijske točke. Sta-
rost ledinskih imen je različna, nekatera segajo v začetke poselitve, druga pa so 
mlajša. Ledinska imena so zrcalo zgodovinskega in jezikovnega razvoja pokraji-
ne. 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 so 
tudi ledinska in druga krajinska imena izgubila svoj prvotni namen, a so ostala 
kot vir informacij o neposredni okolici kraja in ljudi.

Kulturportal der Flur- und Hausnamen
Die vorliegende Karte mit slowenischen Flurnamen ist im Rahmen des gren-
züberschreitenden EU-Projektes FLU-LED entstanden. Das Projekt wird im 
Rahmen des Programmes „Europäische territoriale Zusammenarbeit, OP Slowe-
nien-Österreich 2007–2013“ mit dem Ziel durchgeführt, Flur- und Hofnamen 
in Kärnten und in der Region Gorenjska (Oberkrain) mit Hilfe von gedruckten 
Karten und im Internet-Portal (www.flurnamen.at) zu dokumentieren. Projekt-
träger sind der Slowenische Kulturverband – SPZ (Leadpartner), der Christliche 
Kulturverband – KKZ, die Entwicklungsagentur Zgornja Gorenjska – RAGOR 
und das Museum Gornjesavski muzej Jesenice – GMJ (Projektpartner).

Flurnamen
Flur- und Gebietsnamen benennen die kleinsten geografischen Einheiten: Ber-
ge, Gipfel, Täler, Hänge, Wälder, Wiesen, Ackerland, Wege, Moore und ande-
res. Flur- und Gebietsnamen dienten der Bevölkerung als Orientierungshilfen 
in ihrem unmittelbaren Lebensraum und bei ihren bäuerlichen Arbeiten, heute 
sind sie als Orientierungspunkte von Bedeutung. Die Flur- und Gebietsnamen 
sind verschieden alt, einige reichen in die Zeit der Anfangsbesiedelung, andere 
sind jüngeren Datums. Flur- und Gebietsnamen spiegeln auch die historische und 
sprachliche Entwicklung einer Gegend und ihrer Bevölkerung wider. Die Namen 
wurden in der ortsüblichen Sprachvariante von Generation zu Generation we-
itergegeben, geändert hat sich nur die Art der Aussprache und der Schreibweise. 
Mit der Änderung der Lebensweise haben viele Flur- und Gebietsnamen ihre 
ursprüngliche Bestimmung verloren, sie blieben aber als Informationsquelle über 
die unmittelbare Umgebung und Bevölkerung erhalten.

Ledinska imena
Zbiranje ledinskih imen
Zbiranje ledinskih imen je v okviru projekta FLU-LED potekalo v Sloveniji na 
območju občin Jesenice, Kranjska Gora in Tržič, v Avstriji pa na območju občin 
Bekštanj/Finkenstein, Šentjakob v Rožu/St. Jakob im Rosental, Bistrica v Rožu/
Feistritz im Rosental in Šmarjeta v Rožu/St. Margareten im Rosental. V okviru 
projekta je bil za vsako od navedenih občin izdan tudi tiskan zemljevid ledinskih 
in v nekaterih primerih tudi hišnih imen.

Terensko zbiranje na slovenski strani sta izvajala Gornjesavski muzej Jesenice, 
ki je izvedel popise v katastrskih občinah Javorniški Rovt, Jesenice, Koroška 
Bela, Podmežakla, Potoki, Gozd, Rateče in Podljubelj, ter Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske, ki je popise izvedla na preostalem območju navedenih občin. 
Popisi so potekali s pomočjo domačinov, ki vse življenje prebivajo v nekem kra-
ju, govorijo pristno domače narečje in dobro poznajo domače življenjsko okolje 
in ljudi, ni pa pomembna njihova izobrazba. Na območju občine Kranjska Gora 
so sodelovali (navedeni po abecednem vrstnem redu): Jože Benet, Jože Brudar, 
Alojz Cizelj, Marjan Cuznar, Vid Černe, Jurij Dovžan, Alojz Gregori, Andrej 
Grilc, Izidor Hlebanja, Pavel Hlebanja, Zdravko Hlebanja, Jože Klinar, Pavla 
Kogovšek, Janez Košir, Meta Košir, Janez Kramar, Franci Lavtižar, Marjan Lav-
tižar, Slavko Legat, Ivanka Lipovec, Andrej Mertelj (Podkoren), Andrej Mertelj 
(Srednji Vrh), Jože Mertelj, Lojze Mertelj, Janez Mežnar, Klavdij Mlekuž, Mar-
jan Oblak, Janez Oman, Tone Oman, Miha Pezdirnik, Slavko Pezdirnik, Slavko 
Rabič, Mara Rekar, Vinko Rekar, Janez Robič, Peter Robič, Rudi Robič, Joža 
Rožič, Viktor Šmid, Anton Tarman, France Voga, Kristina Zima Jurič, Srečo 
Zima, Marjeta Željko, Andrej Žemva in Franc Žerjav.

Ob vodenem pogovoru z domačini, t. i. informatorji, so bila ledinska imena pisno 
in zvočno dokumentirana ter vrisana na delovne zemljevide. Zbrana so bila med 
domačini znana imena naselij in njihovih delov, krajin, travnikov, polj, gozdov, 
vodotokov in ostalih vodnih pojavov, dolin, hribov in gora, človeških stvaritev v 
pokrajini in ostalih markantnih točk v prostoru.

V projektu je sodeloval tudi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU, kjer so v Dialektološki sekciji zbiranje strokovno spremljali in pregledali 
zbrano gradivo (dr. Jožica Škofic za ledinska in hišna imena na Gorenjskem ter 
dr. Matej Šekli za ledinska in hišna imena na Koroškem).

Pisni viri ledinskih imen
Ledinska imena, ki so v pomoč domačinom za orientacijo v njihovem delovnem 
in življenjskem okolju, so bila zapisana že ob prvih katastrskih izmerah, zato 
zapise ledinskih imen najdemo že na zemljevidih franciscejskega katastra iz 20-
ih let 19. stoletja, kjer iz sicer ponemčenih zapisov razberemo imena, ki so še 
danes v rabi. Kasnejši reambulančni kataster iz 60-ih let 19. stoletja ledinska 
imena na zemljevidu že navaja v današnji slovenščini bližjih zapisih. Določena 
ledinska imena najdemo tudi na uradnih zemljevidih, a so ta imena poknjižena, 
kar jih oddaljuje od njihove domače narečne rabe, in so nemalokrat na zemljevid 
umeščena na napačno mesto. Pri ledinskih imenih za kmetijske površine so bili 
ob popisu kot pripomoček uporabljeni tudi podatki Registra kmetijskih gospo-
darstev, in sicer podatki o domačih imenih zemljišč v uporabi kmetijskih gospo-
darstev (GERK). Kmetje morajo namreč ob vrisu GERK-a le-tega poimenovati 
in najpogosteje je to ime enako ledinskemu imenu. Kratek pregled primerjave 
zapisov imen na zgodovinskih in današnjih zemljevidih z dejansko ugotovljeni-
mi narečnimi imeni prikazuje spodnja tabela.

Ime v  
franciscejskem  
katastru  
(1825–1827)

Ime v  
reambulančnem 
katastru 
(1867–1869)

Ime na uradnih 
zemljevidih  
(Register zemlje-
pisnih imen)

Ime v narečni 
obliki

Welca Velca Belca Bélca

Lengenfeld Dovje Dovje Dóvje

Kronau Kranjska Gora Kranjska Gora Kránjska Gôra/ 
Barôvška vês

Moistrana Mojstrana Mojstrana Mójstrana

Wurzen Podkoren Podkoren Padkórən

Pischenza Pišenca reka Pišnica Píšənca

Ratschach Radeče Rateče Ráteče

Wald Rute Gozd Martuljek Rúte

na Sgedanzech skedance Na Skedenjcih Skədánce

Mitterberg Srednji Verh Srednji Vrh Srédәnj Vrh

Terglou Triglav Triglav Tərgvòv

Trewische Treviže Trebiže Trebíže

Ob. Rothwein zgornja radovna Zgornja Radovna Zgórna Rádona

Ledinska imena in ljudje
Človek je s svojim delovanjem v pokrajini na podlagi naravnih razmer ustvaril 
kulturno krajino. Glavni preoblikovalec narave je bilo kmetijstvo. Zaradi različne 
primernosti tal za obdelavo je bil vaški prostor razdeljen na več delov, poimeno-
vanih z ledinskimi imeni. Meje med posameznimi ledinskimi enotami najpogo-
steje potekajo po naravnih ločnicah, kot so vznožja, vrhovi in grebeni, rečne stru-
ge, pa tudi po ločnicah, ki jih je ustvaril človek, najpogosteje po parcelnih mejah 
in poteh. Tako so v ledinskih enotah izražene temeljne značilnosti naravnega 
prostora in mnogi človekovi posegi, nastali v želji, da bi svojo zemljo izboljšal in 
od nje dobil čim več dobrin za svoje preživetje. Glavna značilnost večine ledin-
skih imen je, da so poznana le prebivalstvu ožjega prostora. Najbolje jih poznajo 
kmetje, lovci, gozdarji in pastirji na območjih, kjer delajo in se gibljejo. To se 
odraža tudi v izraziti narečni podobi imen.

V sodobnosti nekatera ledinska imena ne odražajo lastnosti, po katerih so bila 
poimenovana, a so se kljub temu ohranila (npr. imena za róvte oz. rúte ostajajo 
kljub njihovemu zaraščanju, v Kranjski Gori so ledinska imena Bêzje, Číčare, 
Pažár in Smərínje na novopozidanih območjih prevzeta kot imena ulic Bezje, 
Čičare, Požar, Smerinje).

Gostota ledinskih imen narašča sorazmerno z intenzivnostjo rabe prostora. Naj-
manj imen je v nerodovidnih gorskih predelih, ki za človeka v preteklosti niso 
imeli velikega pomena, več jih je na gozdnatih območjih, kjer so ljudje prido-
bivali les, drvarili in oglarili, na pašnikih ter izrazito največ na območju njiv in 
travnikov. Razlog za to je deloma v večji razdrobljenosti zemljišč na območju 
njiv in travnikov, še bolj pa v večji potrebi po natančnem določanju lokacije 
nekega kmečkega opravila (npr. kje je posejano žito, kje točno je pokošeno seno, 
kje se pase živina). Večkrat so se znotraj večjih ledin oblikovala tudi ledinska 
imena manjšega obsega, ki so poznana le domačim na posamezni kmetiji, ki ji to 
zemljišče pripada. Sodobni družbeni procesi na podeželju, kakršni so opuščanje 
kmetij, urbanizacija naselij, uveljavljanje sodobne kmetijske tehnike, žal povzro-
čajo pozabljanje in izginjanje ledinskih imen.

Na pričujočem zemljevidu so imena zapisana v poenostavljenem narečnem za-
pisu. Poknjiženje namreč v določenih primerih imena preobrazi do te mere, da 
so domačinom tuja in se z njimi ne identificirajo več. Ledinska imena, skupaj 
s hišnimi, so temeljni nosilec lokalnega narečja in njegovih posebnosti, saj v 
primerjavi s splošnim pogovornim jezikom manj podlegajo vplivom sosednjih 
narečij, knjižnega jezika in tujih jezikov, ki jih prinaša sodobno življenje. Čeprav 
so mlajše generacije določene narečne posebnosti že popolnoma opustile, jih v 
hišnih in ledinskih imenih še vedno nevede uporabljajo in ohranjajo (npr. čeprav 
na Dovjem mlajši ne uporabljajo več dvoglasnika óv, s to narečno posebnostjo 
še vedno izgovarjajo hišni imeni Pər Potóvčənk in Pər Róvprečo). V imenih 
se ohranja tudi besedje krajevnih govorov, ki ga v splošni rabi že nadomešča 
besedje drugih narečij ali knjižnega jezika (npr. izraz klóma v pomenu ‘tesen, 
ožina’ se ohranja v imenu Klóma, ki ga najdemo v Mali Pišnici in nad Dovjim; 
pridevnik bərvók v pomenu ‘globok’ najdemo v imenu Bərvóka dalína (Globoka 
dolina) južno od Kranjske Gora). Zato so v projektu zbrana ledinska imena poleg 
bogatega imenoslovnega gradiva tudi pomembni nosilci jezikovne, etnološke in 
zgodovinske nesnovne kulturne dediščine. Ledinska imena z narečno izgovarja-
vo in živo rabo med ljudmi oblikujejo celovito vrednoto kulturne dediščine, ki 
bo živela tudi v prihodnosti.

O zemljevidu
Zemljevid prikazuje del zbranih narečnih ledinskih imen, saj zaradi velike gosto-
te imen na območjih naselij in polj merilo zemljevida ni dopuščalo zapisa prav 
vseh imen. Območje Dovjega in Rateč je prikazano na detajlnih izsekih v večjem 
merilu. Vsa zbrana ledinska in hišna imena so zbrana v spletnem geografskem 
pregledovalniku, dostopnem na spletni strani www.ledinskaimena.si. 

Med zbiranjem je bilo opaženo, da se mnoga imena med domačini uporabljajo 
v različnih narečnih oblikah, k čemur deloma prispeva različna stopnja upora-
be pristnega domačega narečja (npr. za sedlo Luknja na koncu doline Vrata se 
uporablja bolj narečna oblika imena Vúkna in oblika Lúkna, kjer je že opuščeno 
švapanje) ali vpliv poimenovanj v turističnih ali planinskih krogih (npr. obraz 
deklice v steni Prisanka starejši Kranjskogorci imenujejo Abrz (Obraz), čeprav 
je bolj poznano ime Ajdovska deklica; lep primer je tudi gorsko ime Škrlatica, 
ki je v domačih krajevnih govorih naglašeno drugje kot v splošni planinski rabi, 
v govorih Kranjske Gore in Mojstrane je ta gora Škərlática in ne *Škərlatíca).  
V takšnih primerih so na zemljevidih vpisana imena, ki odražajo živo narečno 
poimenovanje nekega objekta. V kolikor pa sta bili pri zbiranjih identificirani 
dve ali celo več domačih, pristno narečnih različic nekega imena, so na zemljevi-
du zapisane vse, ločene s poševnico (npr. Vrhica/Vrsica). Prav tako so s pošev-
nico ločena imena, ki se nahajajo na stiku dveh različnih narečij in se med doma-
čini sosednjih vasi, ki govorijo različno, tudi izgovarjajo različno (npr. Kúkova 
špíca po dovško in Kókava špíca ali Kók po rutarjansko, Vítranc po korensko in 
kranjskogorsko ter Bítranc po rateško).

Zapis ledinskih imen
Za jezikoslovno obravnavo domačih, tj. narečnih ledinskih in hišnih imen je naj-
pomembnejši natančen fonetični zapis njihovega narečnega izgovora z nagla-
som vred, kar skupaj z zgodovinskimi viri in morebitnimi pojasnili domačinov 
(pri tem je zelo pomembno, da so vsa imena zvočno dokumentirana) omogoča 
pravilno poknjižitev in razlago vsakega imena. Za manj strokovno predstavitev 
pa se lahko uporabi t. i. poenostavljeni narečni zapis, tj. zapis narečja s črkami 
knjižne abecede in znakom za polglasnik ter z oznako jakostnega naglasa (za 
mesto naglasa ter dolžino in kakovost naglašenih samoglasnikov), medtem ko 
se onemelih samoglasnikov ne piše ali kako drugače označuje. Čim natančne-
je, a še vedno s črkami knjižne abecede, morajo biti zapisani in pojasnjeni tudi 
morebitni dvoglasniki in druge izgovorne posebnosti. Na primer: polglasnik, kot 
se v slovenskem knjižnem jeziku izgovarja v besedi ‘pes’, se zapiše z znakom ə 
(torej ps, če je kratko naglašen, trta ‘trta’, če je dolgo naglašen, in pétək ‘petek’, 
če je nenaglašen). Strešica na e in o pomeni njun široki in dolgi izgovor (slov. 
knj. kôza, sêstra), ostrivec nad tema dvema črkama pa pomeni, da se izgovarjata 
dolgo in ozko (slov. knj. zvézda, móst), medtem ko ostrivec na črkah a, u in i 
označuje le njihovo dolžino (slov. knj. gláva, múha, híša). Krativec vedno ozna-
čuje kratek izgovor naglašenega samoglasnika (slov. knj. bràt, mìš, kùp, kmèt, 
kròp). Dvoglasniki se zapišejo z zaporedjem samoglasnikov in oznako naglasa 
na naglašenem delu (npr. rateško gniézda ‘gnezdo’, stuóh ‘stog, kozolec’, atruôc 
‘otroci’, məsúə ‘meso’) oz. z dvočrkjem ej in ov ter oznako naglasa nad samo-
glasniškim delom takega poenostavljeno zapisanega dvoglasnika (npr. dovško 
bréjh ‘breg’in póvle ‘polje’).

Kljub domišljenim teoretičnim načelom poknjiževanja narečnih imen v praksi 
pogosto prihaja do dvomov, kako in do katere stopnje poknjiževati. V projektu 
FLU-LED je bilo glede narečnih ledinskih imen sprejeto naslednje načelo po-
književanja: ker se ledinska imena večinoma uporabljajo na širšem zemljepisnem 
prostoru, naj se, če je njihov izvor jasen, poknjižijo skladno z etimološko-zgodo-

4.2. način pojavljanja rastlinstva
Rastlinje se ponavadi ne pojavlja posamično, ampak v združbah, kot je gozd, 
npr. U Gózdo (V Gozdu), Gozdč (Gozdič), oz. les z istim pomenom, npr. Padlés 
(Podles), Na Léso (Na Lesu), lahko gre za travnate površine, kot to se kaže v ime-
nu Trávən brd (Travno brdo) ter Na Dərnéh (Na Drneh) s korenom drn- ‘travna 
ruša’, tudi ‘šop trave’. Na odsotnost rastlinstva pa opozarjajo imena s korenom 
gol-, npr. Góv hríbәr (Goli hriber) in Galíčca (Goličica), ter pust-, npr. Pšáva 
(Puščava). 

4.3. značilnosti rastlinstva
Redko je v imenih ubesedena kaka druga značilnost rastlin, npr. dejstvo, da kako 
drevo v večji količini izloča smolo, npr. Smôva (Smola), ali da se je drevo ali 
skupina dreves posušila, npr. Súšje (Sušje). 

5. živalstvo 
Tudi živalska imena so pogosta poimenovalna motivacija za posamezne dele na-
ravnega prostora – gre npr. za prostor, kjer se pogosteje zadržuje neka žival ali 
ima tam bivališče. V zbranih imenih so najpogosteje imenovane naslednje divje 
živali: med plazilci kača, npr. Káčnjək (Kačnjek), in kuščar, npr. Kúšar (Ku-
ščar), med zvermi lisica, npr. Lesíca (Lisica), Lesíčja péč (Lisičja peč), Ləsíčji 
grábən (Lisičji graben), Za Ləsíčjəm (Za Lisičjim), in medved, npr. Medvêjək 
(Medvedjek), sem bi morda lahko uvrstili tudi brlog kot poimenovanje za nji-

hovo bivališče, npr. Bərvóge (Brlogi). 
Med gozdnimi živalmi so tu imeno-
vani še zajec, npr. Zêčnjәk (Zečnjek), 
in srna, npr. Sərnjk (Srnjak) ter divja 
kura, npr. Kúri vrh (Kurji vrh), Kúr-
ji grábәn (Kurji Graben), in divji pe-
telin, npr. Petelínjək (Petelinjek), ali 
druge ptice, npr. Tíčarca (Tičarica), 
pomembno mesto v visokogorskem 
svetu ima seveda gams, npr. imenovan 
tudi v imenu Gámsovc (Gamsovec). 
Med manjše živali, ki so postale poi-
menovalna motivacija v vodnem oko-
lju pa so ribe, npr. Ríbnik (Ribnik), in 
celo zelene kobilice, narečno kóncəlj, 
npr. Kóncəlj (Koncelj). Prostor, ki je 
uporabljan za pašo različnih domačih 
živali, se prav tako lahko imenuje po 
njih, npr. Vóčja strán (Ovčja stran) kot 
področje, kjer se na paši zadržujejo 
ovce, Krávja dolína (Kravja dolina) 
za dolino, kjer se pasejo krave, Teléč-
nek (Telečnik) kot pašnik za teleta in 
Têrčarca (Terčarica) z narečnim kore-
nom terc- ‘mlado govedo’.

6. dogodki v naravnem okolju
V naravnem okolju se dogajajo tudi naravne nesreče in kot kaže, predvsem goz-
dni in travniški požari (najpogosteje od strele) tudi zaradi svojih dolgo vidnih po-
sledic odzvanjajo v imenih tako prizadetih okolij. Taka so npr. imena Na Pažárjo 
(Na Požarju), Požárənca (Požarnica), Pagaréva gváva (Pogorela glava), Po-
goríše (Pogorišče), Ažgánje (Ožganje) in Požgána Mlínarca (Požgana Mlinarica).

Sedlo Pər Jézerco – Pri Jezercu, nad njim poraščena 
vrhova Vəršč – Vršič (levo) in Sôvna gváva –  Solna 
glava (desno), nad njima pa Prísank oz. Prísavənk 
(arhiv LTO Kranjska Gora, foto: Rok Eržen)

Pogled iz Rateč proti jugu (arhiv LTO 
Kranjska Gora, TD Rateče – Planica)

Pvaníca – Planica, izvir 
Nadíže (arhiv LTO Kranjska 

Gora, TD Rateče - Planica)

Gorski žleb Grva – Grlo
(foto: Klemen Klinar)

Slême oz. Sléme, pogled na Jálovc – 
Jalovec (foto: Klemen Klinar)

Abrz  - Obraz, bolj poznan kot Ajdovska deklica 
(arhiv LTO Kranjska Gora, foto: Iztok Noč)

Kránjska Gôra, vaško jedro Garíca –  Gorica  
(arhiv LTO Kranjska Gora, foto: Matjaž Vidmar)

Zelénce (korensko) oz. Zeléncə (rateško)  
(arhiv LTO Kranjska Gora, foto: Borut Kokalj)

Spódәnj sváp – Spodnji Martuljški slap  
(arhiv LTO Kranjska Gora, foto: Matjaž Vidmar)

Ledíne pri Ratečah (arhiv LTO 
Kranjska Gora, foto: Iztok Noč)

Srédәnj Vrh – Srednji Vrh, domačija Pər Smôlijo - 
Pri Smoliju (arhiv Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Zgórna Rádona - Zgornja Radovna, domačija Pər Pócarjo - 
Pri Pocarju (arhiv Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Tərgvòv – Triglav (arhiv LTO 
Kranjska Gora, foto: Jože Mihelič)

Mójstranšk póvle - Mojstranško polje 
(arhiv Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Mójstrana (levo) in Dóvje (desno), med njima Dóvšk póvle – 
Dovško polje (arhiv: LTO Kranjska Gora, foto: Matjaž Vidmar)

Rúte, panoramski posnetek (arhiv: LTO 
Kranjska Gora, foto: Matevž Lenarčič)

Vráta, gozd Búkuje – Bukovje 
(foto: Klemen Klinar)

Planina Róžca, pastirska koča 
na Bávhah (arhiv LTO Kranjska 
Gora, TD Dovje - Mojstrana)

Padkórən –  Podkoren (arhiv LTO 
Kranjska Gora, foto: Kladnik)

Razgled na Karavanke z Vərtáškga vrha, 
prvi vrh z leve Képa (foto: Klemen Klinar)

Kúkava špíca (dovško) oz. Kók ali Kókava špíca (rutarjansko), 
pred njo Slême, še pred njim Úrlež (foto: Klemen Klinar)

Izseka z zemljevidov Franciscejskega katastra za Kranjsko (SI ARS, AS 176, 
k. o. Dovje L139) iz leta 1826 (zgoraj) in Reambulančnega katastra za Kranj-
sko (SI ARS, AS 181, k. o. Dovje L139) iz leta 1868 (spodaj) s prikazom 
območja Dovškega polja.




