Projekt FLU-LED

Ledinska imena in ljudje

Kulturni portal ledinskih in hišnih imen

Pričujoči zemljevid s slovenskimi ledinskimi imeni je nastal v okviru čezmejnega 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 programa Slovenija–Avstrija 2007–2013, in obsega območja na Koroškem v Avstriji in
na Gorenjskem v Sloveniji. Nosilci projekta so Slovenska prosvetna zveza (vodilni 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. Starost ledinskih imen je različna, nekatera segajo v začetke poselitve, druga pa 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 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 grenzüberschreitenden EU-Projektes FLU-LED entstanden. Das Projekt wird im
Rahmen des Programmes „Europäische territoriale Zusammenarbeit, OP Slowenien-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. Projektträger 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: Berge, Gipfel, Täler, Hänge, Wälder, Wiesen, Ackerland, Wege, Moore und anderes. 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 weitergegeben, 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.

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, poimenovanih z ledinskimi imeni. Meje med posameznimi ledinskimi enotami najpogosteje potekajo po naravnih ločnicah, kot so vznožja, vrhovi in grebeni, rečne struge, 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 ledinskih 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 snožéta ostajajo, čeprav so marsikje zaraščena, v Kovorju so ledinska imena Prápoše, Stágne in Na
Brézovəm ter hišno ime Pər Ížənk ob prevzetju uličnega sistema poimenovala
ulice Praproše, Stagne, Brezovo in Iženkovo).
Gostota ledinskih imen narašča sorazmerno z intenzivnostjo rabe prostora. Najmanj imen je v nerodovitnih gorskih predelih, ki za človeka v preteklosti niso
imeli velikega pomena, več jih je na gozdnatih območjih ter pašnikih, kjer so
ljudje pridobivali les, drvarili, oglarili ter pasli živino, in 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 povzročajo pozabljanje in izginjanje ledinskih imen.
Posebno okolje za razvoj edinstvenih poimenovanj je tudi urbana pokrajina, kakršno srečamo na območju Tržiča. Na takšnih območjih imena ne odražajo naravnih značilnosti, temveč se v večji meri opirajo na tiste značilnosti določenega
območja, ki jih je ustvaril človek (npr. Na Fábərk – območje nekdanje tovarne pil
v Tržiču). Imena na takšnih območjih se menjajo izrazito hitreje oziroma nastajajo nova, povezana z novimi, bolj prepoznavnimi objekti (npr. trgovskimi centri,
proizvodnimi halami ipd.). Na teh območjih smo v okviru projekta zabeležili
tista imena, ki živijo med starejšo populacijo domačega prebivalstva.
Na tem zemljevidu so imena zapisana v poenostavljenem narečnem zapisu. 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 mlajši
ne uporabljajo več dosledno mehčanja k pred e in i v č, se ta narečni pojav dosledno ohranja v imenih, kot sta Čévdǝrca in Vélč hríb). V imenih se ohranja

Narečna podoba krajev v občini Tržič
Občina Tržič zajema več katastrskih občin, v katerih so bila zbrana ledinska
imena v projektu FLU-LED: Bistrica, Kovor, Križe, Leše, Lom pod Storžičem,
Podljubelj, Senično, Tržič, Zvirče in Žiganja vas. V vseh teh krajih se govori gorenjsko narečje, njegove značilnosti pa 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 Tržič je bilo v okviru projekta FLU-LED zbranih 1263 ledinskih imen, ki
so zato bogata osnova tudi za natančnejšo narečjeslovno analizo.
Samoglasniški sistem je v gorenjščini večinoma tak kot v knjižnem jeziku, le da
je za to narečje značilno izrazito slabljenje kratkih naglašenih (mš ‘miš’, krh
‘kruh’, hrn ‘hren’, toda bràt ‘brat’) ter onemevanje nenaglašenih samoglasnikov,
zlasti i, u in e iz jata (pšánc ‘piščanec’, pálca ‘palica’, pərjátu ‘prijatelj’, na míz
‘na mizi’, dévat ‘delati’, túd ‘tudi’; tlè/klè ‘tule’, po mést/po méstə ‘po mestu’, blíz
‘blizu’; čpína ‘črepinja’, əlsén ‘lesen’, vôrh ‘oreh’, snó ‘seno’), drugi samoglasniki
onemijo redkeje, npr. o v izglasju imenovalnika ednine samostalnikov srednjega
spola, kar povzroči t. i. maskulinizacijo nevter (stêgən ‘stegno’, žít ‘žito’), polglasnik v priponah -əc (kônc ‘konec’) in -ək (tôrk ‘torek’), redko tudi a (sní ‘sani’).
Slišati je mogoče tudi prednaglasno u-kanje (kurít ‘korito’). Pogostejše kot drugje
je v gorenjščini naglaševanje na končnem zlogu (žganè ‘žganje’, adn ‘eden’).
Tudi za gorenjščino teh krajev je značilno švapanje (skáva ‘skala’, vônc ‘lonec’,
vúkna ‘luknja’, kobása ‘klobasa’) in posledično analogično menjavanje med l in
v (cérkle ‘cerkve’), pa tudi razvoj protetičnega v- pred t. i. zadnjimi samoglasniki
na začetku besede (vôkən ‘okno’, vógle ‘oglje’), medtem ko se zvočnik j izgovarja
pred t. i. sprednjimi samoglasniki na začetku besede (jiglíca ‘iglica’). Tudi prehodni j pred s in z je pogost pojav (pójstla ‘postelja’, újzda ‘uzda’). Refleks dolgega zlogotvornega l in skupine -ol- je tu večinoma -ó- (vóna ‘volna’, pó ‘pol’), v
nekaterih besedah se je razvil tudi vrinjeni -l- (gərmóle ‘grmovje’ v Lomu, toda
ledinsko ime Gərmóje v Križah). Mehka lj in nj sta otrdela (póle ‘polje’, níva
‘njiva’), v Lomu in okolici se je nj razvil v jn (pvájna ‘planja’). V glasovni skupini
čre-, žre- je r večinoma izpadel (čéva ‘čreva’, žbè ‘žrebe’). Nezvočniki se tako
kot v knjižnem jeziku po zvenečnosti prilagajajo sledečemu nezvočniku (gnést
‘gnezdo’, ophajív ‘obhajilo’, bápca ‘babica’, dgà ‘tega’) – tudi v izglasju se govorijo le nezveneči nezvočniki (gàt ‘gad’, gròp ‘grob’, lémeš ‘lemež’, móš ‘mož’);
soglasnik -b se je v izglasju razvil v -f (róf ‘rob’, govóf ‘golob’) – a mlajši pogosto
na tem mestu izgovarjajo kar -p (torej róp, govóp). Glede narečnega razvoja nezvočnikov najbolj izstopa mehčanje k, g, h pred e in i v č/c, j/ž, š (ščíra ‘sekira,
čévdər ‘kevder, klet’, nojé ‘noge’, šténže ‘štenge, stopnice’, drújga ‘drugega’, oréš
‘orehi’, tudi potóce ‘potoki’). Veliko je tudi olajšav v izgovoru soglasniških skupin (všeníca ‘pšenica’, droftína ‘drobtina’, désca ‘dedca’, korísc ‘koritec, koritce’,
téfka ‘hruška tepka’, grašína ‘graščina’, máška ‘mačka’, svahkà ‘sladka’, pôhpvat
‘podplat’, vmàt ‘mlad’ itd.), omeniti je treba tudi razvoj izglasnega -g v -h (bréh
‘breg’, róh ‘rog’) in -d v -h (préh ‘pred, prej’, poh ‘pod’), zlasti, če se naslednja
beseda začne z nezvenečim nezvočnikom (Poh Kašúto ‘Pod Košuto’, Poh Čermí
‘Pod Čermi’). Za te govore je nadalje značilna maskulinizacija samostalnikov
srednjega spola v ednini (vêlək póle ‘veliko polje’, súh drevó ‘suho drevo’) in
njihova feminizacija v množini (velíke póla ‘velika polja’, súhe drevésa ‘suha
drevesa’) – kar velja tudi za kolektivne samostalnike moškega spola (lépe hléva
‘lepi hlevi’). Za pridevnike moškega in srednjega spola je v dajalniku in mestniku ednine značilna končnica -mo/-mu (pər velíkmo/velíkmu kámnə ‘pri velikem
kamnu’), za samostalnike pa oslabela končnica -ə (pər bájarjə ‘pri bajarju’), v
orodniku ednine teh samostalnikov pa se je posplošila končnica -am, tudi -əm (za
jésenam ‘za jesenom’; pod grádəm ‘pod gradom’).

Flurnamen in der Gemeinde Trzic

Ledinska imena v obcini Trzic

Motivacijska analiza ledinskih imen
Zbrano imensko gradivo je zelo zanimivo tako za narečjeslovno kot etimološkoonomastično analizo. Z raziskovanjem zemljepisnih lastnih imen v tem prostoru
so se že ukvarjali priznani slovenski jezikoslovci in geografi, med njimi npr.
Dušan Čop in Rudolf Badjura. Strokovna literatura, ki natančneje predstavlja
imenje tega prostora, je zato zelo bogata.
Léše (foto: Matjaž Geršič)

Ledinska imena
v obcini Trzic

Vasi Sebéne – Sebenje (desno), Žígana vás – Žiganja
vas (levo) in na robu polja Brég (foto: Nina Kobal)

Ledinska imena
Zbiranje ledinskih imen

Flurnamen in der Gemeinde Trzic

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 kraju, govorijo
pristno domače narečje in dobro poznajo domače življenjsko okolje in ljudi, ni pa
pomembna njihova izobrazba. Na območju občine Tržič so sodelovali (navedeni
po abecednem vrstnem redu): Janez Ahačič, Marija Ahčin, Anica Aljančič, Janez
Aljančič, Jože Aljančič, Anton Bahun, Viktor Bešter, Slavko Bohinc, Francka
Bohinjc, Marjan Bohinjc, Silva Bohinjec, Janez Dovžan, Zdravko Dovžan, Vido
Drobnič, Gabriela Eržen, Jože Godnov, Vladimir Goltez, Metka Gradišar, Ana
Gregorec, Janez Gregorec, Uroš Gregorec, Jože Gros, Andrej Hladnik, Marjan
Hladnik, Franci Janc, Janez Kavar, Miroslav Kavar, Daniel Kokalj, Metka Kokalj, Vida Kokalj, Draga Koren, Doroteja Košir, Angela Krsnik, Matevž Lončar,
Franc Lukanc, Ada Meglič, Jože Meglič, Marjana Oblak, Jože Ovsenek, Marija
Papler, Antonija Perko, Franc Perko, Nejc Perko, Marija Petek, Anton Pušavec,
Peter Rezar (Gozd), Peter Rezar (Sebenje), Vinko Ribnikar, Janez Slapar, Anton
Soklič, Jože Steiner, Primož Studen, Janez Škerjanec, Janko Škrjanc, Ana Šter,
Janez Šter, Majda Štular, Andrej Švab, Janez Švab, Marija Švab, Terezija Švab,
Andrej Tišler, Marija Tomšič, Anton Valjavec, Majda Valjavec, Milan Valjavec,
Anton Zupan, Ivana Zupan in Rajko Zupan.
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
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Planina Koróšca – Korošica
(foto: Klemen Klinar)

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 gospodarstev,
in sicer podatki o domačih imenih zemljišč v uporabi kmetijskih gospodarstev
(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 ugotovljenimi narečnimi imeni prikazuje spodnja tabela.
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Markt Neumarktl

Teržič

Tržič

Təržč

Kayer, tudi Kaier

Kovor

Kovor

Kôvor

Kaschuta

Kašuta

Košuta

Kašúta

Kofze

Kovca

Kofce

Kófce

Schwirtschach

Svirče

Zvirče

Zvərčè

Siegersdorf

Žiganja vas

Žiganja vas

Žígana vás

Starschitsch

Storžič

Storžič

Stôržəc

Kokounitz

Kokovnica

Kukovnica

Kokovníca

Leschach

Leše

Leše

Léše

Wresie

Brezje

Brezje pri Tržiču

Svéta Néža

Tschernigost

Černigozd

Črni gozd

Črən gôjzd

douga Niva Alpe

dovga njiva planina

Dolga njiva

Dóvga níva

Womschza

Lomšica

Lomščica

Vómšca

tudi tako besedje krajevnih govorov, ki ga sicer že nadomešča besedje knjižnega
in splošnega oz. pokrajinskega pogovornega jezika (npr. narečni izraz za drevo
vóša v pomenu ‘jelša’ se ohranja v ledinskem imenu Vôvšje, ki poimenuje gozd
v Podljubelju nad Deševnim; narečni izraz za ruševca škárjovc je ohranjen v
imenih Škárjove pečí, Škárjov rób in Škárjov dóv). Zato so v projektu zbrana
ledinska imena poleg bogatega imenoslovnega gradiva za jezikoslovne analize
tudi pomembni nosilci etnološke in zgodovinske nesnovne kulturne dediščine.
Ledinska imena z narečno izgovarjavo in živo rabo med ljudmi oblikujejo celovito vrednoto kulturne dediščine, ki bo živela tudi v prihodnosti.

Med zbiranjem je bilo opaženo, da se mnoga imena med domačini uporabljajo
v različnih oblikah, k čemur deloma prispeva različna stopnja uporabe pristnega
domačega narečja (npr. v imenih planinskih pašnikov Bréška pvanína, Lešánska
pvanína, Podgórska pvanína, se beseda ‘planina’ često že izgovarja z opuščanjem
švapanja, torej kot Bréška planína, Lešánska planína in Podgórska planína) ali
vpliv bolj prepoznavnih uradnih zemljepisnih imen (npr. med domačini so nekatera naselbinska in druga imena v pogovornem jeziku često rabljena v bolj domači obliki, ki je popolnoma drugačna od uradnih zamljepisnih imen – Podljubelj je
sicer poimenovan Pòdəlbêl, a pogosteje kar starejše Svéta Ána, za Brezje pri Tržiču
domačini uporabljajo ime Svéta Néža, gozdnato območje med Žiganjo vasjo in
Golnikom je na zemljevidih označeno z imenom Udin boršt, čeprav domačini v
Žiganji vasi tega imena ne uporabljajo, območje imenujejo preprosto Gmájna).
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 zemljevidu zapisane vse, ločene s poševnico (npr. Štíbonek/Stégonek, Topôle/Dopóle).

Zapis ledinskih imen

Za jezikoslovno obravnavo domačih, tj. narečnih ledinskih in hišnih imen je najpomembnejši natančen fonetični zapis njihovega narečnega izgovora z naglasom 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 nejezikoslovno 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 natančneje (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 označuje
kratek izgovor naglašenega samoglasnika (slov. knj. bràt, mìš, kùp, kmèt, kròp).
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 poknjiževanja: ker se ledinska imena večinoma uporabljajo v širšem zemljepisnem
prostoru, naj se, če je njihov izvor jasen, poknjižijo skladno z etimološko-zgodovinskim 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), ampak je smiselno npr. tudi poknjiževanje na stopnji morfemov. Na glasoslovni
ravnini so tako poknjižena imena kot Lešánšca, ki je poknjižen v Lešanščica, pri
čemer je opuščena narečna onemitev ponaglasnega -i- v priponi -ica in asimilacija -šč- v -š-, ime Pod Gôjzdam je poknjižen v Pod Gozdom, pri čemer je opuščen
prehodni -j- pred sičnikom, v imenu Vómšca je opuščena asimilacija -šč- v -š- in
švapanje ter je zato poknjiženo v Lomščica, v imenu U Pól je opuščena otrditev
-lj- v -l-, kar je torej poknjiženo v V Polju, v imenu (Žnídarjov) známne pa ob
onemitvi ponaglasnega -e- tudi otrditev -nj- v -n-, kar torej dá poknjiženo obliko
(Žnidarjevo) znamenje, v imenih Váz in Máka/Mváka je opuščeno švapanje, tj.
prehod -l- v -v- pred a, o, u, zato sta poknjiženi v Laz in Mlaka. Ob poknjiženju
je opuščeno tudi narečno mehčanje k, g, h pred e in i v č, j, š (U Trávənčah je
torej poknjiženo v V Travnikih). Ime Rêbər je poknjiženo v Rebro, pri čemer je
rekonstruirana knjižna končnica za imenovalnik srednjega spola. Če je v prilastku ledinskega imena hišno ime, to v skladu z načelom samo glasovno-pravopisnega knjiženja le-teh ni dalje (etimološko-zgodovinsko) knjiženo, torej je
npr. narečno ledinsko ime Bzúlnekova pážba poknjiženo v Bzulnekova pažba (ne
npr.*Bezuljnikova pažba), Vərbánkova snôžet pa v Vrbankova senožet (ne npr.
*Urbankova senožet). Če ime etimološko oz. motivacijsko ni jasno oz. ga ni bilo
mogoče nedvoumno rekonstruirati iz narečne podobe, je poknjiženje ostalo na
glasovno-pravopisni stopnji, Vôpot je tako poknjiženo v Vopot, ker sta motivacija
in etimologija nejasna.

Slapišče na reki Bístərca –
Bistrica (foto: Nina Kobal)
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Izseka z zemljevidov Franciscejskega katastra za Kranjsko (SI ARS, AS 176,
k. o. Križe L125) iz leta 1826 (zgoraj) in Reambulančnega katastra za Kranjsko (SI ARS, AS 181, k. o. Križe L125) iz leta 1867 (spodaj) s prikazom
območja Kriškega polja.

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.
Dóv (Dol), Šerôka dolína (Široka dolina), Podóvənca (Podolnica). Za manjše v
zemljo narejene vdolbine se uporabljajo besede s korenom jam-, npr. Za Jámo
(Za Jamo), Na Jamáh (Na Jamah), za ‘okroglo dolino z bolj strmimi pobočji’ pa
se tudi tu lahko uporabljajo imena s korenom kotl-, npr. Kôtu (Kotel). Za ‘manjše odprtine v kraških tleh’ se pogosto oprablja beseda rupa, in tako tudi v tem
gorenjskem okolju najdemo imena kot U Rúpcəh (V Rupicah), Na Rúpah (Na
Rupah), medtem ko se bolj ‘podolgovat ali okroglast udrt kraški svet’ imenuje
vrtača, torej tudi Vərtáča (Vrtača). V to skupino lahko uvrstimo še imena kot
sta Húd grábən (Hudi graben) in U Grábnǝ (V Grabnu), ki imata v jedru iz nemščine prevzeto besedo graben ‘jarek’. Na poglobljeno obliko površja že s svojim
korenom glob- opozarjajo imena, kot so npr. imena travnikov Gobéla (Globela)
in Gobóčnek (Globočnik), poti Cgánova gobél (Ciganova globel), sem bi lahko
uvrstili tudi vodno ime Globôk pôtok (Globoki potok). Spet drugačno obliko poglobljenega površja označuje beseda krnica ‘zgornji, polkrožno zaključeni del ledeniške doline’, ki je v korenu imen Kərníčce (Krničice) in Kərníce (Krnice). Za
‘kraj, ki omogoča naraven prehod na kako drugo področje’ se lahko uporabljajo
tudi besede s korenom vrat-, npr. Oráta (Vrata). Zelo ‘ozki (lahko rečni) dolini
s strmimi pobočji’ se v slovenskem knjižnem jeziku reče tésen, na tem področju
je isti koren ohranjen v gozdnem imenu Tésnə (Tesno). V to skupino uvrščamo
še gozdni imeni Brêzən (Brezno) in Za Brêznam (Za Breznom), ki sta verjetno
motivirani s pomenom besede brezno, ki je ‘zelo globoka jama s strmimi stenami’, ter metaforični poimenovanji gozda Čévdǝrca (Čevdrca), ki je motiviran z
»majhnimi luknjami, ki so kot majhne kleti, nar. čévdǝr«, in gozda Vônc (Lonec),
kjer »območje izgleda kot lonec«.

1.1.4. oblika (oris) zemljišča
Posamezni deli zemljišča so lahko poimenovani tudi po svoji značilni obliki, tako
imata npr. danes pozidani travnik Okrógəlca (Okroglica), ki je bilo nekoč »okroglo ploščato polje«, in z gozdom porasli hrib Krógunek/Krógovnek (Krogelnik)
svoje ime zaradi značilne okrogle oblike. Zaradi svoje izrazite oblike je gotovo
dobil ime tudi gorski vrh Stôržəc (Storžec, ne Storžič) s korenom storž-. Tudi s
prilastkom dvobesednega imena zemljišča so lahko ubesedene različne njegove
lastnosti, npr. dolžina, širina, velikost ipd., kot se to kaže v imenih gozda Vélka
déla (Velika dela), travnika Dóvga níva (Dolga njiva), kjer je bila »včasih dolga
njiva, danes pa jo je presekala cesta«, ter melišč Ta Širók in Ta Vózək pváz (Široki in Ozki plaz). Kriva/zakrivljena oblika zemljišča je ubesedena s prilastkom
Ta Krív trávənk (Krivi travnik). Ime gozda Blêk (Blek) je prav tako motivirano s svojo velikostjo, saj ima narečna izposojenka blek pomen ‘zaplata, košček
zemlje’. Nekateri deli (nežive) narave ljudi spomnijo na podobe iz drugačnih
okolij – tako je npr. ime Bábji špámpet (Babji špampet), ki označuje skalo, ki je
»podobna postelji«.
V visokogorski naravi so pogoste tudi druge oblike, kot so različni skalni prelomi
ipd. V to skupino poimenovanj je mogoče uvrstiti imena s korenom škrb- ‘okrušen, ostrih robov’, kot je Škərbína (Škrbina), skok- ‘navpični prelom’, npr. Pod
Skókam (Pod Skokom). Sem uvrščamo tudi imena s korenom lom- ‘kraj, kjer svet
hitro prehaja v večjo strmino’, kar je najverjetnejša motivacija krajevnega imena
Vôm (Lom), čeprav nekateri domačini menijo, da naj bi »ime izhajalo iz nesreče, ki jo je povzročil vetrolom ali snegolom, ko je bilo vse drevje polomljeno«,
in v ledinskem imenu gozda in travnika Zavóm (Zalom). Izrazite skalne tvorbe
so prav tako lahko pomembna orientacijska točka v naravi, poimenovane pa so
z različnimi jedrnimi besedami in prilastki, npr. Bláška skála (Beljaška skala),
Vélč túrən (Veliki turn), kjer je turn narečno za ‘stolp’, Dovžánov špc (Dovžanov špic), kjer je špic narečna beseda za ‘oster vrh’, ostrina skalnega roba je izražena tudi v korenu gozdnega imena Vojstríca (Ostrica), za pomen ‘večja, ostra
skala’ se uporablja tudi beseda čer, ki je v jedru gozdnih imen Poh Čéram (Pod
Čerom) in Nad Čermí (Nad Čermi) ter nekaterih nerodovitnih zemljišč, npr. Čerí
(Čeri), Šóbrove čerí (Šobrove čeri), Zajménove čerí (Zajmenove čeri), Otróške
čeri (Otroške čeri) itd. Na tamkajšnje »preklano (razpolovljeno) skalovje« pa
opozarja gozdno ime U Skván pêč (V Sklani peči).

Zemljevid prikazuje le del zbranih narečnih ledinskih imen, saj zaradi velike gostote imen na območjih naselij in polj merilo zemljevida ni dopuščalo zapisa prav
vseh imen. Območje polj pod Lešami in Palovičami ter območje okoli Grahovš
in Loma pod Storžičem sta prikazani na detajlnih izsekih v merilu 1:10000. Vsa
zbrana ledinska in hišna imena pa so objavljena v spletnem geografskem pregledovalniku, dostopnem na spletni strani www.ledinskaimena.si.

Kmetija Závəršnek/Za Vərhám – Završnek/
Za Vrhom (arhiv TPIC Tržič)

1.2. sestava in druge lastnost tal

1. zemljišče
1.1. oblika zemeljskega površja
1.1.1. ravni svet, ravnina

Med najpogostejšimi poimenovanji tega tipa so besede s korenom plan- ‘neporasel, odprt, širok’ in različnimi priponami ter prilastki, ki natančneje poimenujejo
lastnost zemljepisne enote, npr. Pvaníca (Planica), Stára in Máva pvájna (Stara
in Mala planja). Pogosta so tudi poimenovanja s korenom raven- ‘ravnina, odprt svet’, npr. Ravna njiva (Ravna njiva), Ravníca (Ravnica), Roncá (Ravenca),
Jéška rávən (Ješka raven), Na Ravn (Na Ravni), Plátrávən (Platraven), Rávna
péč (Ravna peč). Sem je mogoče uvrstiti tudi imena s korenom polj- s prvotnim
pomenom ‘širok, plosk, razprostranjen’, npr. Polána (Poljana). Po svoji značilni
(ravni) obliki sta svoje ime najverjetneje dobila tudi gozd Máva mízca (Mala
mizica) – ker je to »območje kot mizica z razgledom« – in gozd Stóvc (Stovc) s
korenom stol-.

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
okolju so tako pogosta imena s korenom vrh- ‘zgornji, navadno zoženi del gore,
vzpetine’ in z različnimi določili, ki označujejo njihovo izstopajočo lastnost ali
lego: Mál in Vélč vrh (Mali in Veliki vrh), Tónst vrh (Tolsti vrh), Na Vəršéh
(Na Vrheh), Vəršč (Vršič). Pogosta so tudi imena s korenom breg- ‘nagnjen svet,
strmina’, npr. Bréh (Breg), Podbréh (Podbreg). ‘Izraziti, visoki vzpetini zemeljskega površja’ se v slovenščini reče gora, ki je tu zapisana tudi kot zemljepisno
lastno ime gozda, npr. Na Gôr (Na Gori). Za ‘višjo vzpetino zemeljskega površja’
se v slovenščini uporablja beseda hrib, ki jo najdemo tudi v jedru zemljepisnih
lastnih imen Hríb (Hrib), Vélč hríb (Veliki hrib), Mahávov hríbčǝk (Mahavov
hribček), Hríbǝc (Hribec) in U Hríb (V Hribu), medtem ko ‘nevisoko, navadno
podolgovato vzpetino’ v slovenskem jeziku poimenujemo tudi z besedo brdo,
Kušpêgarjov túrnə – Kušpegarjevi
turni (arhiv TPIC Tržič)

Na posebno nerodovitno, kamnito, skalnato in peščeno sestavo tal opozarjajo
imena s korenom kamn-, npr. Kámnek (Kamnik), Kámna dolína (Kamna dolina),
ter pesk-, npr. Na Pésk (Na Pesku), Pšén hríb (Peščeni hrib), in prod-, npr. Na
Pród (Na Produ), ter groblj-, npr. v imenu njive Gróble (Groblje). Kamenje ipd.
se lahko pojavlja v obliki melišča, tj. ‘grušča in peska, ki se nabirata ob vznožju
(gorskih) sten in pobočij’, na kar kažejo npr. imena Melíša (Melišča), Zamév (Zamel) in Na Péšəng (Na Pešengi), ali kot plaz, tj. kot ‘gmota snovi, ki se na strmem
pobočju loči, odtrga od celote in zdrsne navzdol’, kot se kaže v imenu U Pvazéh
(V Plazeh). Na kamninsko sestavo tal kaže ime Ívovca (Ilovica), s korenom il‘ilovica, težka, manj rodovitna prst iz gline, pomešane s peskom’. Na kraške značilnosti tal opozarja ime Mál Krás (Mali Kras), na manj rodoviten, pust svet pa
ime njive s korenom pust-, npr. Pstôta (Pustota) in bližnjega gozda Za Pstôto (Za
Pustoto). S trdimi tlemi naj bi bilo motivirano ime travnika Tərdínka (Trdinka).

1.3. barva zemljišča
V korenih imen in njihovih prilastkih so večkrat izpostavljene tudi barve, značilne za posamezni del narave. Po značilni svetli barvi kamnine so s korenom
bel- ‘svetel’ poimenovani npr. Blk (Beljak), ki je melišče bele barve, in Béva péč
(Bela peč), nasprotno izrazito temno barvo kamnine pa označuje prilastek črn v
imenih travnika Čərníva (Črnila), skale Črna péč (Črna peč), vode Črna vôda
(Črna voda) in gozda Črən gôjzd (Črni gozd). Prav tako zaradi izrazite barve
tal so dobila prilastek ali koren rjav- imena Ərjáva péč (Rjava peč), Ta Rjáv čér
(Rjavi čer), Ərjáva Vúža (Rjava Luža), Әrjávka (Rjavka), zaradi izrazite zelene
barve s travo poraslega pobočja pa gotovo tudi Zeleníca (Zelenica). Sem morda
lahko uvrstimo tudi Jívje (Ivje), tj. nerodovitno zemljišče, ki je svoje ime dobilo
»domnevno zaradi bele barve peska, ki izgleda kot ivje«.

Bíršč pváz – Birški plaz, pod njim kmetije Poh
Kašúto – Pod Košuto (foto: Klemen Klinar)

površine povedo tudi imena s korenom nov-, npr. Navíne (Novine). Da so se
na tem področju ukvarjali tudi s pridelavo lanu, pričajo imena, kot je Vaníša
(Lanišča), za Gorenjsko nekoliko nenavadna pa so imena Brájde (Brajde),
Vinógrad (Vinograd) in Za Goríco (Za Gorico), ki pričajo o (nekdanjem) gojenju
vinske trte tudi na tukajšnjih prisojnih pobočjih. Na pašno živinorejo opozarjajo
vodno in gozdno ime Pər Korísc (Pri Koritcu), ki je »del gozda, kjer so nastala
naravna korita, ki so jih uporabljali za napajanje živine«, in gozdno ime Na
Korítəh (Na Koritih) ter ime pobočja Koríta (Korita) in travnika Pər Korít (Pri
Koritu) s korenom korit- ‘podolgovata, navadno lesena ali kamnita posoda (na
prostem) za napajanje živine’.

7.2.2. druge dejavnosti

Béva péč – Bela peč
(foto: Nina Kobal)

stoječo vodo), npr. Na Káv (Na Kalu). Voda se lahko zadržuje v različno velikih
kotanjah v obliki jezera in kot taka daje ime ne le vodi, ampak tudi zemljiščem v
njeni okolici, npr. Za Jezêrcam (Za Jezerci), Za Jézeram (Za Jezerom). Voda se
lahko nabira tudi v manjših kotanjah, in sicer v obliki mlake, npr. Máka/Mváka
(Mlaka), Máčca (Mačica), Mákoše (Mlakoše), ali luže, npr. Lešánska Vúžənca
(Lešanska Lužnica), Vúže (Luže). Ponekod so tla zaradi vodnega vira lahko
zelo razmočena, na kar kažejo imena, kot so npr. Močíla (Močila), Močívənce
(Močilnice), Mokôte (Mokote), pa tudi imena s korenom lok- ‘nekoliko močvirnat travnik ob vodi’, kot je to v imenu Vóka (Loka). Polastnoimenila so se tudi
poimenovanja vrst vodotokov, npr. potok v imenih Za Potókam (Za Potokom),
U Súhmo potók (V Suhem potoku), ki je ime gozda ob presihajočem potoku, slap
v imenu Sváp (Slap). Zaradi svoje lege med dvema potokoma je dobil ime travnik Mevóde (Medvode), ob vodi je tudi travnik Zvóde (Zvode), gozd Za Zvódam
(Za Zvodami) in pozidani zemljišči Za Vodó (Za Vodo) in Za Vódo (Za Vodo).
Na preveliko količino vode v tleh kažeta še imeni Bvátənca (Blatnica) in Bváta
(Blata) s korenom blat- ‘razmočena zemlja’. Morda lahko sem (in med imena,
motivirana z rastlinstvom) uvrstimo tudi ime Na Máhə (Na Mahu), ki je ime
močvirne ledine.

3. vremenski pojavi

Vremenski pojavi so redko motivacija za poimenovanje zemljepisnih danosti.
Sem morda lahko uvrščamo imena Grômov rób (Gromov rob), ki je tako poimenovan zaradi pogostega udarjanja strele na tem območju. Zaradi izrazitega mraza
pa so svoja imena dobili tudi brezno Snežénšca (Sneženščica) s korenom sneg- in
gozdova Mrzva dolína (Mrzla dolina) in Mrzəlca (Mrzlica), ki sta v dolinah,
kjer je »pogosto mraz, saj vanjo le redko posije sonce«. Sem je mogoče vključiti
še ime Vétərən (Vetrno), ki je »kraj izpostavljen vetru«.

4. rastlinstvo

4.1. prevladujoče rastlinske vrste
Rastline, predvsem tiste, ki rastejo v naravnem okolju, spadajo med najpogostejše dejavnike poimenovanj zemljišč. Na obravnavanem področju se kot poimenovalni motiv najpogosteje pojavljajo drevesa bukev, npr. Búkovje (Bukovje), Búkov hríb (Bukov hrib), Búkovca (Bukovica), jesen, npr. Za Jésenam
(Za Jesenom), Jeséjne (Jesenje), hrast oz. dob, npr. Hrástje (Hrastje) ter Dóbje
(Dobje), Dobráva (Dobrava), Dobrívc (Dobrivec), breza, npr. Na Brézovəm (Na
Brezovem), Brézje (Brezje), Brézovc (Brezovec), kostanj, npr. Pod Kostánəm
(Pod Kostanjem), lipa, npr. Lípce (Lipice), topol, npr. Topóvka (Topolka), javor,
npr. Jávərənk (Javornik), U Jávorovc (V Javorovici), Jávorje (Javorje), gaber,
npr. Gábrovc (Gabrovec), Gábra (Gabra), jelša, npr. Vôvšje (Olšje), in oreh, npr.
Pər Oréhəh (Pri Orehih), med iglavci pa smreka, npr. Smréčje (Smrečje), Za
Smréko (Za Smreko), macesen, npr. Mecésnovc (Macesnovec), Macésje (Macesje), tudi bor, npr. Boróva péč (Borova peč). Tu rastejo tudi divja in domača
češnja, kot je razvidno iz imen Čéšnov rób (Češnjev rob), Pod Čéšnam (Pod
Češnjami), hruška, npr. Hrúšovje (Hruševje), slive, npr. Pər Slívah (Pri Slivah).
Med manjšimi drevesi in grmičevjem se kot poimenovalna motivacija najpogosteje pojavljajo vrba, npr. v imenih Vrbje (Vrbje), Orátne vǝrbè (Vratne vrbe),
Zadráške Vǝrbíce (Zadraške Vrbice), ter bezeg, npr. Bezgôvca (Bezgovica), in
maline, npr. Málanše (Malnišče), ki je gozd, kjer je bila »včasih gozdna poseka,
kjer je raslo veliko malin«. Tudi vrste trave so pogosto motiv za poimenovanje
pašnikov, travnikov ipd., npr. Šetínka (Ščetinka), Prosénka (Prosenka), po grahori, ki »je vrsta plevela z vijoličastimi cvetovi, ki je rastel na tem območju« naj bi
bilo imenovano danes pozidano zemljišče Gráhovše (Grahovše), zaradi rastišča
praproti jelenov jezik naj bi svoje ime dobil travnik Jelénca (Jelenica). Po narečnem imenu za rožo jeglič (ženikelj) je dobil ime pašnik Ženíklovc (Ženikljevec).
Tudi gozdno ime Rohotjè (Rohotje) naj bi izviralo iz narečne besede rohotje, ki je
»rastje, ki zraste na slabo rodovitni zemlji«. Koren trn- pa imata imeni dela poti
Trən (Trn) in pozidanega travnika Za Trnam (Za Trnjem).

4.2. način pojavljanja rastlinstva
Rastlinje se ponavadi ne pojavlja posamično, ampak v večjih ali manjših združbah, kot se to kaže v imenih s korenom gozd-, npr. Gôjzd (Gozd), oz. les-, npr.
Vélč lés (Veliki les), Podlés (Podles), in prevzetim bošt-, npr. Bôšt (Bošt), Bóštək
(Boštek). Sem je mogoče uvrstiti tudi ime Gmájna (Gmajna), saj se beseda gmajna na Gorenjskem uporablja tudi za pomen ‘gozd’, zlasti gozd, ki je (bil) skupna last vaščanov. Lahko gre tudi za površine, (nekoč) porasle z grmovjem, npr.
Gǝrmóje (Grmovje). Beseda log označuje ‘(močviren) travnik ob vodi, navadno
deloma porasel z drevesi’, kar je verjetna motivacija tudi za danes pozidano zemljišče Na Lóh (Na Logu), pozidani travnik Na Jás (Na Jasi) pa je dobil ime
»zaradi (nekoč) odprtega travnika, jase«.

5. živalstvo

Domačini so dele svoje posesti večkrat poimenovali tudi glede na lego posameznega zemljišča. Ob tem so večkrat izpostavili njegovo skrajno lego, in sicer s
korenom kraj-, npr. Kráje (Kraje), Za Krájəm (Za Krajem), ali s korenom konc-,
npr. Kônc polá (Konec polja). Posamezna ledina lahko leži na kakem izrazitem
vogalu, npr. gozd U Vóglǝh (V Vogljah), ki je »območje na koncu doline, v vogalu«, in travnik Za Oglíčam (Za Ogličem), ali v kotu, npr. travnik U Kót (V Kotu),
gozdovi Zakót (Zakot), Vélč Zákotje (Veliko Zakotje) in Mál Zákotje (Malo Zakotje). Lego posameznega zemljišča je mogoče opredeliti tudi v razmerju do
drugih kot zgornjo, npr. Zgórna gmájna (Zgornja gmajna), ali zadnjo, npr. Zádne róta (Zadnji rovti), Zádən vrh (Zadnji vrh), ali stransko, npr. Stránskǝ čêv
(Stransko čelo). Zanimivo je tudi poimenovanje naravnih objektov glede na njihovo osončenost, npr. ime travnika Osónca (Osonca). Lego kake ledine je mogoče izraziti tudi s predlogi pod, preko, za ipd., npr. v imenih travnikov Pod Vasjó
(Pod Vasjo), Prek Póla (Prek Polja) in pašnika oz. gozda Za Nívco (Za Njivico).

Tudi živalska imena so pogosta poimenovalna motivacija za posamezne dele naravnega 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. Káčja vás (Kačja vas), Káčjek (Kačjek), med zvermi pa medved, npr. Medvédova dolína (Medvedova dolina), Medvédjek (Medvedjek), volk, npr. Pər Vóvčjəh jámah (Pri Volčjih jamah), in lisica, npr. Əlsíčja
péč (Lisičja peč). Med gozdnimi živalmi kot poimenovalna motivacija nastopajo
še jazbec, npr. Jázbǝne (Jazbine), ter srna, npr. Srən vrh (Srnji vrh), in košuta,
npr. Tóvsta Kašúta (Tolsta Košuta). Zanimivo je tudi ime Škárjove pečí (Škarjeve peči), ki je motivirano z narečnim poimenovanjem za ruševca, tj. škárjovc.
Med domačimi živalmi so v imenih najpogosteje pojavljajo konj, npr. Kónska
dolína (Konjska dolina), Kónšca (Konjščica), Kônsk pvác (Konjski plac), Kônsk
rób (Konjski rob), tudi kobila, npr. Kobílnek (Kobilnik), ter goveja živina, npr.
Telečnák (Telečnjak), Teléčjə vrt (Telečji vrt), in drobnica, npr. Kózjek (Kozjek), Óvčja pót (Ovčja pot). Zanimivi sta tudi imeni travnikov Pásji dóm (Pasji
dom) in Kúrica (Kurica).

2. prisotnost vode

6. dogodki v naravnem okolju

1.4. lega zemljišča

Viri pitne vode so bili za ljudi vedno zelo pomembni, zato so jih varovali in tudi
skrbno poimenovali, tudi tiste najmanjše, kot se to kaže v imenu Žvírc (Izvirec). Tudi studenci so viri žive vode, ki so lahko motivirali tudi poimenovanje
prostora okrog sebe, npr. Na Stúdencəh (Na Studencih), Stedénca (Studenca),
podobno gre za naravne vodnjake in njihovo okolico tudi v imenih s korenom
beč-, npr. Podbč (Podbeč), morda tudi kal- (to je lahko tudi manjša kotanja s
ki je v podstavi tukajšnjih zemljepisnih imen Brd (Brdo), Pod Brdəm (Pod
Brdom), Podbrd (Podbrdo), Bršce (Brdce), Húd brd (Hudo brdo), Pobrənca
(Podbrdnica). Za ‘osamljeno vzpetino na ravnini, osamelec’ se ponekod na Gorenjskem uporablja beseda holm, zapisana je tudi kot zemljepisno lastno ime
gozda Na Hóm (Na Homu). Tudi beseda rebro označuje ‘nagnjen svet, strmino’,
npr. Rêbər (Reber) in Rêbər (Rebro), Zarêbər (Zareber), Za Rebərjó (Za Rebrjo),
Rebǝrníca (Rebrnica), Podrebríca (Podrebrica), medtem ko je nart ‘bolj vodoraven, lahko nagnjen konec vzvišenega sveta nad ravnino’, ki je ohranjen tudi v
imenu pašnika Nárt (Nart). Višjo ‘podolgovato, strmo gorsko vzpetino’ označuje
beseda greben, ki je v korenu gozdnega imena Grebênc (Grebence). Za ‘strmi
del med (delno) vodoravnimi ploskvami pri terasastem svetu, ki ga je ustvaril
spreminjajoči se tok reke’ pa se uporablja izraz ježa, ki je tu zapisan kot lastno
ime plazovitega gozdnega terena Jéža (Ježa) in travnika Mále jéže (Male ježe).
Sem bi verjetno lahko uvrstili tudi imena s korenom rob- ‘mesto, kjer se spremeni
nagib nagnjenega sveta’, npr. Rób (Rob), Visóč rób (Visoki rob), Rôbəč (Robič),
in imena s korenom čel- ‘strmo se dvigajoči del pobočja gore ali stene’, npr. Čêvc
(Čelce), Stránskǝ čêv (Stransko čelo). Razmeroma pogosta so imena izrazitih
skalnih vzpetin s korenom peč- ‘večja skala’, npr. Húda péč (Huda peč), Péčca
(Pečca), Pečníce (Pečnice), pa tudi skal- kot ‘skalna vzpetina’, npr. Pristávška
skáva (Pristavška skala). V to skupino je mogoče uvrstiti tudi poimenovanja s koreni slem- ‘enakomerno visoka podolgovata, strma gorska vzpetina’, npr. Sléme
(Sleme), in sedl- ‘širši zložnejši prehod čez gorsko sleme iz ene doline v drugo’,
npr. Sêdu Púngrata (Sedlo Pungrata), Na Sêdvə (Na Sedlu). Izrazita (relativna)
višina nekega prostora je lahko poimenovana tudi s pridevnikom visok, kot je to v
imenu Visôče (Visoče), hitro vzpenjajoče se nagnjen svet pa s pridevnikom strm,
kot npr. v imenih Stərmíca (Strmica), Strməc (Strmec).

Lešánska pvanína – Lešanska planina
(foto: Klemen Klinar)

1.1.3. poglobljeno površje

1.1.5. oblika površine (odlomi, preseki, okna …)

O zemljevidu

Stôržəc – Storžec, uradno
imenovan Storžič
(foto: Nina Kobal)

Strməca – Strmica, v ozadju Dóbərča – Dobrča (levo)
in Begúnšca – Begunjščica (desno) (foto: Nina Kobal)

V nadaljevanju so zbrana ledinska imena na kratko predstavljena le z osnovnimi
poimenovalnimi motivacijami – motivacijska analiza je temeljila predvsem na
jezikovnih značilnostih besed, ponekod pa je bila usmerjena s pojasnili domačinov 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:

Gôjzd – Gozd pod Kriško Goro
(foto: Nina Kobal)

Tomínčov sváp – Tominčev slap
(arhiv TPIC Tržič)

Kôvor in levo nad njim Húd – Hudo
(foto: Nina Kobal)
Planina Spódna Kónšca – Spodnja Konjščica
(arhiv TPIC Tržič)

Druge preživetvene dejavnosti v tem prostoru so še gozdarstvo, na kar kažejo
imena kot Na Vákə (Na Vlaku) s korenom vlak- ‘žlebasta vdolbina v tleh za
spravljanje lesa do gozdne ceste, skladišča’, posledica sekanja drevja v gozdovih
pa so lahko tudi različne poseke, ki so izpričane v imenih kot Fráta (Frata) s
korenom frat- ‘poseka, krčevina’. Oglarjenje je izpričano v imenih Kopíšce
(Kopiščice), Ərbídov kopíše (Robidovo kopišče) s korenom kop-, ki se nanaša
na oglarsko kopo. V ledinskih imenih so ohranjene tudi sledi rudarjenja na tem
področju – sem uvrščamo imena, kot sta Rúdna jáma (Rudna jama) in Štóləm
(Štolem). Da so domačini nekdaj znali sami kuhati apno, pričajo ohranjena
ledinska imena Pər Ápnə (Pri Apnu), Pər Apnénc (Pri Apnenici), Bájžəlnov
ápən (Bajželjnovo apno). Druge dejavnosti so (bile) redkejše: na peskokop npr.
kaže ohranjeno ledinsko ime Prúh (Prug). Zlasti premožni posamezniki so si v
tukajšnjih gozdovih lahko privoščili tudi lov na divjad, zato so se tu ohranila
imena kot planina Na Štánt (Na Štantu), kjer je »včasih stala baronova lovska
opazovalnica«, in U Barónovmo štánt (V Baronovem štantu). Gozdni zemljišči
Na Krés (Kres) in Na Kəršíš (Na Kresišču) sta svoje ime dobili zaradi kurjenja
kresa, podobno poimenovalno motivacijo ima verjetno tudi travnik Grmádənca
(Grmadnica). Današnja raba pa je dala ime nerodovitnemu zemljišču Smetíše
(Smetišče).

7.3. človekove stvaritve
7.3.1. naselja in stavbe

Ljudje tudi izven naselij postavljajo različne stavbe, namenjene zadovoljevanju
različnih potreb. Zavetju domačih živali in ljudi so namenjeni različni stanovi,
npr. Stán (Stan). Tudi spravilu krme in stelje ter lastnemu zavetju so namenjene
različne lesene in zidane stavbe, npr. Gašperínova kóča (Gašperinova koča),
Pǝr Gút (Pri Uti), Pǝr Ta Spódǝnmo kozúc (Pri Spodnjem kozolcu), Pǝr Ta
Zídanmo kozúc (Pri Zidanem kozolcu). Nekatera gospodarska poslopja so
bila namenjena posebnim dejavnostim, taki so bili mlini, npr. Ta Zgórәn mlín
(Zgornji mlin), sušilnice, npr. Bzúlnekova pážba (Bzulnekova pažba), shrambe,
npr. Pod Hrámam (Pod Hramom), ki je travnik v Lešah. Nekatere stavbe (hiše
in pripadajoča gopodarska poslopja) so imele poseben družbeni status, npr.
Pristáva (Pristava) v Križah, pozidan travnik Pod Grádəm (Pod Gradom) v
Bistrici, na drugi strani pa so (bila) bivališča lahko tudi zelo preprosta in revna,
npr. Za Kájžo (Za Kajžo), ki je ime travnika v Seničnem, Pər Šmídov bájt (Pri
Šmidovi bajti), ki je ime gozdne parcele v Lomu. Gozdno ime Za Bôlənco (Za
Bolnico) označuje »območje, ki se nahaja za nekdanjo partizansko bolnico«, iz
istega časa je tudi nastanek imena Partizánska tiskárna (Partizanska tiskarna).

Pogled s Storžiča proti
severu: spodaj Škárjov
rób – Škarjev rob,
levo planina Jávərənk
– Javornik, desno
Štíbonek/Stégonek –
Stegovnik, v ozadju
Kašúta – Košuta
(foto: Klemen Klinar)

7.3.2. drugi predmeti v naravi in v urbanem okolju, ki jih je
ustvaril človek:
Tudi v bolj urbanem in industrijskem okolju lahko nekatere stavbe in drugi
objekti, ki jih je postavil človek, izrazito izstopajo in so pomembne orientacijske
točke, zato lahko postanejo poimenovalna motivacija tudi za vso okolico. Taka
so npr. imena Na Fábərk (Na Fabrki), ki je »območje okoli nekdanje tovarne«
v Tržiču, ter Za Plávžam (Za Plavžem), ki je ime gozda, in Pər Kólpərnə (Pri
Kolpernu), ki je območje okoli nekdanjega skladišča oglja – prvi v Lomu pod
Storžičem, drugi v Jelendolu. Sem uvrščamo tudi Bélejov jéz (Belejev jez) na
Tržiški Bistrici. Tudi sakralni objekti močno zaznamujejo prostor, med njimi
so predvsem križi, npr. Kríž na Visóčmo rób (Križ na Visokem robu), ter
različna znamenja in kapelice, npr. Pǝr Známnǝ (Pri Znamenju), Mərlíšk známne
(Mrliško znamenje), Ta okrógu známne (Okroglo znamenje), Kapélca Svétga
Júrja (Kapelica svetega Jurija), Kapéla pər Méžnarjə (Kapela pri Mežnarju) in
Ta črən známne (Črno znamenje), ki »naj bi vas varovalo pred črnimi kozami«.
V sklop imen, motiviranih s človekovimi gradbenimi posegi v naravi, uvrščamo
tudi gozdni imeni Za Zídǝm (Za Zidom) in Gradíše (Gradišče).

7.3.3. razmejitveni objekti
Posesti posameznih lastnikov in zemljišča, namenjena različnim dejavnostim
(zlasti pašniki), so med seboj lahko razmejeni na različne načine, s čimer so
lahko motivirana tudi nekatera poimenovanja, taki sta npr. imeni travnikov Méje
(Meje) in U Ugráj (V Ograji).

Nováke – Novake (arhiv TPIC Tržič,
foto: Matevž Poljanc)

7.3.4. komunikacijske povezave
Tudi komunikacijske povezave, tj. različne poti, prehodi ipd., so v okolju, kjer
se je večinoma potovalo peš, zelo pomembne. Nekatere poti so poimenovane
po njihovih najpogostejših/najpomembnejših uporabnikih, npr. Barónova pót
(Baronova pot) in Gráničarska pót (Graničarska pot) ob državni meji. V ta
sklop uvrščamo tudi imena travnikov Césta (Cesta), ki je »nastalo, zaradi lege
travnika ob cesti«, in Med Céstam (Med Cestami), ki je prav tako »območje, ki
leži med dvema cestama«, ter s podobno motivacijo nastala imena gozdov, npr.
Za Pótam (Za Potom), ki »leži za potjo«, in Gójmərjov Pót (Gojmarjev Pot). V
hribovitem okolju so poti, ceste pogosto speljane navkreber, na kar kažejo npr.
imena poti Na Kvánc (Na Klancu) in Ríde (Ride), ki je stara, ovinkasta pot na
Vôm – Lom, uradno Lom pod
Storžičem (arhiv TPIC Tržič)

V naravnem okolju se dogajajo tudi naravne nesreče in kot kaže, predvsem gozdni in travniški požari (najpogosteje od strele) tudi zaradi svojih dolgo vidnih posledic odzvanjajo v imenih tako prizadetih okolij. Taka so npr. imena Pogorévca
(Pogorelca), Pogorévc (Pogorelec) in Požárje (Požarje).

7. človek

7.1. lastninski in pravni odnosi
Redkeje se v ledinskih imenih odražajo lastninski odnosi – če seveda ne gre samo
za večbesedno poimenovanje, ki v svojilnem prilastku določa, čigava je (bila)
neka posest. V to skupino je mogoče uvrstiti imena močvirnatega cerkvenega
zemljišča Cǝrkóvǝnca (Cerkovnica), travnika, katerega »lastnik je bila cerkev«
Fárošk trávənk (Farovški travnik) ter imena poti Barónova jágərska pót (Baronova jagrska/lovska pot), lovske opazovalnice in njene okolice U Barónovmo
štánt (V Baronovem štantu), sakralnih objektov, kot sta Barónova kapélca (Baronova kalepica) in Barónova gróbənca (Baronova grobnica), ki vse poimenujejo
dele posesti tržiškega barona Borna. Srednjeveška ureditev kmečkih posesti v
obliki hub (huba je bila v fevdalizmu posestvo, dovolj veliko, da je na njem preživela ena družina) se še vedno odraža v ledinskih imenih Dolénčova gúba (Dolenčeva huba), Cénova gúba (Cenova huba), Petelínova gúba (Petelinova huba),
Krámarjova gúba (Kramarjeva huba), katerih del so tudi hišna imena, ki jim ta
posest pripada. Včasih tudi kak zbadljivi vzdevek postane zemljepisno lastno
ime – kot npr. Bábja vás (Babja vas), ki je del vasi Križe, za katerega informatorji
pravijo, da so »na tem območju bile vedno ženske glavne in nosile denar k hiši«.
Med skupna zemljišča pa spada Frèj gmájna (Frej gmajna), ki je »skupna vaška
gmajna oz. gozd, kar pomeni, da so v njej lahko sekali drevje vsi prebivalci«.

Dóvga níva – Dolga njiva, Ta Zgórna
pvanína – Zgornja planina (arhiv TPIC Tržič)

8.2. druga zemljepisna lastna imena
Nekatera ledinska lastna imena se navezujejo tudi na druga, bolj oddaljena
zemljepisna lastna imena, in sicer tako zaradi lastništva kot neposrednega
sosedstva, npr. Lešánšca (Lešanščica) je potok, ki teče skozi Leše, potok
Kovórnik (Kovornik) se imenuje po vasi Kovor, lastniki zemljišča Húšk póle
(Huško polje) in travnika Húšca (Hušica) so »iz vasi Hudo«, gora Begúnšca
(Begunjščica) pa se imenuje po vasi Begunje. Lastniki travnikov na Kríški gôri
(Kriška gora) so kmetje iz vasi Križe, pašnik Bléjsk (Blejsko) – nekoč Bleska
planina – je poimenovan po kraju Bled, planina Koróšca (Korošica) pa meji na
Koroško. Šentánšč vrh (Šentanski vrh) je vrh nad dolino Svete Ane, tako (do
leta 1950) poimenovane po zaselku oz. cerkvi in njeni zaščitnici.

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
okolju, je kmetijstvo. Kmetje so svojo posest poskušali poimenovati čim bolj
konkretno, glede na uporabno funkcijo, ki jo je nek del posesti imel. V to skupino
poimenovanj uvrščamo imena obdelovalnih površin s koreni njiv- ‘večji del
zemljišča za gojenje kulturnih rastlin’, npr. Dóvga níva (Dolga njiva), Nívca
(Njivica), Na Nívah (Na Njivah), Lépa nívca (Lepa njivica), ki je »njiva sredi
Dobrče, kjer lovci gojijo krmo za svinje«, vrt- ‘manjše, negovano zemljišče,
predvsem za pridelavo vrtnin’, npr. Za Vərtmí (Za Vrtmi), U Vərtéh/Vərtóv
(V Vrteh/Vrtovi), Pod Vrtǝm (Pod Vrtom), polj-, npr. Póle (Polje), U Pól (V
Polju). V to skupino imen lahko uvrstimo tudi ime njive Ozáre (Ozare) s prvotnim
pomenom ‘travnat svet na koncu njive, kjer se pri oranju obrača plug’. Travniki,
namenjeni košnji in paši, so poimenovani z besedami s koreni travnik- ‘s travo
poraslo zemljišče, ki se kosi večkrat na leto’, npr. U Trávənčah (V Travnikih),
senožet- ‘travnik, zlasti v hribovitem svetu, ki se kosi navadno enkrat na leto’,
npr. Snožéta (Senožeta), Máva Snôžet (Mala Senožet), Snožéšca (Senožetca),
laz- ‘s travo porasel nekdaj izkrčen svet v gozdu ali ob njem (navadno z njivo)’,
npr. Váz (Laz), Vásce (Lazce), rovt- ‘s travo poraslo nekdaj izkrčeno zemljišče v
hribovitem, gorskem svetu’, npr. Rót (Rovt), Na Závrót (Na Zalrovtu), planin- ‘s
travo porasel svet, navadno v gorah, namenjen za pašo’, npr. Kúštrova pvanína
(Kuštrova planina), in ledin- ‘neobdelana zemlja, s travo porasel svet’, npr.
Ledíne (Ledine), Ledínca (Ledinica). Nekaj o načinu pridobivanja obdelovalne

(Tratarica), Dovžánka (Dovžanka), ali imen (nekdanjih) prebivalcev, npr.
Cgájnarca (Ciganjarica), ki je gozd, kjer »so včasih živeli Romi oz. Cigani«. Sem
uvrščamo tudi posamostaljene pridevnike, izpeljane iz lastnih imen, npr. travnik
Martínkov (Martinkovo), Molínetov (Molinetovo) je ime gozda, ki »je pripadal
Charlesu Mollineju«. Včasih pa je lega kake ledine označena s predlogom in
hišnim imenom, npr. Za Flísəm (Za Flisom), Nad Bljcam (Nad Blejcem).

Ljubelj (pri čemer je rida ‘ovinek v klancu, serpentina’), ter Stágne (Stagne).
V to skupino so uvrščena tudi imena poti za živino, npr. Na Úlcah (Na Ulicah),
Med Vúlcǝm (Med Ulicami), s korenom ulic- ‘ograjena pot, steza, po kateri hodi
živina na pašo’. Tako kot poti v naravi so pomembne tudi tiste v urbanem okolju
in lahko poimenujejo širše področje, kot je to mogoče opaziti npr. v imenu Gása
(Gasa). Tudi predor v Dovžanovi soteski je dal ime celotnemu področju v svoji
okolici: Pər Tonêl (Pri Tunelu), za neovirano komunikacijo pa so pomembni
tudi mostovi, npr. Trómostóvje (Tromostovje) v Lešah, kjer v neposredni bližini
»stojijo trije mostovi«, Júrjov móst (Jurjev most) in deloma pozidani travnik Pod
Zadráškmo móstam (Pod Zadraškim mostom).

9. verovanja

Greben Krámarca – Kramarica, v ozadju
Vélč vrh – Veliki vrh (foto: Nina Kobal)

Za gozd Strašník (Strašnik) v Bistrici pri Tržiču pravijo, da »naj bi v njem strašilo«,
za območje gozda in travnika Pakù (Pekel) pa izročilo pravi, da je dobilo »ime
zaradi grozljive soteske, ki je kot pekel«, medtem ko gozd Šáckámra (Šackamra)
leži na »območju, kjer se nahajajo jame, v katerih naj bi se skrival zaklad.
Planina Púngrat (arhiv TPIC Tržič)

8. lastna imena
8.1. osebna in hišna lastna imena
Osebna rojstna imena, priimki, vzdevki, tudi hišna imena se navadno izražajo
v prilastku večbesednih imen in poimenujejo last (nekdanjo ali sedanjo)
posamezne ledine ali kako drugačno povezanost posamezne ledine s kako osebo,
npr. Špíčova snôžet (Špičeva senožet), Lómbarjov gòzd (Lombarjev gozd),
Marjánčov rób (Marjančev rob), Štéfanov grábən (Štefanov graben), Frôncov
grebén (Froncev greben). Redko so taka imena enobesedne izpeljanke iz hišnih
imen, npr. Mokorélca (Mokorelica), Rúdolfovca (Rudolfovica), Trátarca

Snožéta – Senožeta pod Storžičem
(arhiv TPIC Tržič)

