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POVZETEK 
V diplomskem delu so zbrana ledinska in hišna imena v kraju Bovec in njegovi okolici. Ledinska 

imena spadajo med nenaselbinska zemljepisna lastna imena in poimenujejo obdelovalne 

zemeljske površine, travnike, gozdove, vodne površine, vzpetine ter poti in njihove dele 

(Brozovič 2013: 37). Hišna imena pa so zemljepisna lastna imena, s katerimi poimenujemo 

naseljeno ali nenaseljeno hišo s hišno številko v naselju ali delu naselja (Klinar et al. 2012: 13).  

Ledinska in hišna imena so bila za naše prednike ključnega pomena. Z njimi so identificirali ljudi 

na vasi ter natančno določili zemljo, ki jih obdaja. S spreminjanjem življenja na Bovškem, 

upadanjem kmetijske dejavnosti in depopulacijo se tudi ledinska in hišna imena postopoma 

izgubljajo. Predvsem ledinska imena so bila za kmete včasih zelo pomembna, saj so z rabo teh 

natančno povedali, kje so pasli živino, kje so kosili, kam so šli po dračje … Le še starejši 

domačini dandanes vprašajo: »Ča sǝ?«, torej »Čigav si?« Odgovor, ki se pričakuje na to 

vprašanje, je hišno ime. To je prepoznavni znak, ki posameznika oz. družino natančneje določa 

kot priimek. Ledinska in hišna imena predstavljajo pomemben del kulturne dediščine, ki se 

prenaša iz roda v rod po ustnem izročilu. Glavni namen diplomske naloge je bil zato na terenu 

dokumentirati imena in jih zapisati v narečni in poknjiženi obliki. Imena so strukturno in 

pomenskomotivacijsko klasificirana in slovarsko obdelana. V slovarskem geslu dodatne 

informacije prinaša etimološko-zgodovinska analiza z razlago o nastanku posameznih imen. Ob 

študiji imen lahko ugotovimo, da je to področje zanimivo za več strok, posebej za geografe. 

Večina ledinskih imen je namreč motiviranih iz oblikovanosti zemeljskega površja in njegovih 

značilnosti. To med drugim velja za ledinska imena Na glavi, Polica, Ravna. Na glavi se reče 

vrhu vzpetinice, ki je po obliki res kot glava, Ravna so res ravna, Polica pa kot polica, ki jo 

ustvari mizar. Torej, »Nomen est omen« drži. 

 Svet, ki obdaja kraj, v katerem živim, je geografsko izredno razgiban, posledica česar je 

številnost različnih ledinskih imen. Poleg tega ostaja še mnogo hiš v Bovcu in na vaseh v okolici 

nepopisanih. Glede na celoten obseg ledinskih in hišnih imen je zato dokumentirano gradivo na 

videz resda zanemarljivo, a kljub temu izredno pomembno, saj živo opozarja na nekdanje 

življenje v Bovški kotlini.    

Ključne besede: dialektologija, bovški govor, ledinska imena, hišna imena. 
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ABSTRACT − Microtoponyms and house names of Bovec 
Microtoponyms and house names of Bovec and the surrounding area are gathered in this thesis. 

Microtoponyms are non-settlement geographical proper names used to name arable land, 

meadows, forests, bodies of water, slopes, paths and their parts (Brozovič 2013: 37) House 

names, on the other hand, are geographical proper names that name populated or non populated 

houses with their own house number in a settlement or a part of a settlement (Klinar et al. 2012: 

13).    

Fallow and house names were of key importance to our ancestors. They were able to identify 

village inhabitants and precisely define the surrounding land. As life in Bovec changed, the 

agricultural activities declined and with depopulation in progress, microtoponyms and house 

names are gradually disappearing. Microtoponyms used to be especially important to the farmers, 

since the names enabled them to tell where they shepherded, where they mowed, or where they 

went to collect brushwood ... The elders are the only ones today that still ask: "Ča sǝ?", meaning, 

"Of whom are you?" and the answer they expect is a house name. It's a trademark that defines an 

individual or a family even more than their family name. Microtoponyms and house names 

represent an important part of cultural heritage that is passed orally through generations. The 

main idea of the thesis is to document the names through fieldwork and write them down both in 

dialectal and literary form. The names are classified by structure and motivational context, and 

presented in dictionary form. Entries are equipped with additional etymological and historical 

analysis, explaining the origin of individual names. Studying these names, one can discover that 

this field may be interesting to multiple disciplines, especially to geography. Most of the 

microtoponyms are motivated by the landscape and its features. This applies to microtoponyms 

such as Na glavi (On the head), Polica (Shelf) and Ravna (Flat), to name a few. Na glavi is the 

summit of a small slope that really looks like a head; Ravna are really flat, while Polica looks 

like a shelf made by a carpenter. The saying "Nomen est omen" is thus true.   

The surrounding area of my home town is geographically diverse, the result being numerous and 

various fallow names. In addition, many of the houses in Bovec and the surrounding villages 

remain un-surveyed. The scale of microtoponyms and house names taken into account, the 

documented material is seemingly negligible, yet extremely important, since it echoes the past 

life of Bovec basin.    

Keywords: dialectology, Bovec speech, microtoponyms, house names.  
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1. UVOD 
Diplomsko delo obravnava hišna imena v delu Bovca, imenovanem Mala vas, in ledinska imena 

v okolici Bovca. Ledinska in hišna imena odražajo zgodovinske in druge značilnosti pokrajine ter 

kažejo na močno vpetost ljudi v zemljo in povezanost med seboj. S spreminjanjem načina 

življenja  je obstoj teh lastnih imen močno ogrožen in prav to je bil razlog za zanimanje in 

odkrivanje poimenovanj za zemljo in ljudi, ki me obdajajo, ter povod za pisanje diplomske 

naloge.   

Diplomsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij. V prvem poglavju je zapisan fonološki opis 

bovškega govora. Sledi poglavje o definicijah obravnavanih zemljepisnih imen ter pravila za 

poknjiženje. Najpomembnejši sta tretje in četrto poglavje, ki zajemata ledinska in hišna imena, ki 

so bila zbrana na terenu. Dokumentirano gradivo je strukturno in pomenskomotivacijsko 

klasificirano ter predstavljeno v obliki slovarja. Zbrana imena so predstavljena tudi na 

priloženem zemljevidu. Pri dokumentiranju sem se omejila glede velikosti območja, ki ga 

popisujem. Zavedam se, da znotraj zamejenega prostora obstaja še več ledinskih poimenovanj, ki 

jih v tem času nisem uspela popisati, zato morebitne bralce dela pozivam k razumevanju. 

Gradivo obsega 184 ledinskih imen iz Bovca in bližnje okolice ter 80 hišnih imen, zbranih v Mali 

vasi.  

Zakaj sem se odločila zbirati hišna imena prav v Mali vasi? Ne le, da je to del Bovca, v katerem 

je odraščala moja mama in kjer živi moja nona, zaradi česar ga dobro poznam, k tej odločitvi je 

svojo noto prispevala tudi zgodovina, ki sem jo pridobila v zgodovinskih zapisih. Bovec je bil 

namreč omenjen najprej kot Velika vas poleg manjše vasi na vzhodu, imenovane Mala vas. 

Globoki potok je veljal za mejo na zahodu, na vzhodu pa je Veliko in Malo vas ločeval potok 

Gereš (Juvančič: 20). To je dokazovalo starost obstoja Male vasi in potrditev, da bi bilo 

raziskovanje hišnih imen prav na tem področju zanimivo.  

Če že zbiramo poimenovanja parcel v določenem kraju, je zanimivo pogledati poimenovanja 

slednjega skozi zgodovino. Bovec je s tem imenom prvič omenjen leta 1285. V listini iz leta 

1192 piše o zaselku (današnji Bovec), ki je star 40 let in ima svojo cerkev in celo podružnico, 

najverjetneje kapelico. Bovec se prvič kot mesto omenja v nemščini z imenom »Vliz« oz. 

»Flizo«, kasneje zapisano »Flitsch«, leta 1174. 12 let kasneje se zapisuje z romanskim imenom 

»Plez« oz. »Plecio«, kasneje »Plezzo«. Šele kasneje, v 19. stoletju, se pojavi slovensko ime 

Bolec, danes Bovec (Juvančič: 1, 20).   
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Zbiranje gradiva je potekalo na terenu s pomočjo informatorjev. Glavni informatorji so bili: 

Andrej Čopi, roj. 1945; Mirko Prezelj, roj. 1943; Elica Prezelj, roj. 1951; Ana Marija Mavrič, roj. 

1932; Stanislav Bon; roj. 1927; Kristina Bon, roj. 1936; Bruno Komar, roj. 1940, in Marica Stres, 

roj. 1938. Dodaten vir podatkov so predstavljali razni zapisi o Bovškem ter navedbe v župnijski 

knjigi (SA) in Franciscejskem katastru za Primorsko. Žal so bili drugi katastrski popisi Primorske 

izgubljeni. Kot zgled diplomskemu delu sta služili knjigi Zemljepisna in osebna lastna imena v 

kraju Livek in njegovi okolici Mateja Šeklija in Ledinska in hišna imena v vasi Selšček Maruše 

Brozovič. Za postopek zbiranja in zapisovanja imen sem uporabila Metode zbiranja hišnih in 

ledinskih imen, ki je izšla v okviru projekta FLU-LED in je izjemno koristna za tovrstno 

raziskovanje. Da je bilo popisovanje bovškega govora olajšano, je pripomoglo delo Barbare 

Ivančič Kutin Slovar bovškega govora. 

Diplomska naloga je nastala z željo, da ledinska in hišna imena, ki še živijo v spominu 

domačinov, ohranim pred pozabo. Ker sem želela nekaj doprinesti kraju, v katerem živim, in 

soobčanom predstaviti svoj izdelek, sem diplomsko nalogo nadgradila s spletno stranjo 

www.bovec-imena.com.  
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2. GLASOSLOVNI OPIS BOVŠKEGA GOVORA 

2.1 JEZIKOVNA DOLOČITEV 
Mesto Bovec leži na severozahodu Slovenije, v Bovški kotlini, obkroženi z vrhovi Julijskih Alp. 

Prav zaradi močne geografske zaprtosti z mogočnimi gorami in gorskimi prelazi je bovški dialekt 

marsikomu tuj, zanimiv in drugačen. Bovški govor spada v obsoško narečje, najsevernejše 

narečje primorske narečne skupine. Na severu meji na koroško ziljsko narečje in na koroško-

gorenjski kranjskogorski govor; na zahodu, na drugi strani Kanina govorijo rezijansko narečje; 

na jugozahodu je v stiku s terskim in nadiškim narečjem; na jugovzhodu pa z rovtarskim 

tolminskim narečjem. Nepogrešljiv dejavnik, povezan z bovškim govorom, je tudi 

cerkvenopravna in političnoupravna ureditev v preteklosti. Skozi zgodovino je Bovško pripadalo 

oglejskemu patriarhatu in bilo pod oblastjo goriških grofov  političnoupravno do 16. stoletja, s 

cerkvenega vidika pa do 18. stoletja, do leta 1918 v habsburški monarhiji, po 1. svetovni vojni je 

prišlo pod Italijo, bilo 1947 priključeno Jugoslaviji, od leta 1991 pa je del Republike Slovenije, ki 

je postala leta 2004 članica Evropske unije (IK: 12).   

Bovški govor v širšem pomenu sega od vasi Srpenica po dolini reke Soče navzgor do Vršiča in 

po dolini reke Koritnice do Predela, v ožjem pomenu pa se bovški govor govori v mestu Bovec in 

okoliških vaseh v Bovški kotlini (IK: 12). Bovško narečje na Bovškem ni enotno. Na lokalni 

ravni je razčlenjeno še na govore različnih vasi oz. predelov (npr. govor v zgornjem toku reke 

Soče, govor Loga pod Mangartom, govora Žage in Srpenice) (IK: 12). Govori se med seboj 

razlikujejo tako v besedju kot tudi v glasovnih značilnostih. V diplomski nalogi bo obravnavan 

govor v samem mestu Bovec, ki šteje okoli 1600 prebivalcev. 

 

2.2 FONOLOŠKI OPIS BOVŠKEGA GOVORA 

2.2.1 NAGLAS 

V bovškem govoru so naglašeni samoglasniki lahko dolgi ali kratki. Nenaglašeni so vedno kratki. 

Dolgi naglašeni samoglasniki, ki se pojavljajo v vseh besednih zlogih, tj. edinih ali zadnjih in 

nezadnjih, imajo tonemski naglas, torej so lahko akutirani ali cirkumflektirani. Kratki naglašeni 

samoglasniki imajo jakostni naglas. Načeloma se pojavljajo v edinih ali zadnjih besednih zlogih. 

2.2.2 SAMOGLASNIKI 

Bovški samoglasniški sestav izhaja iz osnovnega obsoško-idrijskega sistema. Obsoško-idrijski 

govori so bili prvi, ki so na severozahodu izgubili nazale, ki so tako kot na jugovzhodu, kjer je 
12 

 



bila denazalizacija zgodnja, sovpadli z e-jem in o-jem. Prav tako so zgodaj podaljšali kratke 

samoglasnike v nezadnjih besednih zlogih. V sistemu dolgih samoglasnikov so poleg i < *i in u < 

*u še diftonga iẹ < * in uọ < *ō, e < *e, *ę, o < *o, *ǫ in a < a, ǝ. V sistemu kratkega vokalizma 

so i, u, ǝ in a, nastali iz izhodiščnih samoglasnikov, ter e < *e, *ě, *ę in o < *o, *ǫ (Rig 1986: 

149‒161, 172‒174). 

 

2.2.2.1 DOLGI NAGLAŠENI SAMOGLASNIKI 

Sistem dolgih naglašenih samoglasnikov je monoftongično-diftongičen. Sestavljen je iz osmih 

fonemov: šestih monoftongov in dveh diftongov. 

 

iː        uː 

 iẹ1        

      uo2   

   eː ǝː oː    

    aː     

Izvor: 

iː ← iz stalno dolgega i (*ī) ‒ zíːma, lìːst, zìːt, píːšm, kríːš kríːža 

← iz staroakutiranega i v nezadnjem besednem zlogu (*ì-) ‒ líːpa, ríːba, píːt, stíːt, ptíːč, 

níːwa 

← redko iz ě(ː) ‒ člìːn, díːkla 

← sln. ȃj v primeru mìːxǝn mìːxna mìːxno 

← v prevzetem besedju ‒ brìːtof, šmíːtna, špunuvìːja, cìːnje, štǝrìːja, balíːža 

      uː ← iz stalno dolgega u (*ū) ‒ sùːx súːxa súːxo, súːša, lùːč 

 ← iz staroakutiranega u v nezadnjem besednem zlogu (*ù-) ‒ kúːxt, múːxa, Red krúːxa 

 ← iz dolgega cirkumflektiranega o v izglasju ‒ msùː, snùː, kulùː, lpùː, γrkùː 

1 V delu Barbare Ivančič Kutin sta kot manj pogosta diftonga navedena še ie in uọ (IK: 13), vendar le še redki 
obsoški govori ločijo dva para diftongov: iẹ/ie in uọ/uo: sln. */*- > *iẹ, *ō > *uọ; ter kasneje nastala sln. *ē/*è-, 
*ę/*- > obs.-idr. *ie, *ò-, *ǭ/*- > *uo (Logar 1993: 123‒124). Razlik pri govorcih nisem slišala, zato menim, da 
sta se diftonga že poenostavila v iẹ in uo. 
2 Diftong uo < *uọ in *uo po posplošitvi.  
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 ← iz zlogotvornega (ː) ‒ púːxn, ùːk, Red púːxa, pùːš púːža, žúːna, múːža, dúːγa dúːγo, 

múːst 

 ← redko iz staroakutiranega ǫ v nezadnjem besednem zlogu ‒ túːča3 

 ← *ī v primeru dúːlj dúːlja dúːlje 

 ← v prevzetem besedju ‒ barùːfa, púːnja 

 

      iẹ ← iz stalno dolgega ě (*) ‒ mliko, zƀizda, lis, liska, črìẹšnja, črìẹwĺ, lixa, γnizdo, 

lip lipa 

 ← iz kratko akutiranega ě v nezadnjem besednem zlogu ‒ briza, cista, misto, Red 

urixa, Imn urix, dilo, mìẹt 

 ← iz stalno dolgega ę ‒ pìẹt, pitk, imìẹ, rìẹp 

 ← iz kratko akutiranega ę v nezadnjem besednem zlogu ‒ ditlja, γlidt, γrimo 

 ← iz dolgega cirkumflektiranega e ‒ fčìẹr, šìẹst 

 ← iz novoakutiranega e v nezadnjem besednem zlogu ‒ pirje, nisu 

 ← iz *ī v položaju pred r ‒ mìẹr, pìėrx 

 ← iz *ì v položaju pred r ‒ sìẹrc 

 ← iz kratkoakutiranega i v nezadnjem besednem zlogu ‒ bìẹšnja, brìẹska 

 ← v prevzetem besedju ‒ tlìẹr, štdìẹrt, čìẹšplja, fìẹxtǝr 

 

      uo ← iz stalno dolgega ǫ ‒ krùox, lùok, mùoš, muóka, puót, tùodi 

← iz kratkoakutiranega ǫ v nezadnjem besednem zlogu ‒ γuóba 

← iz neizglasnega dolgega o ‒ bùox, γnùoj, kuót, sùok, nùojč, nùosi, zlùodi 

← iz novoakutiranega o v nezadnjem besednem zlogu ‒ kuóža, nuósm, duóbǝr, muókǝr  

3 Zelo verjetno je z naslonitvijo na glagol túːč túːčm ‘tolči’. 
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← iz staroakutiranega uː tùoj (tudi) 

 

      eː ← iz ě(ː), e(ː), ę(ː) v položaju pred pred prvotnim ali drugotnim j in ĺ ‒ uγréːja, sƀéːjča, 

pèːjč, bèːje, bèːjənce, séːjč, réːjč, pundèːĺk, nǝdéːĺa 

 ← iz sekundarno naglašenega e ‒ žéːna, téːta, néːsm 

 ← neregularno iz ě po sovpadu z refleksom e ‒ réːme 

 ← iz novoakutiranega in sekundarno naglašenega o ter ǫ v položaju za v različnega izvora 

‒ wéːsm, wéːda, wèːγlje 

 ← iz o(ː) za protetičnim v v prevzetih besedah ‒ wéːfǝr 

 ← v prevzetih besedah ‒ rèːjda, čelèːste 

 

      oː ← iz sekundarno naglašenega o ‒ kóːza, nóːγa, γróːza 

 ← v prevzetem besedju ‒ fcòː, faγòːt, knòːf, móːntl  

 

      aː ← iz stalno dolgega ǝ ‒ dàːn, màːx, pàːń, wàːs, γuràːk, mǝxàːn 

 ← iz novoakutiranega ǝ v nezadnjem besednem zlogu ‒ máːša, páːsj 

 ← iz stalno dolgega a ‒ slàːp, γlàːs, uγràːjǝnca, tráːwa, màːst, kuwáːč kuwáːča, kráːdǝk 

kráːtka kráːtko 

 ← iz staroakutiranega a v nezadnjem besednem zlogu ‒ kráːwa, máːma; Red bráːta, láːza; 

buγáːta buγáːto 

 ← v prevzetem besedju ‒ áːltruža, màːnča, lavàːnda 

 

      ǝː ← iz zlogotvornega  skupaj z r (ǝː + r) ‒ smːrt, kːrt, wːrx, mːrtu, pːrf pːrwa pːrwo 

 ← iz eː, ěː za j ‒ jːzǝro, jːst 

 ← iz * ‒ bːxa 
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 ← iz sekundarno naglašenega o za v- v besedi wːca ‘ovca’ (po metatezi) 

 

2.2.2.2 KRATKI NAGLAŠENI SAMOGLASNIKI 

Sistem kratkih naglašenih samoglasnikov je monoftongičen, sestavljen iz sedmih fonemov. 

Kratki naglašeni i se pogosto reducira v polglasnik, a pa je prešel v kratki e. Bovški govor loči 

dve vrsti polglasnikov, temni polglasnik ǝ in svetlejši, sprednji polglasnik  (IK: 13). 

 

(i)4    u 

 e /ǝ o  

  (a)5   

Izvor: 

      i ← redko iz kratkega naglašenega i v zadnjem ali edinem besednem zlogu ‒ ˈsit, ˈtix 

 

      u ← včasih iz kratkega naglašenega u v zadnjem ali edinem besednem zlogu ‒ ˈnuc, ˈrus 

 ← včasih iz kratkega naglašenega  v zadnjem ali edinem besednem zlogu ‒ ˈdux 

 ← iz *-ìl, *-ùl, *-l ‒ je uˈbu, je ˈšu, je ˈzu 

      e ← iz naglašenega ę v zadnjem ali edinem besednem zlogu ‒ ˈzet 

 ← iz novoakutiranega e v zadnjem ali edinem besednem zlogu ‒ kˈmet 

 ← iz naglašenega a v zadnjem ali edinem besednem zlogu ‒ bˈret, ˈnes, ˈtem, ˈpeč (členek), 

sˈlep, zˈdej, γˈrex 

      o ← iz kratkega naglašenega ǫ v zadnjem ali edinem besednem zlogu ‒ ˈpop 

 ← iz novoakutiranega o v zadnjem ali edinem besednem zlogu ‒ šˈkof 

 ← iz naglašenega u v zadnjem ali edinem besednem zlogu ‒ kˈrox, γˈront, ˈmoš ʻoselʼ  

4 Samoglasnik je zapisan v oklepaju zaradi majhne pogostosti, saj pogosto oslabi v polglasnik, npr. sln. mìš, obs. 
ˈmš. 
5 Samoglasnik je zapisan v oklepaju zaradi majhne pogostosti. V bovškem govoru je kratko naglašeni a prešel v 
kratki e, npr. sln. ràk, obs. ˈrek. 
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 ← iz kratkega naglašenega  v zadnjem ali edinem besednem zlogu ‒ ˈpox 

 

      a ← redko iz a v zadnjem ali edinem besednem zlogu ‒ ˈmam 

 

      /ǝ ←  iz naglašenega ǝ v zadnjem ali edinem besednem zlogu ‒ ˈps, ˈws, ˈdn, aˈdn 

 ←  po slabitvi kratkega naglašenega i in e v zadnjem ali edinem besednem zlogu ‒ ˈlm, 

ˈmš, ˈnt, ˈnč, ˈtč; ˈdž 

 ← ǝ v položaju pred r ‒ ˈwǝrx, šˈtǝrk, ˈtǝrt 

 

2.2.2.3 KRATKI NENAGLAŠENI SAMOGLASNIKI 

Tudi sistem kratkih nenaglašenih samoglasnikov je monoftongičen. 

 

i    u 

 e /ǝ o  

  a   

 

Izvor: 

      i ← iz izglasnega i ‒ xuódi, stóːji 

 ← iz i, ko ta ne oslabi ‒ imìẹ 

 ← iz aj ‒ velelniki kot čáːki, čáːkite, dili, dilite 

 

      u ← iz prednaglasnega u ‒ lupíːna, lupíːt, zuwáːt, čudàːk 

 ← iz prednaglasnega o ‒ kulino, lupáːta, bulàːn bunùː, dubíːt se, hudìːt, purunáːt, 

uγràːja, ubìẹla, pumàːγəm 
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 ← iz ponaglasnega o ‒ jáːγuda 

 ← iz izglasnega *-o, *-ǝ ‒ búːku, γáːbru, susíẹdu; búːku, cíẹrku 

 ← iz izglasnega *-il, *-al, *-ěl ‒ del. na -l m díẹlu, γlíẹdu, míẹru, ríẹku, níẹsu, ƀíːdu 

 

      e ← iz izglasnega e ‒ pùolje, mùorje; Imn žéːne, sèːstre 

 ← iz izglasnega *-ę ‒ téːle, jáːre, rèːme 

 

      o ← iz izglasnega -o ‒ kulino, lito, misto 

 ← iz izglasnega *-ǫ ‒ Oed pud mìːzo, Ted sèːstro, tèːto, žèːno 

 ← iz izglasnega -u ‒ Ded m in s sp. bráːto, síːno, kulino 

 ← iz prednaglasnega a v besedi lòːxko 

 

      a ← iz izglasnega a ‒ bráːda, uγràːja 

 ← prednaglasni *e sporadično ‒ aˈdn adˈna adˈno 

 

       ← iz pred- in ponaglasnega *ě ‒ črpíːnja, lnóːba, ƀíːdt 

 ← iz nenaglašenega *ę ‒ páːmt, Red pstìː 

 ← iz ponaglasnega u ‒ tribx 

 ← iz * ‒ džàːn 

 ← iz pred- in ponaglasnega e ‒ pštáːt, bsìẹda 

 ← iz pred- in ponaglasnega i ‒ pàːjt, dáːt, píːjm, šròːk  

 ← iz ponaglasnega a ‒ pàːjt 

 ← iz ponaglasnega ǝ v položaju za mehkim soglasnikom ‒ làːčn 
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      ǝ ← iz ponaglasnega ǝ pred r, večinoma v prevzetem besedju ‒ šùoštǝr, šóːudǝr, mšìẹtǝr, 

γìẹrbǝr, γèːjtǝr ʻgnojʼ 

 

2.2.2.4 ONEMITVE SAMOGLASNIKOV 

V bovškem govoru onemevata predvsem i in a (IK: 15).  

      ø ← pred- in ponaglasni i ‒ xíːšca, wèːrγlce, usmìːlt se, mit, skuríːščt  

 ← ponaglasni ǝ, npr. v priponskih obrazilih -ǝc, -ǝk ‒ mǝzìːnc, kùːpc, pàːc, stàːrc, júːnc, 

pundèːĺk 

 ← pred- in ponaglasni a ‒ tkùː  

 ← prednaglasni u ‒ šíːt, stíːt 

 

2.2.3 SOGLASNIKI 

2.2.3.1 ZVOČNIKI 

w []   m 

 l r n 

j ĺ  ń 

 

Nastali so iz enakih izhodiščnih splošnoslovenskih zvočnikov, poleg tega pa še: 

      w ← kot protetični w ‒ wèːxct, wèːγĺe, wéːĺe, wèːzk, wéːxt 

 ← iz  v položaju pred nezaokroženimi samoglasniki ‒ wːrca, wːrx, kráːwa, níːwa 

       ← iz l pred soglasnikom ‒ ˈdoka 

      m ← iz b v soglasniški skupini bn ‒ drumàːn dróːmna drumnùː 

      l ← iz ĺ skupaj z j pred samoglasnikom (l + j) ‒ stéːlja, kljùːč, Red puólja 

      r ← ohranjen v skupini *črě-, *žrě ‒ črìẹšnja, črìẹwĺ, žǝrbìːĺ 

 ← ohranjeno v star. predponi nar 'naj' ‒ nǝrbùoĺš, nəràːjš 
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      n ← iz ń v skupini z j pred samoglasnikom (n + j) ‒ káːnja, lúːknja, Red/Ted kóːnja 

 ← iz l po različenju v soglasniškem sklopu ll, nastalem po onemitvi nenaglašenega i ‒ sem 

míːsǝlna  

      ŋ ← iz sekundarnega ń pred k in γ ‒ ˈγeŋk, štéːjŋγe 

      j ← vrinjeni j za naglašenim e-jevskim samoglasnikom in pred č ‒ sƀéːjča, pèːjč, srèːjča, 

nùojč, réːjč, séːjč 

 ← iz ĺ skupaj z l pred samoglasnikom (l + j) ‒ pustéːlja 

 ← iz ń skupaj z n pred samoglasnikom (n + j) ‒ púːnja, Red kóːnja  

      ĺ ← iz l v primeru γĺùːx 

      ń ← iz n v primeru γrńàːk γréːńka γrńkùː 

  

2.2.3.2 NEZVOČNIKI 

p b f ƀ 

t d (ϑ6)  

c  s z 

č  š ž 

k  x γ 

 

Nastali so iz enakih izhodiščnih splošnoslovenskih nezvočnikov, poleg tega pa še: 

      b ← iz v pred sprednjimi samoglasniki ‒ bːja, bːjənca, n γláːb, ˈprbe (najprej) 

 ← v prevzetem besedju ‒ Bàːlent 

      f ← redko iz v v položaju pred nezvenečim nezvočnikom ‒ fčìẹr, fčìẹrja 

 ← tujejezični f v mlajšem besedju ‒ brìːtof, fíːγa 

      ƀ ← iz v pred sprednjimi samoglasniki ‒ sƀéːjča, ƀéːža, ƀidt 

6 Barbara Ivančič Kutin v svojem opisu bovškega govora še ločuje /ϑ/ in /t/ < d v izglasju (IK: 16). Med mojim 
delom na terenu v spontanih govorih informatorjev razlika med fonemoma ni bila prisotna.  
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      d ← iz t v primeru kráːdk kráːtka kráːtko po naliki na tip ríːẹdk ríːẹtka ríːẹtko, γláːdk 

γláːtka γláːtko, sláːdk sláːtka sláːtko 

      z ← v soglasniški skupini zg iz zv v primerih zγòːnc, zγunìːt 

      č ← iz * ‒ sƀéːjča, pèːjč, srèːjča, nùojč, tréːjč, réːjč, séːjč 

      š ← iz s po prekozložni asimilaciji ‒ šúːša, pušlùːši 

      k ← iz t v izglasju ‒ spˈjk 

      x ← iz γ < *g v izglasju ‒ snìẹx, bùox, brìẹx  

 ← v prevzetem besedju ‒ dìːxtŋγa 

      γ ← iz g ne v položaju pred pavzo ‒ γùoba, nóːγa, Red snγàː 

 ← v prevzetem besedju ‒ fíːγa, faγòːt 

Pri glasovni analizi sem si pomagala z naslednjo literaturo: IK 2007, Lo 1993, Rig 1986. 

 

2.2.4 POSEBNOSTI DRUGIH JEZIKOVNIH RAVNIN: OBLIKOSLOVJE 

V bovškem govoru so ohranjeni vsi trije spoli in vsa tri števila. Občasno je nedosleden pri 

samostalnikih srednjega in ženskega spola, kjer pri dvojini prihaja tudi do rabe množinske oblike, 

če ne gre za besedne zveze s števnikom dve ali obe. Od naglasnih tipov so ohranjeni nepremični 

na osnovi, premični na osnovi in mešani. Samostalniki moškega spola, ki se končujejo na 

samoglasnik, osnovo podaljšujejo s t ‒ Brúːnta, Máːrkta. V Imn enozložniških osnov 

prevladuje končnica -i, obs. - ‒ síːn, bráːt, pùob. 

Nekateri predlogi so okrepljeni s prislovi, ki imajo usmerjevalno funkcijo ‒ γrìẹm tu báːjto, sm 

pːršu sem ud kàːšte, bìẹž dòːka u Tmìːn. Raba prislovov je odvisna od govorčevega trenutnega 

položaja v prostoru. Pomen prislovne sestavine se lahko popolnoma izgubi ‒ kej kùːxš tu 

lùonc? (IK: 17). 

Pojavljajo se predvsem naslednji vezniki: šiẹ, šìẹd, an, al pa, pa, d, k, ztùː. 

Najpogostejši členki so ˈno, šìẹd. 
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3. ZEMLJEPISNA LASTNA IMENA 
 

3.1 DELITEV LASTNIH IMEN 
Lastna imena se glede na lastnoimensko poimenovanje predmeta v zunajjezikovni stvarnosti 

delijo na tri skupine: imena bitij, stvarna imena in zemljepisna imena (Še 2008: 13). 

3.1.1 LASTNA IMENA BITIJ 

Lastna imena bitij (bionimi) poimenujejo živa bitja, umeščena v družbenoprostorske odnose in 

sisteme. Med poimenovanja bitij uvrščamo človeška imena (antroponimi), veroslovna (teonimi), 

živalska (zoonimi) in rastlinska imena (fitonimi). Človeška imena se nadalje delijo na osebna 

imena, sestavljena iz neskupnih osebnih imen (rojstno/krstno ime, vzdevek, priimek) in skupnih 

osebnih imen (družinsko ime), skupinska in neprava človeška imena (Še 2008: 13). 

3.1.2 STVARNA LASTNA IMENA 

Stvarna lastna imena (hrematonimi) poimenujejo objekte, ki so produkt človeške dejavnosti, in so 

umeščena v gospodarsko-, politično- in kulturnoprostorske odnose in sisteme (Še 2008: 13). 

3.1.3 ZEMLJEPISNA IMENA 

Zemljepisna lastna imena (geonimi) v širšem smislu poimenujejo pojave na zemeljskem površju 

(toponimi) in v vesolju (kozmonimi ali astronimi), ki so umeščeni v zemljepisnoprostorske 

sisteme. Zemljepisna imena v ožjem smislu se delijo na naselbinska (ojkonimi) in nenaselbinska 

imena (anojkonimi). Nenaselbinska imena so sestavljena iz poimenovanj voda (hidronimi), 

gorskih imen (oronimi), poimenovanj obdelovalnih zemeljskih površin (agronimi), poimenovanj 

za komunikacijske povezave v naravi (hodonimi) in imen drugih naravnih in političnoupravnih 

enot na zemeljskem površju (horonimi) (Še 2008: 13). 

3.1.3.1 LEDINSKA IMENA 

Ledinska imena, imenovana tudi terenska imena, sodijo med nenaselbinska zemljepisna lastna 

imena. Poimenujejo: 

• obdelovalne zemeljske površine za gojenje kulturnih rastlin, krme (agronimi): polja, 

njive, sadovnjake; 

• travnike, senožeti, pašnike, planine; 

• gozdove, gozdne plantaže (gozdna imena); 

• vodne površine (vodna ledinska imena); 

• vzpetine (gorska ledinska imena); 
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• poti in njihove dele; 

• orientacijske točke: razgledišča, znamenja, križe, planinske koče (Klinar et al. 2012: 13). 

Imena voda, gora in poti so pogosto prekrivna z drugimi zemljepisnimi lastnimi imeni ‒ 

hidronimi, oronimi in hodonimi. Razlika je v tem, da ledinska imena poimenujejo dele (krajši 

deli poti, nižje vzpetine, manjše vodne površine), »prava« zemljepisna imena (»prava« vodna in 

gorska imena ter »pravi« hodonimi) pa celoto (Brozovič 2013: 36‒37).  

3.1.3.2 HIŠNA IMENA 

Hišna imena spadajo med zemljepisna lastna imena. Poimenujejo hišo s hišno številko v naselju 

ali delu naselja, ne pa tudi posameznih gospodarskih poslopij, ki sodijo k hiši (npr. drvarnica, 

hlev) (Klinar et al. 2012: 13). Hišna imena imenujemo tudi domača ali vulgarna imena (v SA 

nomen vulgo).  
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4. METODE ZBIRANJA PODATKOV 
Diplomska naloga je nastala z željo, da hišna in ledinska imena, ki se v narečju uporabljajo oz. so 

še v spominu (starejših) domačinov, obvarujem pred pozabo. Hišna in ledinska imena 

predstavljajo bistven del kulturne dediščine, ki se prenaša od ust do ust, a se hkrati dandanes v 

vsakodnevni rabi tudi izgublja, zato sem skušala popisati vsaj delček bogate nesnovne kulturne 

dediščine v Bovcu in njegovi okolici.  

 

4.1 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 
Dokumentiranje hišnih in ledinskih imen je razdeljeno na terensko in kabinetno delo. V Bovcu 

sem obiskala domačine, ki poznajo poimenovanja zemlje, ki jih obdaja, in hiš v okolici. Na ta 

način sem pridobila največ podatkov. Pri raziskavi sem si pomagala tudi s pisnimi viri:  

Franciscejskim katastrom za Primorsko (1811‒1869) iz Mestnega arhiva v Trstu (Archivio di 

Stato di Trieste) in župnijsko knjigo oz. statusom animarum (po letu 1800). Vključila sem tudi 

literaturo o Bovcu, ki je prav tako lahko koristen vir podatkov. 

4.1.1 DOLOČILA ZA ZBIRANJE LEDINSKIH IN HIŠNIH IMEN 

Popisati je potrebno vsa imena, ki jih domačini uporabljajo, in tista, ki jih poznajo iz preteklosti 

(npr. hišna imena za že porušene stavbe, ledinska imena, pri katerih je prišlo do spremembe rabe 

zemljišča). Pri ledinskih imenih so slednja označena z *. Od hišnih imen se zbirajo tista, ki so v 

rabi vsaj od leta 1940, četudi ne na istem objektu (npr. hišno ime je prinesla družina od drugod, 

ko se je preselila). To je namreč obdobje konca nastajanja novih kmetij in začetek deagrarizacije 

podeželja in urbanizacije podeželskih naselij. Kot dokazilo o ustrezni starosti hišnega imena 

služijo podatki iz zgodovinskih virov. Če hišno ime v zgodovinskem viru ni zapisano, se okvirno 

obdobje nastanka preveri pri domačinih (Klinar et al. 2012: 15‒16).  

4.1.2 DOKUMENTIRANJE LEDINSKIH IN HIŠNIH IMEN 

Ledinska in hišna imena morajo biti dokumentirana pisno in zvočno. Zvočni zapis namreč 

omogoča natančen zapis imen v fonetični transkripciji. Poleg tega pa je lahko odsek zvočnega 

posnetka tudi uporabljen pri objavi zvočne podobe na spletni strani ali v drugem elektronskem 

viru (Klinar et al. 2012: 20).  

Pri terenskem dokumentiranju ledinskih in hišnih imen sem poskušala dobiti odgovore na 

vprašanja, ki sestavljajo obrazec za zapis ledinskih in hišnih imen, sestavljen v delu Metode 

zbiranja hišnih in ledinskih imen (Klinar et al. 2012: 26‒33): 
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a) Obrazec za dokumentacijo hišnega imena 

1. Kako se reče / rečete / pravite tej hiši?  

[sprašujemo po osnovni obliki hišnega imena] 

2. Kdo živi (je živel) v tej hiši? Kako rečete »ta domačim«? 

[sprašujemo po osnovni obliki družinskega imena] 

3. Kako se reče / se je reklo gospodarju hiše? 

[sprašujemo po nazivanju gospodarja] 

4. Kako se reče / ste rekli gospodinji hiše? 

[sprašujemo po nazivanju gospodinje] 

5. Čigav je osel? Čigava je hiša/hči? Čigavo je polje/kapšče? 

[sprašujemo po svojilnem pridevniku, ko je v zvezi s samostalnikom] 

6. Kje ste bili včeraj, ste se ustavili, ste bili na obisku …? 

[sprašujemo po obliki za mestnik] 

7. H komu ste šli na obisk, ste šli po moko …? 

[sprašujemo po obliki za dajalnik] 

8. Od kod ste prišli domov, ste prinesli mleko …? 

[sprašujemo po obliki za rodilnik] 

9. Kaj pomeni hišno ime, zakaj se tako reče? Ali morda veste, kaj bi to lahko pomenilo? 

(Sprašujemo tudi po pomenu besed, ki se pojavljajo v hišnem imenu.) 

 

b) Obrazec za dokumentacijo ledinskega imena 

1. Kaj je to? Kako se reče / rečete / pravite temu travniku, pašniku, njivi, gozdu …? 

[sprašujemo po osnovni obliki imena] 

2. Kje ste bili, ste se ustavili, ste pasli krave, kosili/sekli, grabili, sadili krompir …? 

[sprašujemo po obliki za mestnik] 

3. Kam ste šli, ste gnali krave, šli kosit/seč, šli grabit, šli sadit krompir …?  

[sprašujemo po obliki za tožilnik] 

4. Od kod ste prišli, ste prignali krave, prinesli krompir …?  

[sprašujemo po obliki za rodilnik] 

5. Kaj pomeni ledinsko ime, zakaj se tako reče? Ali morda veste, kaj bi to lahko pomenilo? 

(Sprašujemo tudi po pomenu besed, ki se pojavljajo v ledinskem imenu.) 
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4.2 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
Ledinska in hišna imena, ki sem jih pridobila s terenskim delom, sem zapisala v fonetični in 

poknjiženi transkripciji. Imena sem najprej slovarsko uredila v obliki slovarskih iztočnic, 

prikazala pa sem jih tudi v tabelah.  

V tabelah si hišna imena sledijo po hišnih številkah, v slovarskem delu so hišna in ledinska 

imena razvrščena po abecednem vrstnem redu. Ledinska imena so predstavljena po vzorcu: 

poknjižena iztočnica (v osnovni oz. slovarski obliki), ki ji za znakom ▶ sledi znanstven narečni 

zapis imena. V oglatih oklepajih so neosnovne oblike ledinskega imena, za tem pa opis te 

parcele. V slovarskem geslu za ledinska imena so zapisani tudi etimološki podatki o imenu. 

Slovarski sestavek hišnih imen pa je zgrajen po vzorcu: poknjižena iztočnica (hišno ime v 

osnovni oz. slovarski obliki), ki ji za znakom ▶ sledi hišno ime v fonetični dialektološki 

transkripciji. V oglatem oklepaju je zapisano poimenovanje za gospodarja oz. gospodinjo ter s 

svojilnim pridevnikom tvorjeno poimenovanje za moškega in žensko, ki sta oz. stojita na tem 

naslovu. Sledi podatek o naslovu, na katerem se je oz. se uporablja hišno ime. Hišna imena sem 

poskušala tudi etimološko razložiti. Pri nekaterih imenih sem podala še dodatne podatke, ki sem 

jih uspela ujeti na terenu.  

Daljše pripovedi domačinov, ki sem jih dodala slovarskim razlagam, so zapisane v dialektološki 

fonetični in poenostavljeni transkripciji.  

Načela za poenostavljeno transkripcijo so sledeča: 
 
 velarni h (x) je zapisan z znakom h; 

 priporniški g (γ) sem zapisovala z g, saj je ta glas ena od posebnosti primorske narečne 

skupine;  

 v pred sprednjimi samoglasniki, pri katerem je v bovškem narečju prišlo do 

fakultativnega prehoda v  ƀ, sem zapisala kot b;  

 ṷ (dvoustnični u) sem pisala kot v;  

 svetli polglasnik  je poenostavljen v polglasnik;  

 diftonga iẹ in uo sem poenostavljeno zapisala ie, uo; 

 naglas sem opustila. 

4.3 POKNJIŽEVANJE LEDINSKIH IN HIŠNIH IMEN 
Obstajata dva načina knjiženja zemljepisnih in osebnih lastnih imen: glasovno-pravopisno in 

etimološko-zgodovinsko knjiženje.  
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Glasovno-pravopisno knjiženje je prenos narečne glasovne podobe imena v najbližjo knjižno 

obliko (glasovno knjiženje) ter črkovni zapis s črkovnim sestavom slovenskega knjižnega jezika 

(pravopisno knjiženje). Tako se v pričujočem delu knjižijo: a) etimološko ne povsem jasna 

ledinska imena, saj bi z etimološko-zgodovinsko poknjiženo obliko lahko podajali zavajajoče 

podatke o izvoru imena, b) hišna imena, pri katerih lahko z etimološko-zgodovinskim knjiženjem 

pride do prevelikega odmika od izrazne podobe, kakršna je dejansko v rabi in s katero se nosilci 

identificirajo. Pri hišnih imenih je namreč identifikacijska (istovetenjska) funkcija zelo močna, 

saj z osebnim imenom istovetimo poimenovano osebo. Poleg tega pa se hišna imena ne 

uporabljajo zunaj svojega avtohtonega prostora (Klinar et al. 2012: 47‒50). 

Etimološko-zgodovinsko knjiženje v slovenščini upošteva praslovanski izvor imena, tj. 

praslovansko morfemsko sestavljenost imena iz korena in različnih besedotvornih obrazil 

(etimološko načelo), ter spreminjanje izrazne podobe imena od praslovanščine do časa 

pravopisne in pravorečne ter oblikovno-skladenjske kodifikacije slovenskega knjižnega jezika 

(zgodovinsko načelo). To je knjiženje na glasovno-pravopisni, oblikovni (oblikotvorni in 

besedotvorni) in skladenjski ravni, tj. na vseh ravninah jezikovnega sistema. Glasovno-

pravopisno knjiženje zajema zamenjavo narečnih glasovnih odrazov s knjižnimi, ponovno 

vzpostavitev delno in popolno upadlih nenaglašenih samoglasnikov ter vzpostavitev preglasa, 

pravopisno neupoštevanje prehoda *ł > , ponovno vzpostavitev poenostavljenih sklopov, tako 

prvotnih kot drugotnih, tj. nastalih po onemitvi nenaglašenih samoglasnikov. Pravopisno 

knjiženje ureja tudi pisanje velike in male začetnice ter pisanje skupaj in narazen po pravopisnih 

pravilih. Pri oblikotvornem knjiženju se narečne končnice, katerih izrazna podoba ni posledica 

narečnih glasovnih sprememb, zamenja s knjižnimi, pri čemer se ohranja narečne lastnosti glede 

spola, števila in sklanjatvenega vzorca. Besedotvorno knjiženje vzpostavi knjižno podobo 

nenaglašenih priponskih obrazil, ki so bila v narečju posledica glasovnih pojavov (predvsem 

popolnega upada nenaglašenih samoglasnikov). Knjiženje na skladenjski ravni vzpostavi 

knjižnojezikovno ujemalnost, npr. izpust prostega morfema določne oblike pridevnika. 

Pravopisna in pravorečna kodifikacija glasovne podobe je iz 16. stoletja, oblikovno-skladenjska 

pa iz druge polovice 19. stoletja. Ledinska imena se bodo morda uporabljala širše kot le v 

območju njihove avtohtone rabe, npr. na zemljevidih, ki jih ne bodo uporabljali zgolj prebivalci 

krajev, kjer je poimenovanje prisotno, zato je smiselno ledinska imena poknjižiti oz. 

standardizirati. Ker s tem postanejo imena iz različnih krajev z enakim izvorom primerljiva, se 

jih knjiži po etimološko-zgodovinskem načelu. V diplomski nalogi so skladno z etimološko-

zgodovinskim načelom poknjižena ledinska imena z jasnim izvorom. Tista ledinska imena, 
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katerih izvor ni jasen, so knjižena zgolj glasovno-pravopisno (Klinar et al. 2012: 47‒51, Brozovič 

2013: 39).  

 

4.4 SEZNAM KRATIC IN KRAJŠAV 
 

Pogosto navajani viri in literatura: 

Be = BEZLAJ, France 1976−2007. 

Sn = SNOJ, Marko 2003. 

Še = ŠEKLI, Matej. 

Ke = KEBER, Janez. 

Lo = LOGAR, Tine. Ra = RAMOVŠ, Fran. 

Bad=BADJURA, Rudolf. 

Plet. = Pleteršnikov slovar. 

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. 

 

Strokovno izrazje: 

alp. sl. = alpska slovanščina; ben. it. = beneška italijanščina; daj. = dajalnik; dv. = dvojina; ed. = 

ednina; Franc. kat. = Franciscejski kataster za Primorsko; frl. = furlanščina; hr./sr. = 

hrvaščina/srbščina; im./I = imenovalnik; it. = italijanščina; lat. = latinščina; knj. = knjižni; mak. = 

makedonščina; mest./M = mestnik; m = moški spol; mn. = množina; obs. = obsoško narečje; nar. 

= narečje; nvn. = nova visoka nemščina; or. = orodnik; prid. = pridevnik; psl. = praslovanski, 

praslovanščina; rez. = rezijanščina; rod./R = rodilnik; rom. = romanski, romanščina; s = srednji 

spol; sln. = slovenski, slovenščina; srvn. = srednja visoka nemščina; stvn. = stara visoka 

nemščina; tož./T = tožilnik; ž = ženski spol.  
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5. LEDINSKA IMENA 

5.1 STRUKTURNI TIPI LEDINSKIH IMEN 
Funkcijsko imenoslovje zemljepisna lastna imena pomensko deli glede na poimenovalni motiv, 

ki se ga lahko opiše s teorijo poimenovalnih modelov. Imenoslovec pri tem opiše spoznavni 

odnos, ki ga je poimenovalec imel do poimenovanega predmeta ob nastanku lastnega imena v 

poimenovalnem dejanju. Odnos lahko opišemo s štirimi pomenskimi kategorijami, ki 

odgovarjajo na vprašanja: 

− Kdo?/Kaj? (poimenovani predmet v trenutku nastanka lastnega imena), 

− Kakšen?/Kateri? (lastnost poimenovanega predmeta), 

− Čigav? (svojilnost poimenovanega predmeta), 

− Kje?/Kam? (nahajanje poimenovanega predmeta) (Še 2008: 37−39, Brozovič 2013: 46). 

Prvotni pomen imena se z rabo izgubi, lastno ime se pomensko izprazni, njegov pomen pa 

postane enak poimenovanemu predmetu. Pomen imena v času nastanka in njegov pomen v času 

rabe je zato potrebno ločevati. Poimenovalni motiv lastnemu imenu določa njegov strukturni tip 

(Še 2008: 39, Brozovič 2013: 46).  

Na primer ledinska imena z osnovo skal- izražajo vse štiri pomenske kategorije: a) poimenovani 

predmet: Skala ʻskala, skalovjeʼ; Skalca ʻmajhne skale, majhno skalovjeʼ; b) lastnost: Debela 

skala ʻdebela, ne tanka skalaʼ; c) svojilnost: Plajerjeva skala ʻskala (od) Plajerjaʼ; č) nahajanje: 

Gorenje Skala ʻskalovje, ki je višjeʼ, Na skalah ʻna skalovjuʼ, Pod skalami ʻpod skalovjemʼ. 

Strukturno ledinska imena delimo na enobesedna in večbesedna. Enobesedna se naprej delijo na 

enodelna in dvodelna. Enodelna enobesedna imena vsebujejo samo en korenski morfem in so 

lahko brezponska ali ponska. Brezponska imena so pomensko- in slovničnoizpeljavna. Ponska 

imena pa so tvorjena s pomočjo pon (predpone, medpone, pripone) in se glede na mesto 

razvrstitve le te na koren delijo na priponske (izpeljanke), predponske (sestavljenke) in 

predponsko-priponske (predponsko-priponske izpeljanke) tvorjenke. Dvodelna enobesedna 

imena so zelo redka. Med večbesedna imena uvrščamo predložne besedne zveze, zložene 

samostalniške besedne zveze s pridevniškim prilastkom in zložene pridevniške besede. Določen 

del zemljepisnih lastnih imen ostaja strukturno nejasnih, predvsem tista, ki jih etimološko ni 

mogoče zadovoljivo pojasniti (Še 2008: 40−52, Brozovič 2013: 46).  
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5.1.1 ENOBESEDNA IMENA 

5.1.1.1 Enodelna enobesedna imena 

5.1.1.1.1 Enodelna brezponska imena 

Enodelna brezponska imena so lahko pomenskoizpeljavna in slovničnoizpeljavna. 

5.1.1.1.1.1 Pomenskoizpeljavna imena 
Mednje spadajo imena, ki so nastala samo po pomenski izpeljavi kot imenotvornem postopku z 

ničtim imenotvornim obrazilom. Lastno ime je izpeljano iz občnega ali iz lastnega imena in je 

temu homonimno. Poimenovanje je lahko nemetaforično (izraža enakost z zemljepisnim 

poimenovanjem) ali metaforično (izraža podobnost s pomočjo primere). Pomenskoizpeljavna 

imena so lahko izsamostalniška (izobčnoimenska, izlastnoimenska), izpridevniška ali izštevniška 

(Še 2008: 40−42, Brozovič 2013: 47).  

Izsamostalniška pomenskoizpeljavna imena izražajo poimenovani predmet, torej odgovarjajo na 

vprašanje Kaj? in so glede na strukturni tip gole samostalniške besedne zveze (Še 2008: 41). V 

okolici Bovca najdemo zgolj izobčnoimenska izsamostalniška imena: Bajer, Brdo, Čela, Čelo, 

Črča, Dabra, Dolina, Frnjaža, Guna, Komunja, Kucer, Krnica, Laz, Ledina, Ogreja, Plainca, 

Planja, Polica, Prevala, Prodi, Ravna, Rebro, Rut, Skala, Skok, Stena, Stran, Šija, Škrbina, 

Tumrček, Olšje. 

Izpridevniška pomenskoizpeljavna imena pomensko izražajo lastnost, tj. kakovost in vrstnost, pri 

čemer odgovarjajo na vprašanji Kakšen? in Kateri?, ter svojilnost poimenovanega predmeta z 

odgovorom na vprašanje Čigav? Sem spada strukturni tip gole pridevniške besedne zveze (Še 

2008: 41). Takih imen je na Bovškem malo. V ta tip sodijo imena zloženih samostalniških 

besednih zvez, pri katerih je prišlo do elipse oz. izpusta jedra: Bogata.  

Izštevniška pomenskoizpeljavna ledinska imena med zbranimi imeni v okolici Bovca niso bila 

izpričana.  

5.1.1.1.1.2 Slovničnoizpeljavna imena 

Slovničnoizpeljavna imena so nastala samo po slovnični izpeljavi kot imenotvornem postopku. K 

temu prištevamo spremembo slovničnega števila, spremembo slovničnega spola in števila, rabo 

odvisnega sklona v vlogi imenovalnika, spremembo sklanjatvenega vzorca in sklapljanje 

predloga s samostalnikom (Še 2008: 42). Pri zbranem gradivu ledinskih imen najpogosteje 

prihaja do spremembe slovničnega spola in števila v procesu polastnoimenjenja po vzorcu: 

ženski spol a-jevske sklanjatve ednine → srednji spol o-jevske sklanjatve množine. Do tega pride 
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pri naslednjih ledinskih imenih: Gmajnica, Lahova jama, Njivica, Planjca, Polica, Skala, Skalca. 

Samo do spremembe spola je prišlo pri dveh primerih: Lazca, Kratčica.  

 

5.1.1.1.2 Enodelna ponska imena 

Ponska imena so tvorjena v besedotvornem postopku s pomočjo pon. Glede na mesto razvrstitve 

pone na koren tvorjenke se delijo na priponska, predponska in predponsko-priponska (Še 2008: 

43). 

V zbranem ledinskem imenju iz okolice Bovca se pojavljajo zgolj priponska imena. Priponska 

imena so izpeljana s priponskim obrazilom. Pojavljajo se naslednja priponska obrazila: 

 -ica < psl. *ica:   

← v pomenu manjšalnosti (izsamostalniška): Gmajnica ← majhna gmajna;  

Gomilica ← majhna gomila; Jezerca ← majhna jezera; Njivica ← majhna njiva s mn. ← 

majhna njiva ž ed.; Pečca ← majhna peč; Skalca ← majhna skala s mn. ← majhna skala ž 

ed., 

← kot nosilnik lastnosti (izpridevniška): Kratčca ← kratke (njive); Planjca ← 

plana zemlja. 

 -n-ica < psl. *-ьn-ica: 

  ← prvotni pomen je nosilnik lastnosti, drugotni pa prostor/mesto: Kotnica ← 

*kotna dolina; Ograjnica ← ograjnica ← ograja; Praprotnica ← kjer je praprot. 

 -ov-(n)-ica < psl. *-o-(ьn)-ica/-ov-ec < psl. *-o-ьcь / *-ьcь: 

  ← izraža svojilnost (iz lastnoimenskega samostalnika): Kendovica ← Kenda, 

  ← v pomenu obilnosti rastlinskega ali živalskega sveta pri izpeljankah iz 

poimenovanj za rastline in živali: Rakovnica ← rak, Brezovec ← breza; Ježevec ← jež,  

  ← kot nosilnik lastnosti: Širokovica ← široko pobočje. 

 -je < psl. *-ьe:  

  ← skupna imena, pogosto iz poimenovanj za rastline: Kotlje ← več kotlov; Ušje 

← ušje ← *uša < olša ‘jelša’.  
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 -išče < psl. *išče: 

  ← v pomenu prostor/mesto: Kapišče ← kjer je kaps ; Žarišča ← kjer žari. 

 -ina < psl. *-ina: 

  ← pomen nedoločljiv, morda prvotno v pomenu večalnosti: Dolina ← dolina ← 

*dol. 

 -ja < psl. *-a: 

  ← v pomenu prostor/mesto (samostalnik + *a): Črča ← črča ← črt; Malena ← 

*malen, malin. 

 -lo < psl. *-dlo: 

  ← besedotvorno obrazilo s prvotnim pomenom orodje/sredstvo, ki je v drugotnem 

pomenu prostor/mesto: Ločilo ← *ločilo ← ločiti; Močila ← *močilo ← močiti.  

 -ec < psl. *-ьcь:  

  ← v pomenu manjšalnosti: Ložec ← *ložec ← log; Kolovratec ← kolovrat.  

 -č-ek < psl. *-ьč-ьk-ъ: 

  ← obe obrazili nastopata v pomenu manjšalnosti: Votelček. 

 -n-ik < psl. *-ьn-ikъ: 

  ← podobno kot obrazilo -n-ica gre v prvotnem pomenu za nosilnik lastnosti, v 

drugotnem pa je pomen prostor/mesto: Počivalnik. 

 -ar-ica < psl. *-ar-ica: 

  ← najverjetneje v pomenu mesto/prostor: Golobarica. 

 

5.1.1.2 Dvodelna enobesedna imena 

To so imena s strukturo zloženke in so zelo redka. V ledinskih imenih iz okolice Bovca je 

dokumentiran primer: Kolovrat ← kolovrat. Zlaganje v tem primeru nastopa kot besedotvorni 

postopek, pri katerem nastane glagolska medponsko-priponska zloženka s pripono -ø ter s 

pomenom vršilnika (Še 2008: 47).   
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5.1.2 VEČBESEDNA IMENA 

Večbesedna ledinska imena imajo lahko strukturo predložne besedne zveze, zložene 

samostalniške besedne zveze s pridevniškim ali samostalniškim prilastkom, zložene pridevniške 

besedne zveze (Še 2008: 47). 

5.1.2.1 Predložne besedne zveze 

Predložne besedne zveze so med strukturnimi tipi ledinskih imen najpogostejše. Ta imena so med 

vsemi ledinskimi imeni najbolj povezana z občnimi imeni, saj so nastala s polastnoimenjenjem 

občnoimenskih predložnih besednih zvez, npr. pod steno → Pod steno. V osnovni obliki 

odgovarjajo na vprašanje Kje? in tako označujejo nahajanje (Še 2008: 48). V jedru predložnih 

besednih zvez se pojavljajo predlogi na, pod, pri, v in za. Le ti pa se spreminjajo s pregibanjem 

besedne zveze: na − z/s, pod − izpod, pri − k/h − od, v −z/s, za − izza/s/z.  

Zabeležena ledinska imena s strukturo predložne besedne zveze so najpogostejša: Na čukli, Na 

gavgah, Na hrevu, Na Kaconovi poti, Na klopcah, Na konju, Na konici, Na koritih, Na kraju, Na 

kresu, Na lahtu, Na mlinu, Na ograpku, Na plazu, Na polju, Na potoku, Na ravnah, Na rebrih, Na 

rejdi, Na robu, Na skalah, Na vrhu Olšja, Na vrteh, Pod bregi, Pod ledinami, Pod Ravelnikom, 

Pod skalami, Pod steno, Pod Stražiščem, Pod veliko steno, Pri borovcu, Pri Devici Mariji, Pri 

Gojčičevi skali, Pri Jurcovem hlevu, Pri kamnu, Pri kapeli, Pri Kukču, Pri Lenartu, Pri luži, Pri 

Medalu, Pri mlinu, Pri Pritoku, Pri tasah, Pri olšéh, Pri žagi, V borovcih, V brdu, V jami, V 

klincu, V leški, V meleh, V mocu, V mucu, V toku, V trnju, Za Bcem, Za glavo, Za grabci, Za 

hrevom, Za kucerjem, Za naklom, Za potokom, Za robom, Za skalo, Za šijo, Za šolo.  

5.1.2.2 Zložene samostalniške besedne zveze s pridevniškim prilastkom 

Prav tako kot predložne besedne zveze so tudi zložene samostalniške besedne zveze s 

pridevniškim prilastkom nastale s pomensko izpeljavo občnoimenskih samostalniških besednih 

zvez, npr. debela skala → Debela skala. V jedru teh besednih zvez je samostalnik, ki ima 

identifikacijsko funkcijo, v določilu pa je pridevniška beseda. V vlogi prilastka lahko nastopajo 

izobčnoimenski pridevniki ali izlastnoimenski pridevniki. V slednjem primeru pogosto nastopa 

poimenovanje gospodarja iz hišnega imena in zveza pomeni svojilnost, torej določa, komu 

pripada zemlja (Še 2008: 50−51). 

Dokumentirana ledinska imena s strukturo zložene samostalniške besedne zveze s pridevniškim 

prilastkom so:  

a) Cezarjev mlin, Čimcova gmajna, Kaljansko polje, Lahova jama, Marinkelnov rut, 

Mojenkov rut, Pičelnov log, Štircova drasca, Tomažinova gmajna, Žvanova skala;  
33 

 



b) Debela skala, Dolge njiva, Gorenje Skala, Gorenji Rut, Globoki potok, Huda pot, Jaški 

breg, Jaški kamen, Lisičja vodenca, Medveja polica, Ravni laz, Rodaška skala, Spodnje 

Skala, Spodnji Rut, Široki plaz. 

 

5.1.3 STRUKTURNO NEJASNA IMENA 

Strukturno nejasna je uvrstitev imen Radovlje, Rešec, Zabrajda. 

 

5.2 POMENSKA MOTIVACIJA LEDINSKIH IMEN 
Etimološko jezikoslovje zemljepisna lastna imena glede na pomensko motivacijo deli na osnovi 

topoleksema, tj. občnega imena, iz katerega je ime nastalo, ter tako določa prvotno pomensko 

motivacijo imena glede na poimenovani zemljepisni objekt. Etimološko imenoslovje se od 

funkcijskega loči po tem, da poimenovalni modeli nastanka zemljepisnega imena v okviru 

pomenskih kategorij in njihove imenske vloge v prostoru v etimološkem imenoslovju niso 

pomembni, ter da sta pri etimološkoimenoslovnem proučevanju občnoimenska in lastnoimenska 

sfera izenačeni. Tako pri proučevanju občnih kot lastnih imen je cilj etimološkega jezikoslovja 

odkriti in rekonstruirati prvotni leksem kot jezikovni znak, in sicer njegovo prvotno obliko 

(določiti korenski in besedotvorni morfem) ter njegov prvotni leksikalni pomen (odkriti pomen 

korena). Z etimološkoimenoslovnim pristopom se lahko določi etimon, tj. korenski morfem, 

njegov izvor in prvotni pomen. Ta pristop je v jezikoslovju pomemben predvsem za zgodovinsko 

jezikoslovje, saj zemljepisna imena ohranjajo starejše glasoslovne, naglasne, oblikoslovne in 

besedotvorne značilnosti ter odmrlo besedje, ki lahko v občnoimenski sferi niso več ohranjeni 

(Še 2008: 54−55, Brozovič 2013: 54). 

Primer pomenskomotivacijske delitve ledinskih imen na podlagi topoleksema je izdelala praška 

imenoslovna šola, ki je ledinska imena razdelila na:  

1. splošne lastnosti zemljišča: lega, oddaljenost, velikost, barva, vrednost, strarost …; 

2. lastnosti tal: oblikovanost tal (ravnost, nagnjenost, dvignjenost, poglobljenost), kulturna 

krajina (namembnost), vodovje, atmosferski pojavi …; 

3. rastlinstvo: poraščenost, rastlinske vrste, gojenje rastlinstva …; 

4. živalstvo: divje živali, domače živali; 

5. človek: lastninski in pravni odnosi, uporaba zemljišča, posegi, duhovno življenje in 

zgodovina (Še 2008: 55). 
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Na tem temelji tudi natančna delitev ledinskih imen glede na poimenovalne motivacije, ki je bila 

izdelana v okviru projekta FLU-LED. Imena delijo glede na: 

1. zemljišče: 

a) oblike zemeljskega površja: 

i. raven svet, ravnina; 

ii. nagnjen in vzpet svet: 

− pobočje vzpetine, 

− delitev nagnjenega sveta, 

− oblike vzpetega sveta; 

iii. poglobljeno površje, vdrtine: 

− vrtačaste vdrtine, 

− kotlaste vdrtine, 

− koritaste vdrtine; 

b) sestava in lastnost tal; 

c) značilnosti zemljišča; 

 

2. vodovje; 

 

3. pojavi v ozračju; 

 
4. rastlinstvo:  

a) pojavnost rastlinstva; 

b) rastlinske vrste; 

 

5. živalstvo: 

a) živalske vrste; 

b) bivališča živali; 

 

6. človek: 

a) lastninski in pravni odnosi; 

b) človekova dejavnost: 

i. kmetijstvo; 

ii. druge dejavnosti; 

c) človekove stvaritve: 
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i. naselje in stavbarstvo; 

ii. razmejitveni objekti; 

d) komunikacijske povezave; 

e) duhovno življenje in zgodovina; 

 

7. lastna imena: 

a) osebna imena; 

b) zemljepisna imena (Klinar et al. 2012: 54−55). 

Ta delitev bo tudi osnova za pomensko analizo dokumentiranih ledinskih imen v Bovcu. 

Informatorji se zavedajo različnih motiviranosti za poimenovanje ledinskih imen:  

B: Rcìːmo z tìẹ xrìːbe tlìẹ ukòː: Jàːvoršček − jàːvor, jàːvorj so γóːre, Pulòːwnk práːvjo ztùː 

k-je pulùožn, Stòː zγlìẹda ku ˈn stòː, ne. Ìːzγǝra je pa blàː izγurìẹta, k-jo je strila zntìːla an 

je dùːγo càːjta nùːcla, d se je zǝràːsla, d se ni vìːdlo tèːjste izγorelìːne γòːre. Jèːst sm ˈtuj ne 

dwàːkǝrt ˈšu γóːre γlìẹdt ˈtu. Je uγlìẹno ˈse. Se práːb, ˈlej, 150 lìẹt nzáːj, pa rìẹs je γurìẹlo nìẹki 

urìẹd. Jáːlovec − ja jáːluwa γóːra je bìːla, k-je bìːla neupuràːbna z pstìẹrje, še nubèːdn ni 

mòːγu γóːre, k-je bìːla zxtìẹna. Se práːb s-jáːlu, nìːs upuráːbn an kòːnc. Škrlatìːca − sùːnce 

k-γrìẹ zvčìẹr, je škrláːtna, ˈne. Šˈpk − Šˈpik je taklìẹ, je špìːčst, ˈne, ˈja. Je sáːma lóːγika, ˈne.   

  

5.2.1 Zemljišče 

Večina etimonov zbranih ledinskih imen iz okolice Bovca spada v sklop ʻzemljiščeʼ. Pri tem je 

mišljeno predvsem zemljišče z zempljepisnega vidika. Med zemljepisne značilnosti zemljišča 

uvrščamo oblike zemeljskega površja, sestavo in lastnost tal in druge značilnosti, ki v prvih dveh 

skupinah nista zajeti. Poimenovanja so lahko nastala na metaforični ali nemetaforični ravni (Še 

2008: 56). 

5.2.1.1 Oblike zemeljskega površja 

Po oblikovanosti lahko svet delimo na raven ali neraven, tega pa dalje na vzvišen in vdrt oz. 

poglobljen. Tako dobimo tri velike skupine oblikovanosti zemeljskega površja: raven svet, 

vzvišen svet in vdrt svet (Bad: 22). Teren v alpskih pokrajinah je zelo razgiban, zato med 

ledinskimi imeni dobimo poimenovanja za vse tri skupine.   
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5.2.1.1.1 Raven svet, ravnina 

Ravnina je ravna ali skoraj ravna terenska ploskev brez posebno izrazitih grbin in vdrtin. Ravni 

svet je lahko oblikovan vodoravno in navpično, vendar je slednji manj pogost. Po obsegu delimo 

ravnine na velike in majhne, ločimo pa tudi neograjeno ravnino, ki na nobeni strani svojega roba 

ne meji na nagnjen ali dvignjen svet, delno ograjeno ravnino, ki ima nagnjen ali dvignjen svet na 

eni strani svojega roba,  in ograjeno ravnino, katero nagnjen ali dvignjen svet obdaja (Bad: 

23−28).  

Ravnino na Bovškem poimenujejo: *ravna -ø s mn ʻravninaʼ → Na ravnah, Ravna; *planjca -ø s 

mn ʻraven svet brez drevja in grmovja, manjši od planjaveʼ (Bad: 273) → Planjca; planja -e ž 

ʻraven svet brez drevja in grmovjaʼ, ʻjasaʼ (Bad: 273, IK: 76) → Planja;  polica -ø s mn ʻdvignjena 

ravna ploskev, ki je na eni strani ograjena, na drugi pa zaprtaʼ (Bad 26−27), ʻravna površina nad 

prepadomʼ → Polica.  

Ljudska geografija pozna tudi poimenovanja za ravninske dele glede na njihovo lego (Bad: 31). 

Med ta poimenovanja spada kraj -a m ʻskrajna meja ravninskega ali gorskega obodaʼ (Bad: 31) → 

Na kraju.  

5.2.1.1.2 Nagnjen in vzvišen svet 

Lahko ga opišemo s poimenovanji za dele pobočja vzpetine, stopnjo nagnjenosti zemljišča ter 

posameznimi oblikami dvignjenega sveta (Še 2008: 57). 

Pobočje vzpetine v grobem sestavlja znožje, rebri in vršina (Bad: 52). V okolici Bovca so 

topoleksemi, ki označujejo pobočje vzpetine: stran -i ž, ki označuje ʻdel gorskega plaščaʼ, in sicer 

tisti del, ki ga vidimo, če opazujemo goro s tal (Bad: 51) → Stran; rebro -a s ʻneenakomeren breg, 

strminaʼ, ʻkot rebra nagnjen svet, pobočje, strminaʼ (Brozovič 2013: 56) → Na rebrih, Rebro.  

Kategorijo nagnjenega sveta določamo s stopnjo nagnjenosti zemljišča. V najnižjo stopnjo 

nagnjenosti, tj. 10˚ do 20˚ (Bad: 58), uvrščamo izraz breg -a m ʻbreg, nagnjen svet, strminaʼ → Na 

bregu, Pod bregi; naklo -a m ʻnaklonina, strminaʼ → Naklo, Za naklom. Ledinska imena z 

naklonom 20˚ do 60˚ na terenu niso bila dokumentirana. Zadnja skupina, 60˚−90˚ obsega: *čelo -

a m ʻstrmo se dvigajoči del skalne steneʼ → Čela, Čelo; skok -a m ʻnižji pečevni pragʼ (Bad: 48) 

→ Skok; stena -e ž ʻskoraj navpično skalnato pobočjeʼ → Pod steno, Pod veliko steno, Stena. 

Oblike dvignjenega sveta določata dva kriterija: višina vzpetine in oblika vrhnjega dela vzpetine. 

Za določevanje višine vzpetine poznamo: brdo -a m ʻbrdo; nevisoka, navadno podolgovata 

vzpetinaʼ → Brdo, V brdu; kucer -ja m ʻmajhen, prostoren vršič, vrhič, grič, hribrcʼ → Kucer, Za 
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kucerjem. Oblike vrhnjega dela vzpetine poimenujejo naslednji topoleksemi: čukla -e ž ʻskalnata 

vzpetinaʼ → Na čukli; glava -e ž ʻobla, kopasta, kepasta, kupasta oblika zemeljskega površjaʼ → 

Za glavo; klinc -a m ʻmajhen klin, gorska končina, robato pogozdno pečevjeʼ (Bad: 82−83) → V 

klincu. 

Posebno skupino v vzvišenem svetu predstavljajo gorski prehodi. Krajevna imena prehodov so 

nastala, kadar je bila preko gorske pregrade ustvarjena pot, z živalsko ali človeško nogo (Bad: 

88). V to skupino spadajo naslednji izrazi: prevala -e ž ʻlagodnejši medgorski prehod, mesto, kraj, 

kjer se steza, pot (cesta) prevali čez kako gorsko pregradoʼ (Bad 100‒101) → Prevala; šija -e ž 

ʻpreval na gladkem, košeninastem svetu v planinskem pasuʼ (Bad: 105) → Šija, Za šijo; škrbina -e 

ž ʻgrd, slab gorski prehod, skale ostrih robovʼ (Bad: 93) → Škrbina. 

5.2.1.1.3 Poglobljen svet, vdrtine 

Vdrtine so lahko najrazličnejših oblik. V splošnem jih po oblikovanosti delimo na razpoke, 

vrtačaste, kotlaste in koritaste vdrtine (Bad: 165). Vrtačaste globeli imajo zaokrožen obod (Bad: 

177). Ime za vrtačasto vdrtino je tvorjeno iz topoleksema krnica -e ž ʻlužasto, mlakasto globelico, 

kotanjico po gozdnih kolovozih, po deževju izglobana mesta na cestahʼ → Krnica. Kotlaste 

vdrtine so podobne kotlom, njihov prerez spominja na črko »U« (Bad: 184). Sem spada: dolina -e 

ž ʻnižji, raven, navadno podolgovat svetʼ → Dolina; drasca -e ž ʻmajhna naravna drča za 

spravljanje lesa v dolinoʼ, ʻžlebʼ → Štircova drasca; jama -e ž ʻjama, vdolbinaʼ → Lahova jama, V 

jami; kotel -tla m ʻmajhen kotel, manjša terenska zaokrožena vdrtinaʼ (Bad: 187) → Kotlje; pečca 

-e ž ʻmanjša peč, jama, votlina v skaliʼ → Pečca; ložec -žca m ʻnižje ležeč teren, kotlinaʼ → Ložec. 

 

5.2.1.2 Sestava in lastnost tal  

Tla so lahko različno sestavljena (kamen, pesek, glina, blato, rudnine, kovine) in imajo različne 

značilnosti (suha, mokra, boljše ali slabše kakovosti) (Brozovič 2013: 57). Topoleksemi, ki jih 

srečamo v Bovcu, označujejo predvsem prisotnost skalovja, kamenja in drobljenih kamenin. 

Prisotni so topoleksemi: skala -e m ʻvelik kamenʼ → Debela skala, Gorenje Skala, Na skalah, 

Plajerjeva skala, Pod skalami, Pri Gojčičevi skali, Rodaška skala, Skala, Spodnje Skala, 

Trampova skala, Žvanova skala; skalca -e ž ʻmajhna skalaʼ → Skalca; kamen -mna m ʻkamenʼ → 

Jaški kamen, Pri kamnu; mel -a ʻdroben pesek, drobirʼ → V meleh; prod -a m ʻnaneseno kamenje, 

prodje ob rekahʼ → Prodi.  
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5.2.1.3 Druge značilnosti zemljišča 

Poleg oblik zemeljskega površja in sestave ter lastnosti tal lahko pri zemljišču določimo tudi 

velikost, obliko, položaj, barvo in starost (Še 2008: 59). V zbranem gradivu so prisotni naslednji 

primeri, ki se navezujejo na te značilnosti:  

− velikost: debel -a -o prid. ʻdebel, ne tanekʼ  → Debela skala; dolg -a -o prid. → Dolge 

njiva; širok -a -o prid. ʻširok, ne ozekʼ → Širokovica, Široki plaz; votel -la -lo prid. ʻvotelʼ 

→ Votelček; 

− oblika: laht -a m ʻkomolecʼ → Na lahtu; 

− položaj: gorenji -a -e prid. ʻzgornjiʼ → Gorenje Skala, Gorenji Rut; spodnji -a -e prid. 

ʻspodnji, nižjiʼ → Spodnje Skala, Spodnji Rut; 

− barva: črn -a -o prid. ʻčrnʼ → Črni vrt. 

5.2.2 Vodovje 

Z vodovjem povezano ljudskozemljepisno izrazje se deli na poimenovanja za vodo, njene dele in 

lastnosti, vodne izvire, različne vrste voda (tekoča, stoječa) ter za razmočena zemljišča. 

Topoleksemi v Bovcu, ki se nanašajo na vodovje, so naslednji: bajer -ja m ʻvečja kotanja z vodoʼ 

→ Bajer; potok -a m ʻpotok, manjša v strugi tekoča vodaʼ → Globoki potok, Na potoku, Za 

potokom; jezerca -ø s mn ʻmajhna jezera, kotanja, napolnjena z vodo, večinoma sladkoʼ → 

Jezerca; korita -ø s mn ʻgloboka, v skalovje izglodana tokava, med dvema bregovoma 

poglobljena strugaʼ → Ganjeve korita, Na koritih; mlaka -e ž ʻmlaka, plitvejša kotanja s stoječo 

vodoʼ → Mlaka; *močilo -a s ʻrazmočen kraj, kjer voda izvira iz tal; mlaka, lužaʼ → Močila; luža 

-e ž ʻluža, mlakužaʼ → Pri luži; otok -a ž ʻotokʼ → V otoku. 

 

5.2.3 Pojavi v ozračju in naravne nesreče  

Topoleksemi, tvorjeni iz atmosferskih pojavov, so redki. V dokumentiranem gradivu sem uspela 

najti topoleksem za ledinska imena, ki je nastal iz poimenovanja za eno od naravnih nesreč. To 

je: plaz -a m ʻplazʼ → Na plazu, Široki plaz. Plazovi so v vznožju Rombona, kjer sem popisovala 

ledinska imena, pustošili večkrat. Najbolj se domačini spominjajo snežnega plazu iz februarja 

1952 ter zemeljskega plazu iz leta 1979, ki je zasul zemljišče, poznano pod imenom Na plazu.  
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5.2.4 Rastlinstvo 

Na rastlinstvo vezani topoleksemi se delijo na pojavnost rastlinstva nasploh (stopnja 

poraščenosti, način poraščenosti) ter na rastlinske vrste (divje ali kulturne rastline, sadno drevje) 

(Še 2008: 60−61). 

Stopnjo poraščenosti označujejo izrazi: log -a m ʻlog, majhen gozdʼ → Pičelnov log; trnje -a s 

ʻtrnje, trnovi grmiʼ → V trnju. 

Topoleksemi ledinskih imen, nastali iz rastlinskih vrst, so: borovec -vca m ʻborʼ → Pri borovcu, V 

borovcih; breza -ø s mn ʻbrezeʼ → Breza; breza -e ž ʻbrezaʼ → Brezovec; leška -e ž ʻbilnica, ostra 

travaʼ → V leški; olša -e ž ʻjelšaʼ → Pri olšéh; olšje -a s ʻjelšev gozd, jelševjeʼ → Na vrhu Olšja, 

Olšje; praprot -i s mn ʻpraprot, Filixʼ → Praprotnica. 

 

5.2.5 Živalstvo 

Topoleksemi ledinskih imen za poimenovanje živalstva so redkejši. Delimo jih lahko na 

poimenovanja za posamezne živalske vrste in tista, ki poimenujejo bivališča živali. Pogostejša so 

poimenovanja za divje živali kot domače živali. Ime označuje bodisi prostor, na katerem se neka 

divja žival pogosto pojavlja, bodisi je vezano na dogodek, srečanje z določeno živalsko vrsto. 

Prvotni pomen je torej *ʻkjer živi/se zadržuje …ʼ ali *ʻkjer sem srečal …ʼ (Brozovič 2013: 58). 

Med topoleksemi iz živalstva torej lahko ločimo tri pomenske skupine: divje živali, domače 

živali in živalska bivališča. Divje živali: jež -a m → Ježevec; lisica -e → Lisičja vodenca; rak -a 

ʻCrustaceaʼ → Rakovnica; domače živali: konj -a m → Na konju; živalska bivališča: *golobarica -

e ž *ʻgolobja votlinaʼ iz golob -a m → Golobarica. 

 

5.2.6 Človek 

To pomensko polje delimo na pet skupin: lastninski in pravni odnosi, človekova dejavnost, 

človekove stvaritve, komunikacijske povezave, duhovno življenje in zgodovina (Klinar et al. 

2012: 54−55). Med dokumentiranim gradivom so prisotne vse skupine. 
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5.2.6.1 Lastninski in pravni odnosi 

Ta skupina zajema pomensko polje lastnine, podložniških odnosov in pripovedi (Brozovič 2013: 

58), med katerimi je v Bovcu prisoten prvi tip: komunja -e ž ʻgozdovi ali travniki v skupni lasti, 

zemlja v občinski lastiʼ → Komunja. 

 

5.2.6.2 Človekova dejavnost 

Človekova dejavnost zajema gospodarske in druge dejavnosti. Na največ ledinskih imen so 

vplivali poljedelstvo in obdelovanje površin ter živinoreja (Brozovič 2013: 59). Ostale 

dejavnosti, kot npr. pridobivanje apna, napravljanje drv, se v ledinskih imenih redkeje pojavljajo.  

Poljedeljstvo zastopajo tri pomenske skupine topoleksemov: obdelovalne površine, rastišča 

posameznih rastlin in opuščeno zemljišče (Še 2008: 62). Obdelovalne površine, zemljišča za 

gojenje kulturnih, krmnih rastlin imenujemo: guna -e ž ʻvrt ali sadovnjak v bližini hiše, navadno v 

naseljuʼ → Guna; prav tako se blizu hiše nahaja vrt -a m ʻmanjše zemljišče, kjer se goji povrtninaʼ 

→ Črni vrt, Na vrteh; njivica -ø s mn ʻmanjša njiva, manjše zemljišče za gojenje kulturnih rastlinʼ 

→ Njivica; njiva -ø s mn ʻzemljišča za gojenje kulturnih rastlinʼ → Dolge njiva. Kapišče -a s 

ʻmajhna, neograjena njiva, zelnikʼ → Kapišče je bilo prvotno namenjeno kapusu oz. zelju. Ledina 

-e ž/s mn je ʻneobdelan, s travo porasel svetʼ, vendar se danes na območju s tem imenom nahajajo 

številni vrtovi in sadovnjaki → Ledina, Pod ledinami.  

Poleg poljedelstva je na Bovškem izredno pomembna tudi živinoreja. Kot del te panoge v 

ledinskih imenih nastopa košnja. Temu namenjena zemljišča označujejo: črča -ø s mn ʻstrma 

senožetʼ → Črča; rut -a m ʻsenožet, košenicaʼ, ʻs travo poraslo izkrčeno zemljišče v hribovskem 

svetuʼ → Gorenji Rut, Marinkelnov rut, Rut, Spodnji Rut; gmajna -e ž ʻtravnik, namenjen pašiʼ → 

Čimcova gmajna, Tomažinova gmajna; gmajnica -ø s mn ʻmanjša gmajnaʼ → Gmajnica; ogreja -e 

ž ʻograjena senožetʼ → Ogreja, tumrček -čka m ʻograda za živinoʼ → Tumrček. Krčevine 

imenujemo: laz -a m ʻs travo poraščen izkrčen svet v ali ob gozdu, ponavadi ozko zemljiščeʼ → 

Laz, Ravni laz; lazec -ca m ʻmanjši lazʼ → Lasca. 

Ostale dejavnosti, ki so prisotne v topoleksemih, so gozdarstvo in apnarstvo. Topoleksemi s teh 

dejavnosti so: žaga -e ž ʻžaga, obrat za žaganje hlodov, lesaʼ → Pri žagi; tasa -e ž ʻskladovnicaʼ → 

Pri tasah; frnaža -e ž ʻopekarnaʼ → Frnjaža. 
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5.2.6.3 Človekove stvaritve 

Med človekovimi stvaritvami so v ledinskih imenih prisotni predvsem zgrajeni objekti ter 

ograjena zemljišča, namenjena paši. V lastnoimenski sferi so dokumentirani: hlev -a m ʻhlev, 

stajaʼ → Pri Jurcovem hlevu; kapela -e ž ʻkapela, manjša cerkevʼ → Pri kapeli; mlin -a m ʻvodni 

mlinʼ → Cezarjev mlin, Na mlinu, Pri mlinu; šola -e ž ʻvzgojno-izobraževalna ustanovaʼ → Za 

šolo; *mašinhavs -a m ʻstrojnicaʼ → Mašinhavs; ograjnica -e ž ʻograjen, navadno položnejši 

travnik v bližini hišeʼ → Ograjnica; ograjnčica -e ž ʻmanjša ograjnicaʼ → Ograjnčica. 

 

5.2.6.4 Komunikacijske povezave 

Izrazoslovje s področja komunikacijskih povezav je pri topoleksemih v ledinskih imenih pogosto, 

kar kaže na njihovo pomembnost v preteklosti (Še 2008: 63). Znotraj te skupine med ledinskimi 

imeni v Bovcu najdemo imena poti oz njihovih delov. To so: pot -i ž ʻpot, stezaʼ → Huda pot, Na 

Kaconovi poti; rejda -e ž ʻovinekʼ → Na rejdi; *počivalnik -a m ʻprostor, kamen ob poti za 

počitekʼ → Počivalnik. 

 

5.2.6.5 Duhovno življenje in zgodovina 

Med duhovno življenje in zgodovino spadajo vraževerje in ljudsko slovstvo, ljudske navade in 

običaji, verovanje in cerkveno življenje, arheološki ostanki, zgodovinski in krajevni dogodki (Še 

2008: 64). Duhovno in življenje sta pustila sledi v ledinskih imenih z naslednjimi topoleksemi: 

gavga -ø s mn ʻvešalaʼ → Na gavgah; kres -a m ʻvelik ogenj, ki se prižge zvečer pred praznikom, 

navadno na vzpetiniʼ → Na kresu. 

 

5.2.7 Lastna imena 

Osebna in zemljepisna lastna imena prav tako nastopajo kot topoleksemi ledinskih imen.  

 

5.2.7.1 Osebna lastna imena 

Parcele so poimenovane po nekdanjih oz. trenutnih lastnikih. Imena so tvorjena z izpeljanim 

svojilnim pridevnikom iz hišnih imen, ki so danes v Bovcu in njegovi okolici še poznana. 

Svojilni pridevniki se v bovškem govoru tvorijo iz poimenovanja za gospodarja. Imena hišnih 

gospodarjev, dokumentirana v ledinskih imenih so: Čimc -a → Čimcova gmajna; Gojč -čiča → 

Pri Gojččevi skali; Jurc -a → Pri Jurcovem hlevu; Kenda -a → Kendovica; Marinkle -elna → 
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Marinkelnov rut; Medal -a → Pri Medalu; Mojenk -a → Mojenkov rut; Kacon -a → Na 

Kaconovi poti; Kukč -a → Pri Kukču; Pičle -elna → Pičelnov log; Plajer -ja → Plajerjeva skala; 

Tomažin -a → Tomažinova gmajna; Žvan -a → Žvanova skala. Eno ledinsko ime pa je tvorjeno 

iz vzdevka: Lah -a → Lahova jama. 

Posebno skupino ledinskih imen, poimenovanih po osebnem lastnem imenu, predstavljajo 

poimenovanja za okolice cerkva, imenovanih po svetniških imenih. To so: Devica Marija → Pri 

Devici Mariji; Lenart → Pri Lenartu. 

 

5.2.7.2 Zemljepisna lastna imena 

Poimenovanja krajev in potokov v ledinskih imenih označujejo svoje ozemlje oz. okolico. Na 

terenu so bili zbrani naslednji: Kal -a m krajevno ime → Kaljansko polje; Prtok -a m (nekdanje) 

vodno ime → Pri Pritoku; Bc -a m krajevno ime → Za Bcem. 

5.2.8 Etimološko nejasna imena 

Etimološko nezadovoljivo pojasnjena imena so ostala: Čebrinjevec, Dabra, Dela, *Jaški breg in 

*Jaški kamen, Kobacadca, Kolovrat in Kolovratec, Medveja polica, Na ograpku, Radovlje, 

Rešec, Sunica, Ščamo, Štehula, Visna, V mucu, Zabrajda, Za grabci. 

 

5.3 OJAČEVALNI KRAJEVNI PRISLOVI OB KRAJEVNIH PREDLOGIH V 
BOVŠKEM GOVORU 
V bovškem govoru se pred krajevno predložno besedno zvezo pojavljajo različni ojačevalni 

prislovi: tam oz. tamle/tja oz. tjale; sem/tu oz. tule, gor/gori, dol oz. dolka/doli. Spreminjajo se 

glede na položaj govorca. To je značilno za jezike in narečja alpskega jezikovnega prostora (Še 

2008: 29). 

5.3.1 Krajevni predlogi  

Krajevni predlogi, ki se pojavijo kot jedro predložne zveze, so: 

v + tož./mest.: obs.  ʻvʼ, knj. sln. v < psl. *ъ ʻvʼ (Be IV: 271, Sn: 804); 

na + tož./mest.: obs. n ʻnaʼ, knj. sln. na < psl. *na ʻnaʼ (Be II: 209, Sn: 427); 

iz + rod.: obs. z/s ʻizʼ, knj. sln. iz < psl. *ьz ʻizʼ (Be I: 214−215, Sn: 228); 
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z/s + rod.: obs. z/s ʻz/s, od zgoraj navzdolʼ, knj. sln. z/s < psl. *sъ ʻdol, od zgoraj navzdolʼ (Be IV: 

373−374, Sn: 841); 

pri + mest.: obs. pǝr ʻpriʼ, knj. sln. pri < psl. *pri ʻpriʼ (Be III: 120, Sn: 573); 

po + mest.: obs. pu ʻpoʼ, knj. sln. po < psl. *po ʻpri, poʼ (Be III: 64, Sn: 530); 

k/h + daj.: obs. x ʻk/hʼ, knj. sln. k/h < psl. *kъ, *kъn ʻkʼ (Be II: 7, Sn: 246); 

proti + daj.: obs. prùot/prùot ʻk, protiʼ, knj. sln. proti < psl. *prot, *protiva ʻprotiʼ (Be III: 128, 

Sn: 587); 

od + rod.: obs. ut ʻod, proč, stranʼ, knj. sln. od < psl. *otъ ʻod, proč, stranʼ (Be III: 240, Sn: 462); 

nad + tož./or.: obs. nt ʻnadʼ, knj. sln. nad < psl. *nadъ ʻnadʼ (Be II: 210, Sn: 428); 

iznad + rod.: obs. znt ʻiznadʼ, knj.sln. iznad < sln. iz + nad; 

pod + tož./or.: obs. pud ʻpodʼ, knj. sln. pod < psl. *podъ ʻpodʼ (Be III: 67−68, Sn: 531); 

izpod + rod.: obs. sput ʻizpodʼ, knj. sln. izpod < sln. iz + pod; 

za + tož./or.: obs. z ʻzaʼ, knj. sln. za < psl. *za ʻzaʼ (Be IV: 374, Sn: 841); 

čez + tož.: obs. čz ʻčezʼ, knj. sln. čez < psl. *čerz(ъ) ʻprek, čezʼ (Sn: 86); 

skozi + tož. v psl. nastal kot otrdel mestnik iz samostalnika: obs. skùos ʻskoziʼ, knj. sln. skozi < 

psl. *skvoz *ʻv luknji, odprtiniʼ (Be III: 247, Sn: 663); 

na vrh + rod.: ʻna vrhuʼ, predlog, nastal iz predloga in samostalnika obs. n wːrx ʻna vrh, nadʼ, 

knj. sln. vrh vrha/vǝrhȃ, mn. vǝrhvi < psl. *ьrxъ *ьrxu ʻvrhʼ (Še 2008: 30, Be IV: 359, Sn: 

835). 

5.3.2 Ojačevalni krajevni prislovi 

Ojačevalni krajevni prislovi pred krajevnimi predlogi so: tam oz. tamle/tja oz. tjale; sem/tu oz. 

tule, gor/gori, dol oz. dolka/doli. Vedno so naglašeni. Raba določenega ojačevalnega krajevnega 

prislova je odvisna od položaja govorca. Možne kombinacije ojačevalnih krajevnih prislovov in 

krajevnih predlogov pri rabi ledinskih imen so:  

1. tam ~ tja ~ sem: obs. ˈtem/tembìːš/temlìẹ ʻtam, tamleʼ, knj. sln. tȁm, tȁmle < psl. *tamъ (Be 

IV: 152, Sn: 749) ~ obs. ˈta/tabìːš/talìẹ ʻtja, tjaleʼ, knj. sln. tjȁ < psl. *tьa (Be IV: 185, 
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Sn: 767) ~ obs. ˈsem ʻsemʼ, knj. sln. sȅm ʻv smer proti govorečemuʼ < psl. *smъ ʻsemʼ (Be 

III: 226, Sn: 647); povezave s predlogi: 

a) v ~ iz, V ~ Iz → tam v/V ~ tja v/V ~ tam iz/Iz: ˈtem  Γúːn ʻtam v Guniʼ, ˈta  

Γúːno ʻtja v Gunoʼ, ˈta z Γúːne ʻtam iz Guneʼ; 

b) na ~ z/s, Na ~ Z/S → tam na/Na ~ tja na/Na ~ tam z/s/Z/S: ˈtem N brìẹγ ʻtam Na 

breguʼ, ˈta N brìẹx ʻtja Na bregʼ, ˈtem Z brìẹγa ʻtam Z bregaʼ; 

c) Pri ~ K/H ~ Od → tam Pri ~ tja K/H ~ tam Od: ˈtem Pǝr kpìẹl ʻtam Pri kapeliʼ, 

ˈta X kpìẹl ʻtja H kapeliʼ, ˈsem Ut kpìẹle ʻsem Od kapeleʼ; 

d) pod/Pod ~ izpod/Izpod → tam pod/Pod ~ tja pod/Pod ~ tam izpod/Izpod: ˈtem Pud 

stnuó ʻtam Pod stenoʼ, ˈta Pud stnuó ʻtja Pod stenoʼ, Red ˈtem Spud stnìẹ ʻtam 

Izpod steneʼ; 

e) Za ~ Izza → tam Za ~ tja Za ~ tam Izza: ˈtem Z Kùːcǝrjm ʻtam Za Kucerjemʼ, ˈta 

Z Kùːcǝr ʻtja Za Kucerʼ, ˈta Zz Kùːcǝrja ʻtam Izza Kucerjaʼ; 

f) čez → tja čez: ˈta čz Ràːbĺk ʻtja čez Rabeljkʼ; 

g) skozi → tja skozi: ˈta skuos Kulǝrèːt ʻtja skozi Kolovratʼ; 

 

2. tu ~ sem: obs. ˈto/tlìẹ ʻtu, tuleʼ, knj. sln. tȕ < psl. *tű (Be IV: 242−243, Sn: 790)/*tule, kar 

je z ojačevalnim členkom sl. le izpeljano iz knj. sln. tȕ ~ obs. ˈsem ʻsemʼ, knj. sln. sȅm ʻv 

smer proti govorečemuʼ < psl. *smъ ʻsemʼ (Be III: 226, Sn: 647); povezave s predlogi: 

a) tu na/Na ~ sem z/s/Z/S: ˈto N rèːjd ʻtu Na rejdiʼ, ˈsem Z rèːjde ʻsem Z rejdeʼ; 

b) tu v/V ~ sem iz/Iz: ˈto u Kàːpšč ʻtu v Kapiščuʼ, ˈsem s Kàːpšča ʻsem iz Kapiščaʼ; 

c) tu Pri ~ sem Od: ˈto Pǝr mlíːn ʻtu Pri mlinuʼ, ˈsem ud mlíːna ʻsem Od mlinaʼ; 

 

3. gori ~ gor: obs. γóːre ʻgoriʼ, knj. sln. góri < *gor, kar je mest. ed. od psl. *gor (Sn: 182) 

~ obs. γóːre/γòːr ʻgorʼ, knj. sln. gór < psl. *gor; povezave s predlogi: 

a) v ~ iz, V ~ Iz → gori v/V ~ gor v/V ~ gori iz/Iz: γóːre  Kùotnc ʻgori v 

Kotniciʼ, γóːre  Kùotnco ʻgor v Kotnicoʼ, γòːr s Kùotnce ʻgori iz Kotniceʼ; 

b) na ~ z/s, Na ~ Z/S → gori na/Na ~ gor na/Na ~ gori z/s/Z/S: γóːre n Ráːnx 

ʻgori na Ravnahʼ, γóːre n Ráːna ʻgor na Ravnaʼ; γóːre Z rèːjde ʻgori Z rejdeʼ; 

c) Pri ~ K/H ~ Od → gori Pri ~ gor K/H ~ gori Od: γóːre Pɘr Γóːjččuw skáːl 

ʻgori Pri Gojčičevi skaliʼ, γóːre Γ Γóːjččuw skáːl ʻgor H Gojčičevi skaliʼ, 

γóːre Ut Γóːjččuwe skáːle ʻgori Od Gojčičeve skaleʼ; 

d) nad → gori nad ~ gor nad: γóːre nd Rùobm ʻgori nad Robomʼ, γóːre nd 

Rùob ʻgor nad Robʼ; 
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e) pod/Pod → gori pod/Pod ~ gor pod/Pod:  γóːre Pud stnuó ʻgori Pod stenoʼ, 

γóːre Pud stnuó ʻgor Pod stenoʼ; 

f) Za → gori Za ~ gor Za: γóːre Z xrìẹwm ʻgori Za hrevomʼ, γóːre Z xrìẹw 

ʻgori Za hrevʼ;  

g) skozi → gor skozi: γòːr skuos Pràːprnco ʻgor skozi Praprotnicoʼ; 

h) čez → gor čez: γòːr čz Skùok ʻgor čez Skokʼ; 

 

4.  doli ~ dol: obs. dóːle ʻdoliʼ, knj. sln. dóli < *dolě, kar je mest. ed. od psl. *dȍlъ (Sn: 117) 

~ obs. ˈdo ʻdolʼ, knj. sln. dól < psl. *dol; povezave s predlogi: 

a) v ~ iz, V ~ Iz → doli v/V ~ dol v/V ~ doli iz/Iz: dóːle  Brìẹzuc ʻdoli v 

Brezovcuʼ, ˈdo  Brìẹzuwc ʻdol v Brezovecʼ, ˈdo z Brìẹzuca ʻdol iz 

Brezovcaʼ;  

b) na ~ z/s, Na ~ Z/S → doli na/Na ~ dol na/Na ~ doli z/s/Z/S: dóːle n Buγàːtx 

ʻdoli na Bogatahʼ, ˈdo n Buγàːta ʻdol na Bogataʼ; ˈdo s Čèːla ʻdol s Čelaʼ; 

c) Pri ~ K/H ~ Od → gori Pri ~ gor K/H ~ gori Od: dóːlePǝr tasx ʻdoli Pri 

tasahʼ, ˈdo X táːsm ʻdol K tasamʼ, ˈdo Ut táːs ʻdol Od tasʼ; 

d) nad → doli nad ~ dol nad: dóːlend Bàːjǝrjm ʻdoli nad Bajerjemʼ, ˈdo nd 

Bàːjǝr ʻdol nad Bajerʼ; 

e) pod/Pod → doli pod/Pod ~ dol pod/Pod: dóːle Pud brìẹγ ʻdoli Pod 

bregovi/bregiʼ, ˈdo Pud brìẹγe ʻdol Pod bregove/bregeʼ; 

f) Za → doli Za ~dol Za: dóːle Z Bːcm ʻdoli Za Bcemʼ, ˈdo Z Bːc ʻdol Za 

Bcʼ; 

g) skozi → dol skozi: ˈdo skuos Skàːlca ʻdol skozi Skalcaʼ; 

h) čez → dol čez: ˈdo čz Skùok ʻdol čez Skokʼ. 

 

5.4 SLOVAR LEDINSKIH IMEN 
 

Bajer ▶ Bàːjǝr -ja m [Red ˈdo z Bàːjǝrja; Ted γóːre Bàːjǝr; Med γóːre  Bàːjǝrj]; območje ob 

poti na Skalca. Izpeljano iz občnoim. bàːjǝr -ja m ʻvečja kotanja z vodoʼ, knj. sln. bȃjar -ja,  bȃjer 

-ja m ʻvečja kotanja z vodo, ribnikʼ, kar je prevzeto iz avstr. bav. nem. Weiher (SSKJ, Be I: 9, Sn: 

27, ST 86, Še 2008: 109). Tu so pozimi lomili led za gostilne. Štrausgitel je na tem mestu uredil 
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bazen za oficirje posadk, nastanjenih na trdnjavah v Klužah in na Predelu, poleti pa je bil 

namenjen tudi stotniji planinskega polka (Klavora 2003: 192). 

Bogata -ø s ▶ Buγàːta -ø s mn [Rmn z Buγàːt; Tmn ˈdo n Buγàːta; Mmn dóːle n Buγàːtx]; 

travnik, kjer je danes farma, nekdaj so bile tu obdelovalne površine; Franc. kat.: Na Bogatah. 

Nastalo iz občnoim. buγèːt buγàːta buγàːto ʻbogatʼ, knj. sln. bogàt bogáta bogáto < psl. *bohtъ 

(Be I: 30, Sn: 49). Prvotno gre morda za posamostaljeno določno obliko pridevnika, in sicer za 

obliko ženskega spola ednine. Glede na to, da so bile tam njive, bi mislili, da gre za prvotni 

pomen *ʻbogata zemljaʼ, vendar temu ni bilo tako. Najverjetneje je ledinsko ime nastalo z elipso: 

ta bogata posestva → Bogata. Zgodovinski zapisi namreč pričajo, da so nekdaj te parcele 

označevali z mirom, kar kaže na to, da so bile parcele v lasti bolj premožnih ljudi. Klavora je 

zapisal tudi to, da so nekdaj del polj na Bogatih označevali kot bovški »Vermoegen« 

(premoženje) (Klavora 2003: 153). 

A: Z dìẹ Buγàːta, usàːk je mìːslu, a tembìːš dóːle mùora ˈbit buγàːto an tu, pa je bìːla slàːba zèːmlja. 

M. S.: Ne, ne, ni blu. Je blu le trèːjč kláːs, al clùː štːrti. 

A: Z die Bugata, usak je mislu, a tembiš dole muora bit bugato an tu, pa je bila slaba zemlja. 

M. S.: Ne, ne, ni blu. Je biu le trejč klas, al cǝlu štǝrti. 

 

Brdo ▶ Brdo -a m [Red ˈdo z Brda; Ted γóːre Brdo; Med γóːre Brd]; južno od Jezerc; 

Franc. kat.: brdo. Nastalo iz občnoim. obs. *brdo, knj. sln. brdo ʻbrdo; nevisoka, navadno 

podolgovata vzpetinaʼ < psl. *brdo ʻhribʼ (Be I: 40, Sn: 56, SSKJ). V ljudskozemljepisnem 

izrazju je osnova brd- pogosta (brdje, brdce, brdinje, brdovje). Označuje ʻnižjo terensko 

vzvišenost, stegnjeno, podolgasto gručo, ki je povečini odprta, gola ali travnataʼ (Bad: 113‒114).  

Breza ▶ Brìẹza -ø s mn; gozdnato pobočje med Dolgimi njivami in reko Sočo. Nastalo iz 

skupinskega imena od občnoim. obs. brìẹza -e ž ʻbrezaʼ, knj. sln. bréza < psl. *brza ʻbrezaʼ (Be I: 

43, Sn: 57). Pri polastnoimenjenju je prišlo do spremembe spola. 

Brezovec ▶ Brizuwc -uca m [Red ˈdo z Brizuca; Ted γòːr  Brizuwc; Med γóːre  

Brizuc]; brezov gozd nad vasjo Koritnica. Brezovec je ʻprostor, kjer rastejo breze, brezovjeʼ, oz 

občnoim. obs. brìẹza ʻbrezaʼ, knj. sln. bréza < psl. *brza ʻbrezaʼ z obrazilom obs. -c, knj. sln. -

ec/-ǝc < psl. *-ьc-ь, ki označuje nosilnika lastnosti (Sn: 57). 
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Cezarjev mlin ▶ Cèːzǝrju mlìːn -γa -a [Red ˈsem ut Cèːzǝrjuγa mlìːna; Ded ˈta x Cèːzǝrjumo 

mlìːno; Med ˈtem pǝr Cèːzǝrjuwm mlìːn]; med Ravnami in reko Koritnico, kjer je bil nekdaj 

mlin. Ime vsebuje obs. C/cèːzǝrju C/cèːzǝrjuwa C/cèːzǝrjuwo ʻC/cezarjevʼ in obs. mlìːn mlìːna 

ʻmlinʼ, knj. sln. mlín < sl. *mъlnъ ʻvodni mlinʼ (Be II: 189, Sn: 376). 

Cingalica ▶ Cíːnγlca -e ž; travnik pod Kolovratom. Ime ustreza obs. cíːnγlca ʻgugalnicaʼ (IK: 

31). 

Čebrinjevec ▶ Čǝbríːnjuwc -uca m; nad Rakovnico. Nejasno. 

Čela ▶ Čila -ø s mn; pobočje nad Ravnami. V imenu se ohranja apelativ obs. čéːla, kar je 

množinska oblika od obs. čéːlo ʻdel obraza nad očmiʼ, ʻstrmo se dvigajoči del skalne steneʼ, knj. 

sln. čélo < psl. *čel, obs. Imn Čila < psl. Imn *čèla (Še 2008: 72−73, Sn: 82). V tem primeru 

zemljepisno ime izhaja iz zemljepisnega pomena. Topoleksem čelo je razširjen predvsem na 

zahodnem in osrednjem slovenskem prostoru ter na Balkanu (Še 2008: 73).  

Čelo ▶ Čéːlo -a m [Red ˈdo s Čéːla; Ted γóːren Čéːlo; Med γóːre n Čéːl]; pukelj nad 

Koritnico, kjer so ostanki topniških položajev iz 1. svetovne vojne. Nastalo iz občnoim. obs. 

čèːlo, knj. sln. čȇlo. Glej dalje Čela. 

Čimcova gmajna ▶ Čìːmcuwa γmàːjna -e -e ž [Red ˈdo s Čìːmcuwe γmàːjne; Ted γóːre  

Čìːmcuwo γmàːjno; Med γóːre  Čìːmcuw γmàːjn]; pašnik pod Plajerjevo skalo. Ime nastalo iz 

občnoim. obs. Čìːmcuwa γmàːjna ʻČimcova gmajnaʼ. Levi ujemalni prilastek obs. Čìːmcu 

Čìːmcuwa Čìːmcuwo je svojilni pridevnik iz imena gospodarja Čìːmc v hišnem imenu Pǝr 

Čìːmc (glej Pri Čimcu) in obs. γmàːjna -e ž ʻtravnato območje, namenjeno pašiʼ, knj. sln. gmȃjna 

-e ž ʻneobdelan, na redko porasel svet, navadno skupna last vaščanovʼ, kar je prevzeto iz nem. 

gemain ʻobčinska skupna lastʼ ← Gemeinde ʻskupnostʼ (SSKJ, Be I: 151, Sn: 176, Mer 2006: 79, 

Bad: 267). Glej tudi Tomažinova gmajna. 

M. P.: Γmàːjna je γˈront, ne, šìẹd je uγréːjno.  

E. P.: Je máːlo bìẹnč ku rùːt. 

M. P.: Rcìːmo ta spudnja, tùːste je γmàːjna, je máːlo binč, rùːt je pa tèːjst máːl, míːčkn. 

M. P.: Gmajna je gront, ne, šied je ugrejǝno. 

E. P.: Je malo bienč ku rut. 

M. P.: Rǝcimo ta spuodnja, tuste je gmajna, je malo bienčǝ, rut je pa tejst malǝ, mičkǝnǝ. 
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Črča ▶ Črča -ø s mn [Red ˈdo s Črč; Ted γóːre  Črča; Med γóːre  Črčx]; senožet nad 

Kolovratom. Nastalo iz občnoim. obs. črča ʻstrma senožetʼ, knj. sln. črča ʻsenožet na črtuʼ 

(Plet), nar. sln. ʻs travo porasel izkrčen svetʼ (SSKJ) < psl. *čьra, kar je podobno kot sln. črt 

črta ʻkrčevina, posekaʼ, kar je izpeljano iz osnove glagola psl. *čersti *čьrtešь ʻsekatiʼ. Prvotni 

pomen imena je torej *ʻs travo porasel svet na krčevini, posekiʼ (Be IV: 163, 166, IK: 34, Še 

2008: 73). 

Črnelica ▶ Črnica -ø s mn [Red ˈta s Črnic; Ted ˈta n Črnica; Med γóːre  Črnicx]; 

področje nad Dvorom, danes poseljen. Ime nastalo iz občnoim. obs. čǝrnica, kar je manjšalnica 

od obs. čǝrnila ʻpodročje, poraslo s temnozelenim ruševjemʼ, ki vsebuje obs. *črnel, rez. sln. 

čarˈńl ʻrdečʼ < psl. *čьrmьnъ ʻrdečʼ, kar je izpeljano iz psl. *čьrmь ʻčrvʼ, različice od *čьrvь ʻčrvʼ 

(Be I: 89).  

Črni vrt ▶ Čːrn wːrt -γa -a ž; nad Praprotnico; Franc. kat.: V černim vrtu. Nastalo iz občnoim. 

obs. čːrn wːrt ʻčrni vrtʼ iz obs. čːrn čːrna čːrno ʻzelo temne barve; črn, ne belʼ, sln. knj. čŕn 

-a -o < psl. *čьrn ʻčrnʼ (SSKJ, Sn: 91) in obs. wːrt, knj. sln. vŕt. Dalje glej Na vrteh.  

Dabra ▶ Dàːbra -ǝr s mn; gozdnato področje severozahodno Radovlj. Nastalo iz obs. *dàːbra, kar 

je najverjetnene v zvezi s sln. dǝbr/dbǝr, nar. tudi dabǝr (razlika v korenskem samoglasniku je 

pogojena z različnima odrazoma sln. *ǝ) < psl. *dьbrь ʻglobel, deberʼ. Slovenski 

ljudskozemljepisni izraz se razlaga različno, ponavadi kot ʻizrečna erozijska tokava, globoko 

izžlebljena, izrita, prejedena, bolj ali manj tesno vodno koritoʼ, Henrik Tuma v »Alpski 

terminologiji« navaja deber in debro ʻglobačaʼ, v Plet. Talschlucht (Bad: 223−225).  

Debela skala ▶ Dbìẹla skáːla -e -e ž. Nastalo iz občnoim. obs. dbìẹla skáːla ʻdebela skalaʼ, ki 

vsebuje obs. dbòː dbìẹla dblùː/dbìẹlo ʻdebel, ne tanekʼ, knj. sln. dêbel debéla debélo ʻki ima 

med najbližjima nasprotnima ploskvama razmeroma veliko razsežnostʼ < psl. *debel (IK: 35, Be 

I: 96, Sn: 97) in obs. skáːla ʻskalaʼ, knj. sln. skála ʻvelik kamenʼ < psl. *skla, kar je izpeljano iz 

psl. *skliti ʻcepitiʼ (SSKJ, Be III: 240−241, Sn: 659). Mogoče v ljudski geografiji predstavlja 

glavato obliko gorskega vrha tako kot debeli kamen (Bad: 119).  

Dela s mn ▶ Dìẹla -ø s mn [Red ˈsem z Dìẹl; Ted ˈdo n Dìẹla; Med dóːle n Dìẹlx]; travnate 

površine vzhodno od cerkve Device Marije, nekdaj predvsem njive. Ne povsem jasno. Ime 

ustreza množinski obliki apelativa srednjega spola obs. dilo, sln. dlo ʻzavestno uporabljanje 

telesne ali duševne energije za pridobivanje dobrin; opusʼ. Druga možnost je povezovanje s sln. 

dl ʻkar nastane z delitvijo celoteʼ. Gre za velike parcele, namenjene kmetijski obdelavi. 

Mikrotoponim, ki je zelo redek. Merkù ga je našel le zahodno od Zagradca (Mer 2006: 62).  
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Dolge njiva ▶ Dúːγe nìːwa -zx -ø s mn; velika travnata površina, danes letališče, nekdaj 

obdelovalne površine; Franc. kat.: Dolge njive. Ime nastalo iz občnoim. obs. dùːγe níːwa ʻdolge 

njiveʼ, ki vsebuje obs. dúːγ dùːγa dùːγo ʻdolgʼ (Be I: 107, Sn: 117) in obs. níːwa ž ʻnjiva; zemljišče 

za gojenje kulturnih rastlinʼ, knj. sln. njíva < psl. *nva s prvotnim pomenom *ʻnižina, nizek svetʼ. 

V procesu polastnoimenjenja je prišlo do spremembe slovničnega spola in števila. Njive so bile 

domačinom odvzete v 30. letih prejšnjega stoletja zaradi gradnje vojaškega letališča. Takrat so 

odpeljali dobro zemljo in območje utrdili s prodom in peskom  (Juvančič: 19).  

Dolina ▶ Dulíːna -e ž; del Ruta. Nastalo iz občnoim. obs. dulíːna ʻdolinaʼ, knj. sln. dolína ʻnižji, 

navadno podolgovat svet med hribi ali v gričevnati pokrajiniʼ < psl. *dolna, kar je večalnica od 

psl. *dȍlъ (SSKJ, Sn: 117).  

Frnjaža ▶ Fərnjàːža -e ž [Red ˈdo s Fərnjàːže; Ted ˈta z Fərnjàːžo; Med ˈtem z Fərnjàːžo]; 

travnik vzhodno od Male vasi. Nastalo iz občnoim. obs. fərnjàːža -e ʻopekarnaʼ, kar je podobno 

kot nar. sln. frnaža ʻpeč za žganjeʼ prevzeto iz furl. fornâs, ben. it. fornàsa ʻžgalna pečʼ (knj. it. 

fornace ʻžgalna pečʼ) (Merkù: 76; Be I: 131; Boerio: 282, Še 2008: 77‒78). Narečna oblika 

izkazuje nj in ne n kot njeni morebitni romanski viri (prim. tudi rez. sln. makinja ʻavtomobilʼ iz 

furl. machine ʻstroj, avtomobilʼ). Na tem mestu je Furlan Della Bianca po velikem požaru v 

Bovcu žgal opeko. V spominu domačinov se ohranja še poimenovanje Lahova jama. Glej dalje 

Lahova jama. 

M. P.: Ja so dìẹl d so mìẹl fǝrnjàːžo dòːle. So cìẹγle žγáːl. 

M. P.: Ja so diel dǝ so miel fǝrnjažo dole. So ciegle žgalǝ. 

 

Ganjeve korita ▶ Γáːnjuwe kurìːta Γáːnjuwx kurìːt s mn; del potoka blizu Jame. Najverjetneje iz 

občnoim. obs. γáːnjuwe kurìːta, ki vsebuje občnoim. obs. kurìːta, kar je množinska oblika od obs. 

kurìːto ʻrečno, vodno koritoʼ, knj. sln. koríto ʻgloboka, v skalovje izglodana tokava, med dvema 

bregovoma poglobljena strugaʼ (Bad: 222−223). Levo določilo etimološko ni povsem jasno, 

glede na to, da ima oblika priponsko obrazilo obs. -u -uwa -uwo, sln. -ov -ova -ovo je zelo 

verjetno, da gre za svojilni pridevnik nekega neohranjenega osebnega lastnega imena. Glej tudi 

Na koritih. 

Gmajnica ▶ Γmàːjnca -ø s mn; del Ruta. V imenu se ohranja manjšalnica apelativa obs. γmàːjna 

ʻtravnik, namenjen pašiʼ, knj. sln. gmȃjna. Pri mikrotoponimu je prišlo do spremembe spola in 

števila. Glej dalje Čimcova gmajna, Tomažinova gmajna.  
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Golobarica ▶ Γlùobǝrca -e ž; del Polic. Nastalo iz obs. γlùob γlùoba ʻgolob, columbaʼ, knj. sln. 

golb golba < psl. *gȍlọbь ʻgolobʼ (Be I: 159, Sn: 180−181) s priponskim obrazilom obs. -ǝr-ca, 

knj. sln. -ar-ica.  

*Gomilica -e ž ▶ *Γumíːlca -e ž [Red ˈsem z Γumíːlce; Ted ˈta n Γumíːlco; Med ˈtem n 

Γumíːlc]; nekdanje poimenovanje za griček na robu Ledin v Mali vasi, ki je bil na mestu, kjer 

danes stoji otroški vrtec. Ime nastalo iz obs. γumíːlca ʻmajhna gomilaʼ, knj. gomíla ʻmajhen grič; 

kup prsti, gnoja; manjši ali večji zaokrožen, poraščen prsteni ali peščeni kup, ki ni naravne 

tvorbe, temveč je nanos, nasip človeških rokʼ; ʻgrob, grobišče, manjša gomilaʼ ≤ psl. *mogyla 

ʻgomilaʼ. Ime je manjšalnica s priponskim obrazilom obs. -c-a, knj. -ic-a < psl. *-ic-a (SSKJ, Be 

I: 160, Bad: 112, Plet).  Na tem mestu so našli ostanke posod in človeških kosti. O najdbi je pisal 

Avstrijec Moser že leta 1884. Ivo Juvančič Gomilico opiše kot lep stožičast griček na travniku 

pod Bovcem, ki ima ledinsko ime »Ledina«. Enako kot eden od informatorjev omeni, da so se 

nekdaj tam sankali. V času fašizma je italijanska družba Dante Alighieri na tem mestu zgradila 

svoj otroški vrtec (Asilo Infantile) in grič delno zravnala. Vznožni deli grička so ostali vidni le še 

na južni strani (Juvančič: 2, Klavora 2003: 19). Tudi danes na tem mestu stoji vrtec. Ime se 

ohranja v vzdevku bližje živečega domačina, ki mu še danes pravijo obs. Pudγumíːlčǝr, 

Podgomilčar.  

Gorenje Skala ▶ Γurèːnje Skàːla -x -ø s mn [Rmn ˈdo z Γurèːnjx Skàːl; Tmn γóːre n Γurèːnje 

Skàːla; Mmn γóːren Γurèːnjx Skàːlx]; višji del Skal. Nastalo iz občnoim. obs. γurèːnje Skàːla, 

ki vsebuje obs. γurèːnje ʻgorenjiʼ in obs. Skàːla. Dalje glej Skala. 

Gorenji Rut ▶ Γurèːnji Rùːt -γa -a m [Rmn ˈdo z Γurèːnjγa Rúːta; Tmn γóːre n Γurèːnji Rùːt; 

Mmn γóːre n Γurèːnjm Rú:t]; višji del Ruta. Nastalo iz občnoim. obs. γurèːnji rùːt, ki vsebuje 

obs. γurèːnji ʻgorenji, tisti, ki je višjiʼ in obs. rùːt. Dalje glej Rut. 

*Goveja cesta ▶ Γuvèːja cista -e -e ž; cesta, breg nad bloki na Brdu. Nastalo iz občnoim. obs. 

γuvèːja cista ʻgoveja cestaʼ, kar je vsebuje iz obs. γuvèːj γuvèːja γuvèːje ʻgovejiʼ, knj. sln. govji < 

psl. *govьjь ʻgovejiʼ in obs. cista, knj. sln. csta ʻširša, načrtno speljana potʼ (SSKJ) < psl. 

*cěsta ʻočiščena (drevja, korenin) cestaʼ. 

Globoki potok ▶ Γlǝˈbok pˈtok Γlǝbuócγa ptuóka m [Red ud Γlǝbuócγa ptuóka; Med pǝr 

Γlǝbòːkm ptuók]; potok severozahodno od Dvora; Franc. kat.: Potok Globuk. Nastalo iz 

občnoim. obs. γlǝbòːk pˈtok, iz obs. pˈtok ptuóka m ʻpotok, manjša v strugi tekoča vodaʼ, knj. 

sln. pótok potka < psl. *potòkъ *potòka, kar je izpeljano iz psl. *pote *potečèšь ʻteči naprejʼ 

(IK: 80, SSKJ, Be IV: 159, Sn: 553, Še 2008: 107). Ker se nahaja globoko v strugi, dobi 
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pridevnik γlǝˈbok ʻglobok, tisti, ki je globokoʼ, knj. sln. globȍk < psl. *glǫbok ʻglobokʼ (Be I: 149, 

Sn: 175). 

Guna -e ž ▶ Γúːna -e ž [Red ˈta z Γúːne; Ted ˈta  Γúːno; Med ˈtem  Γúːn]; ograjen sadovnjak 

med hišami v Mali vasi. Nastalo iz občnoim. obs. γúːna -e ʻvrt ali sadovnjak v bližini hiše, 

navadno v naseljuʼ, kar je sorodno s knj. sln. gúmno -a s (16. stol.) < psl. *gumьnȍ ʻprostor, kjer 

se mlati žitoʼ (IK: 46, Be I: 186, Sn: 196). Obsoška oblika guna v primerjavi z izvorno obliko 

izkazuje poenostavitev soglasniškega sklopa mn v n (nekatera druga slovenska narečja poznajo 

različne tipe disimilacije/različenja tega soglasniškega sklopa, npr. gumlo, gubno, guvno) ter 

ženski spol. 

Huda pot ▶ Hùːda puót [Med ˈta pu Hùːdi puót]; pot skozi Skalca. Nastalo iz občnoim. obs. 

hùːda puót ʻtežka, slaba potʼ, kar vsebuje obs. xùːt xúːda xdùː ʻhudʼ, knj. sln. hȗd húda 

húdo/hud < psl. *hȗdъ *hud *hȗdo ʻslab, slaboten, hudʼ (Be I: 205, Sn: 213, Še 2008: 81) in 

obs. puót ʻpotʼ, knj. sln. pt ʻcesta, stezaʼ < psl. *pǫt ʻpotʼ (Sn: 552). 

*Jaški breg ▶ Jáːšk brìẹx; breg proti Plajerjevi skali, nekdaj Jaškemu kamnu. Nastalo iz občnoim. 

obs. *jàːšk brìẹx, kar je tvorjeno iz obs. *jáːšk jáːška jáːško, kar bi morda lahko pomenilo 

*ʻnanašajoč se na jašek, jarekʼ, vendar je knj. sln. jȃšek, jārek obs. jáːčk, in obs. brìẹx, knj. sln. 

brg (IK: 50). Dalje glej Na bregu. 

*Jaški kamen ▶ Jáːšk káːmn [Med pǝr Jáːškm káːmn]; skala, danes imenovana Plajerjeva 

skala. Nastalo iz občnoim. obs. jáːšk káːmn, katerega jedro je obs. káːmn, knj. sln. kámen < psl. 

Ted *kmenь ʻkamenʼ (Be II: 13, Sn: 252). Izvor prvega dela mikrotoponima ni povsem jasen. 

Glej tudi Jaški breg. 

Jezerca ▶ Jǝzirca -ø s mn [Rmn ˈγor z Jǝzirc; Tmn ˈdo  Jǝzirca; Mmn dóːle  Jǝzircx]; 

travnata površina za starim zdravstvenim domom, kjer se rada nabira voda; Franc. kat.: Jeserca. 

Ime nastalo iz občnoim. jːzǝro -a s ʻjezeroʼ, knj. sln. jzero ʻvečja kotanja, napolnjena z vodo, 

večinoma sladkoʼ z obrazilom obs. -ca, knj. sln. -ca/-ica < psl. *-ic-a v pomenu manjšalnosti. 

Površina je dobila ime zato, ker ob se ob dežju na tem mestu nabira voda v obliki jezerc.  

Ježevec ▶ Jːžuwc -a m; gozd blizu Daber. Ime s pripono obs. uw-c, knj. sln. -ev/-ov-ec s 

pomenom obilnosti (živalskega sveta) vsebuje zoonim obs. jːž, knj. sln. jž < psl. *jež ʻježʼ (Be 

I: 232, Sn: 242, Še 2008: 45). 

Kaljansko polje ▶ Kljáːnsko pùolje -γa -a s [Red s Kljáːnskγa pùolja; Ted n Kljáːnsko 

pùolje; Med n Kljáːnskm pùolje]; ravninski svet nasproti Kala. Ime nastalo iz občnoim. obs. 
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*kljáːnsko pùolje ʻkaljansko poljeʼ. To je obs. pùolje ʻpolje; zemljišče za gojenje kulturnih, 

krmnih rastlinʼ, ʻobsežnejši, razmeroma raven svetʼ, knj. sln. plje/polj < psl. *pȍĺe (Be III: 

81−82, Sn: 541), ki se nahaja v Kalu, nasproti naseljenega dela vasi. Ledinsko ime bi lahko 

ustrezalo obema pomenoma, znanima v krajevnem govoru. 

Kapišče -a s ▶ Kàːpšče -a s [Red ˈdo s Kàːpšča; Ted ˈta u Kàːpšče; Med ˈtem u Kàːpšč]; travnik, 

nekdaj majhna njiva. Ime nastalo iz občnoim. obs. kàːpšče -a ʻmajhna, neograjena njiva, zelnikʼ, 

knj. kȃpušče, kȃpusišče, kȃpusje, kȃpusnik, kapusnják ʻzelnikʼ, izpeljano iz občnoim. obs. kàːps 

ʻkapusʼ, knj. kȃpus ʻredko zelje, Brassica oleraceaʼ ← stvn. kabuʒ, cabuʒ, srvn. kappūʒ, kabeʒ, 

nvn. Kappus ← sr. lat. caputia ʻzeljeʼ < lat. caput ʻglavaʼ  s priponskim obrazilom obs. -šče, knj. -

išče < psl. *-išč-e v pomenu prostor, mesto (SSKJ, IK: 53, Be II: 18). 

Kendovica ▶ Kindbca/Kinduca -e ž [Red ˈtem s Kindbce; Ted ˈta  Kindbco; Med ˈtem  

Kindbc]; parcele v okolici Dvora; Franc. kat.: Kendouca. Tvorjeno iz lastnoimenskega obs. 

Kìẹnda ʻKendaʼ, osebnega imena, ki je nastal iz poimenovanja gospodarja z enakozvočnim 

priimkom Kenda, ki je še danes prisoten. Premožen prebivalec Dvora Kenda je imel v lasti veliko 

posesti v okolici. Ime je tvorjeno s pripono -ov-ica < psl. *-o-ica, ki izraža svojilnost. Pri 

informatorjih sem našla dve različni varianti izgovora ledinskega imena. Na prvem mestu je 

zapisana bolj pogosta (dvakrat).  

Kobacadca ▶ Kubcàːtca -ø s mn [Rmn ˈdo s Kubcàtc; Tmn γóːre n Kubcàːtca; Mmn γóːre n 

Kubcàːtcx]; z gozdom porasel pukelj poleg Planje. Verjetno izpeljano iz glagola obs. kubcàːt 

ʻkobacati, nerodno se premikatiʼ, knj. sln. kobacáti. Najverjetneje gre za prevalski izraz, soroden 

ljudskozemljepisnemu izrazu prekucelj (Bad: 91). 

Kocov laz ▶ Kùocu lèːz Kùocuγa láːza m; pašnik pod Plajerjevo skalo, pod cesto. Nastalo iz 

občnoim. obs. Kùocu ˈlez ʻKocov lazʼ, ki vsebuje obs. ˈlez láːza ʻlazʼ. Dalje glej Laz. Natančno 

določitev podaja svojilni pridevnik, ki je iz hišnega poimenovanja za gospodarja, tj. Kùoc -a, ki 

je verjetno nastal iz občnoim. obs. kùoc ʻprašičʼ. 

Kolovrat ▶ Kulǝrèːt Kulǝráːta ž [Red ˈta s Kulǝràːta; Ted ˈta skuos Kulǝrèːt; Med ˈtem  

Kulǝràːt]; ravnina pod Črčami. Ime iz občnoim. obs. *kulǝrèːt, danes klòːrǝt (IK: 55), knj. 

sln. kolvrat ʻlesena priprava za ročno predenjeʼ < psl. *kȍlovortъ ʻkolovratʼ, kar je zloženka iz 

psl. *kȍlo ʻkoloʼ in *vȏrtъ ʻvrtenjeʼ (SSKJ, IK: 55, Be II: 59, Sn: 295). Gre za metaforično 

poimenovanje po obliki zemeljskega površja.  
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Kolovratec ▶ Kuluràːsc /Kuluràːtc -a ž [Red ˈtem s Kuluràːtca; Ted ˈta  Kulurèːtc; Med ˈtem  

Kuluràːtc]; pod Kolovratom. Ime vsebuje manjšalno obliko od obs. *kulǝrèːt, knj. sln. kolvrat. 

Dalje glej Kolovrat. 

Komunja ▶ Kmúːnja -e ž; travnik ob koncu Dolgih njiv. Ime nastalo iz občnoim. obs. kmúːnja -

e ž ʻgozdovi ali travniki v skupni lastiʼ, ʻzemlja v občinski lastiʼ, kar je sorodno s knj. sln. komúna 

ʻobčinaʼ, prevzeto prek it. comune ʻobčinaʼ (IK: 56, SSKJ). 

Kotlje ▶ Kuótlje -a s; blizu Rodaške skale, kjer je veliko jam. Verjetno tvorjeno iz občnoim. obs. 

kóːtu ʻkotelʼ s pripono -je, ki izpeljuje skupna imena in v tem primeru najverjetneje pomeni *ʻveč 

kotlovʼ. V ljudskozemljepisnem izrazju velja kotel za star izraz, ki poimenuje ʻmanjšo vodno ali 

kopno zaprto, tesno skalnato vdrtinoʼ, kamor med drugim spadajo globoke snežniške konte, 

gorske vrtače in manjše kotlaste gorske jame (Bad 187‒188). 

Kotnica ▶ Kuótnca -e ž [Red dòːka s Kuótnce; Ted γóːre  Kuótnco; Med γóːre  Kuótnc]; 

področje nad Ograpkom in pod plezalno steno pri Kal-Koritnici. Ime tvorjeno iz občnoim. obs. 

kuót ʻkotʼ, knj. sln. kt ʻprostor med dvema stikajočima stenamaʼ, ʻna koncu zaprta dolinaʼ < psl. 

*kǫt (SSKJ, Be II: 72, Sn: 313) s priponskim obrazilom obs. -n-ca, knj. sln. -n-ica v pomenu 

nosilca lastnosti.  

Kucer ▶ Kúːcǝr -ja m [Red ˈdo s Kúːcǝrja; Ted γóːre n Kúːcǝr; Med γóːre n Kúːcǝrj]; 

majhen, travnat grič med Brdom in Ograjnčico. Nastalo iz občnoim. obs. *kúːcǝr, kar je morda 

sorodno s knj. sln. kúcelj, nar. tudi kučelj. Poimenuje ʻmajhen, prostoren vršič, vrhič, grič, hribrcʼ 

(Be II: 106, Sn: 332, Bad: 122).   

Kratčica ▶ Kráːčca -ø s mn [Rmn ˈsem s Kráːčc; Tmn ˈta n Kráːčca; Mmn ˈtem  n Kráːčcx]; 

travnik, lega poleg Pod Stržiščem, nekdaj njive. Ime tvorjeno iz občnoim. obs. kráːtk kráːtka 

kráːtko ʻkratek, ne dolgʼ, knj. sln. krátek krátka krátko ʻki ima med skrajnima koncema 

razmeroma majhno razsežnostʼ < psl. *kórtъkъ *kórtъka *kórtъko ʻkratekʼ s pripono obs. -ca, knj. 

sln. -ica < psl. *-ic-a v pomenu nosilnika lastnosti (SSKJ, Be II: 83‒84, Sn: 319, Brozovič 2013: 

73). Najverjetneje so bile na tem mestu krajše njive kot na bližje ležečih Dolgih njivah, po 

pričevanju domačinov so bile namreč tudi tu precej velike njive.  

Krnica ▶ Kǝrníːca -e ž [Red ˈdo s Kǝrníːce; Ted γóːre  Kǝrníːco; Med γóːre  Kǝrníːc]. 

Nastalo iz občnoim. obs. *kǝrnìːca, knj. sln. krníca ʻtolmunʼ < psl. *krinca, kar je izpeljano iz 

*krini in prvotno pomeni ʻvrsta posodeʼ (SSKJ, Be II: 97, Sn: 326). V toponomastiki lahko 

pomeni ʻlužasto, mlakasto globelico, kotanjico po gozdnih kolovozih, po deževju izglobana mesta 
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na cestah,ʼ, ʻkotlina, kotlasta dolinaʼ, torej manjša ali večja kotanja na cestah, gozdnih kolovozih, 

ob potokih (Bad: 178, 251, Be II: 97).  

*Lahova jama ▶ Láːxuwa jáːma -e -e ž [Red ˈsem z  Láːxuwe jáːme; Ted ˈta  Láːxuwo jáːmo; 

Med ˈtem  Láːxuw jáːm]; drugo ime za Frnažo. Nastalo iz občnoim. obs. Láːxuwa jáːma iz 

občnoim. obs. jáːma, knj. sln. jáma < psl. *jma ʻjamaʼ (Sn: 234). Določilo je iz svojilnega 

pridevnika obs. Láːxu Láːxuwa Láːxuwo, ki je izpeljan iz poimenovanja za Italijana obs. ˈLex 

ʻItalijanʼ.  

Laz ▶ Lèzː Láːza m [Red ˈdo z Láːza; Ted γóːre ˈLez; Med γòːr  Láːz]; . Nastalo iz občnoim. 

obs. lèzː láːza, knj. sln. lȁz láza ʻs travo poraščen izkrčen svet v ali ob gozduʼ < psl. *lzъ *lza 

ʻozek prehod, strm svet; mesto, kjer se je treba plazitiʼ (SSKJ, Be II: 128, Sn: 347, Še 2008: 87). 

Glej tudi Lasca. 

Lazca ▶ Làːsca -ø s mn [Rmn ˈdo z Làːsc; Tmn γóːre  Làːsca; Mmn γóːre  Làːscx]; skupina 

lazov nad Malo vasjo. V zvezi z občnoimenskim obs. lèzː, láːza, knj. sln. lȁz, láza ʻs travo 

poraščen izkrčen svet v ali ob gozduʼ (19. stol.) < psl. *lzь *ʻozek prehod, strm svet; mesto, kjer 

se je treba plazitiʼ ← psl. *lsti ʻlazitiʼ (Be II: 128, Sn: 347). Ker so Lasca razdeljena na parcele, 

parcelo natančneje določimo s svojilnim pridevnikom lastnika, tvorjenim iz njegovega hišnega 

imena, npr. Rùːscu làːsc, Tǝróːnǝcu làːsc, Páːwlnu làːsc, Cvíːtǝrju làːsc. 

Ledina1 ▶ Ldíːna -e ž [Red γóːre z Ldíːne; Ted ˈdo  Ldíːno; Med dóːle  Ldíːn]; parcele, 

na katerih so vrtovi in sadovnjaki, v Mali vasi; Franc. kat.: Ledine. V imenu se ohranja občnoim. 

obs. ldíːna, knj. sln. ledína ʻneobdelan, s travo porasel svetʼ < psl. *lędna (Be II: 130, Sn: 349). 

Ledina2 ▶ Ldíːna -ø s mn [Rmn ˈtem z Ldìːn; Tmn ˈta n Ldíːna; Mmn ˈtem n Ldíːnx]; 

parcele, na katerih so vrtovi in sadovnjaki, pri Dvoru; Franc. kat.: Ledine. Ime nastalo iz 

občnoim. obs. ldíːna, knj. sln. ledína. Pri procesu polastnoimenjenja je prišlo do spremembe 

slovničnega spola in števila: ledina ž ed → ledina s mn. Glej tudi Ledina1. 

Lisičja vodenca ▶ Lsìːčja wéːdnca -x -ø s mn; travnik pod zahodnim delom Bogat; Franc. kat.: 

Lisičja Vodenca. Ime nastalo iz občnoim. obs. lsìːčja wéːdnca ʻlisičja vodencaʼ iz občnoim. obs. 

*wéːdnca, kar je najverjetneje tvorjeno iz wéːda ʻvodaʼ s priponskim obrazilom obs. -n-ca, knj. 

sln. -en-ica s pomenom prostor/mesto. Levo določilo verjetno nastalo iz vrstnega pridevnika obs. 

lsìːčj lsìːčja lsìːčje, knj. sln. lisíčji -a -e ʻv zvezi z lisicoʼ < psl. *lisč-ьj-ь, kar je iz obs. 

lsìːca, knj. sln. lisíca < psl. *lisca ʻlisicaʼ (Be II: 143−144, Sn: 359). 
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Ločica ▶ Lučíːca -e ž; travnik južnozahodno od dvora, nasproti Ledin; Franc. kat.: Ločica. Morda 

gre za manjšalnico od sln. lka ʻmokroten, vlažen ravninski svetʼ, tvorjeno s priponskim 

obrazilom -ica. To je v ljudski geografiji izraz za najmanjšo stopnjo močave, z mokroto 

prepojenega terena (Bad: 255). Lahko pa tudi v povezavi z glagolom obs. lučíːt  ʻločitiʼ, knj. sln. 

ločīti lčiš < psl. *lǫčti *lčišь ʻločitiʼ (SSKJ; Sn: 361; Be II: 147). 

Ločilo -a s ▶ Lučíːlo -a s [Red ˈdo z Lučíːla; Ted γóːre n Lučíːlo; Med γóːre n Lučíːl]; travnik 

ob Mali vasi. Tvorjeno iz občnoim. obs. *lučíːlo, knj. sln. ločílo ʻsredstva za ločevanjeʼ (Plet I: 

527) < psl. *ločdlo, kar je izpeljano iz obs. lučíːt luóčǝš ʻločitiʼ, knj. sln. ločīti lčiš < psl. *lǫčti 

*lčišь ʻločitiʼ (SSKJ; Sn: 361; Be II: 147). Osnova loči- se kot topoleksem pogosto pojavlja v 

pomenu razpotje, križišče (Bad: 290). V Bovcu so na tem zemljišču kmetje ločili živino, ko so jo 

prignali s hribov.  

M. P.: So jo lučíːl šìẹ je ustàːlo Lučíːlo. Ja pǝržèːnijo uˈse uˈkop , ne, s pláːnne. K-smo γnáːl ucìẹ, temlìẹ 

smo se zbráːl. Tembìːš z Brdm se práːb. Šìẹ so šlèː uˈse uˈkop  ta γóːre, šìẹ ˈdo so pršle pa ˈtuj uˈkop 

, ne. Šìẹ smo jx lučíːl. Saj máːjo znáːmnje.  

E. P.: Tu stàːn so ìːx dìẹl. 

M. P.: Šìẹ je pubràː uˈsak t sóːjo ˈwn. 

M. P.: So jo lučilǝ šie je ustalo Lučilo. Ja pǝrženijo use ukop, ne, s planne. K-smo gnalǝ ucie, temlie smo 
se zbralǝ. Tembiš zǝ Bǝrdǝm se prabǝ. Šie so šle use ukop ta gore, šie dov so pǝršle pa tuj ukop, ne. Šie 

smo jǝh lučilǝ. Saj majo znamnje. 

E. P.: Tu stan so ih dielǝ. 

M. P.: Šie je pubrav usak tǝ sojo wǝn. 

 

Ložec ▶ Lùožc -ca m [Red γòːr z Lùošca; Ted ˈdo n Lùožc; Med dóːle n Lùošc]; pod 

ovinkom pred vasjo Koritnica. Ime s priponskim obrazilom obs. -c, knj. sln. -ǝc je 

pomanjševalnica obs. lùox lùoγa, knj. sln. lg lga ʻ(močviren) travnik ob vodi, navadno deloma 

porasel z drevesiʼ, ʻgozdʼ (Plet) < psl. *lgъ ʻnižje ležeč teren, kotlinaʼ (Be II: 147‒148, Sn: 362). 

Najverjetneje je pomen ledinskega imena prvotni pomen, torej ʻnižje ležeč teren, kotlinaʼ. 

Malena ▶ Mlina; hidronim, manjša voda, ki teče od rezervoarja pod Lutijem do Bajerja, mimo 

mesta, kjer se je reklo Pri mlinu. Izvor imena ni popolnoma jasen. 
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Marinkelnov rut ▶ Mǝríːnklnu rùːt -γa -a m; senožet nad avstrijskim pokopališčem pri križišču, 

ki se odcepi za Kal-Koritnico in Log pod Mangartom. Ime nastalo iz občnoim. obs. Mǝrinklnu 

rùːt ʻMarinkelnov rutʼ iz občnoim. obs. rùːt ʻsenožet, košenicaʼ. Glej dalje Rut. Za natančnejšo 

določitev imena je jedru dodan svojilni pridevnik iz hišnega imena lastnika obs. Mǝríːnkl, Pǝr 

Mǝríːnkln, prid. Mǝríːnklnu Mǝríːnklnuwa Mǝríːnklnuwo. 

Mašinhavs ▶ Mǝšìːnxas -a m; nekdanja hidrocentrala v bližini Kluž pri mostu čez reko 

Koritnico. Občnoim. obs. *mǝšinxas ʻstrojnicaʼ je prevzeta iz nem. Betonirana hidrocentrala je 

bila zgrajena za napeljavo vode do obeh trdnjav v Klužah (Klavora 2003: 176). Ostanki so še 

opazni. 

Medveja polica ▶ Mdvèːja pulíːca -e -e ž; polica na vrhu Votelčka. Nejasno. Najverjetneje iz 

občnoim. *mdvèːja pulíːca, ki vsebuje pridevnik mdvèːja, kar je verjetno v zvezi z obs. 

mdvèːt medvida, knj. sln. médved medvda ʻmedvedʼ, in obs. pulíːca, knj. sln. políca ʻgorska 

polica; vodoravni ali rahlo nagnjeni del med strmimi ploskvami pri terasastem svetuʼ (Bad: 61‒

62, Mer 2006: 160‒161). 

Meje ▶ Méːje -ø ž mn [Rmn γòːr z Mèːj; Tmn ˈdo  Méːja; Mmn ˈdo pu Méːjx]; . Ime ustreza 

množinski obliki apelativa obs. méːja, knj. sln. méja < psl. *me ʻmejaʼ (Be II: 176, Sn: 390).  

Mlaka -e ž ▶ Mláːka -e ž [Red ˈsem z Mláːke; Ted ˈta  Mláːko; Med ˈtem  Mláːk]; travnik, ki ga 

zaliva voda, pod potjo v Skalca, pred Bajerjem; Franc. kat.: Mlaka. Nastalo iz občnoim. obs. 

mláːka -e ʻmlaka, plitvejša kotanja s stoječo vodoʼ, knj. sln. mláka < psl. *mőlka ʻluža, kotanja z 

blatno tekočinoʼ (Be II: 187, Sn: 407). Ta osnova je pogosta v slovenski toponomastiki, kjer 

označuje predvsem majhne površine stoječe vode (Bad: 253, Še 2008: 92).  

Močila ▶ Mučíːla -ø s mn [Rmn ˈdo z Mučìːl; Tmn γóːre  Mučíːla; Mmn γóːre  Mučíːlx]. 

Tvorjeno iz obs. *mučìːlo, nar. sln. močílo ʻrazmočen kraj, kjer voda izvira iz tal; mlaka, lužaʼ < 

psl. *močdlo (Plet, Bad: 231, SSKJ, Še 2008: 93), kar je izpeljano iz obs. mučíːt muóčš 

ʻmočitiʼ, knj. sln. močīti mčiš < psl. *močti *mòčišь ʻmočitiʼ (Be II: 190, Sn: 409). Osnova 

močil- je pogosta pri slovenskih vodnih, ledinskih in krajevnih imenih, ne pojavlja se zgolj na 

Štajerskem (Še 2008: 93).  

Mojenkov rut ▶ Muójnku rùːt -uγa -a m; rut vzporedno z Debelo skalo. Nastalo iz občnoim. obs. 

Muójnku rúːt, ki vsebuje občnoim. obs. rúːt. Dalje glej Rut. Natančnejše določilo iz svojilnega 

pridevnika, najverjetneje iz hišnega imena bivšega lastnika obs. Muójnku Muójnkuwa 

Muójnkuwo. 
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Na bregu ▶ N briγ [Red ˈsem Z briγa; Ted ˈta N brìẹx; Med ˈtem N briγ]; senožet. Nastalo 

iz občnoim. obs. brìẹγ briγa ʻbreg; nagnjen svet, strminaʼ, knj. sln. brg -a < psl. *bȇrgъ ʻbreg, 

vzpetinaʼ, ki je pogosta osnova slovenskih toponimov (Be I: 40, Sn: 56, SSKJ, Dapit 1995: 55). 

Označuje nagnjeni svet s stopnjo nagnjenosti z naklonom 10˚ do 20˚ (Bad: 58‒59). 

Na čukli ▶ N čúːkl; med Trampovo skalo in V klincu. Nastalo iz občnoim. obs. *n čúːkl ʻna 

čukliʼ, ki vsebuje obs. *čúːkla, knj. sln. čȗkla ʻskalnata vzpetinaʼ (Plet) < *čuk(ъ)la, kar je 

sorodno s hr./sr. čȕka ʻgora; z ene strani strma in z druge strani rahlo nagnjena vzpetina; vrh 

goreʼ, orn. Čȕka, mak. чука ʻskalnata vzpetina, skalnati vrhʼ, blg. чка ʻgol, skalnat vrh gore; 

kamniti, skalni hribʼ < *čuka, *čukъ ʻskalna vzpetina, grič, hribʼ. Prvotni pomen je *ʻskalnata 

vzpetinaʼ (Be II: 91, Še 2008: 73‒74).  

Na gavgah ▶ N γàːγx [Red γóːre Z γàːγ; Ted ˈdo N γàːγa; Med dóːle N γàːγx]; konec 

travnika v bližini Podklopce. Nastalo iz občnoim. obs. n γàːγx ʻna vislicahʼ, ki vsebuje obs. n 

ʻnaʼ in obs. γàːγe ʻvisliceʼ, sln. gȃvge ʻvisliceʼ (IK: 43, SSKJ). Ime poimenuje mesto, kjer so po 

pripovedovanju informatorja pred 300 leti obešali roparje. Srednjeveška pot do Dvora je po 

zapisih Fedja Klavora najverjetneje vodila čez Gavge, kjer je bilo križišče poti na Plužna in 

Klopce. Križišča so veljala v tem času za preklet kraj, kjer je popotnike popadal skušnjavec. Na 

križiščih so stale vislice, kjer so včasih viseli počrneli mrliči. Tam so med drugim pokopavali 

samomorilce (Klavora 2003: 58). 

B: Ztùː k-se jix je nìẹki dóːle ubìẹslo an ztùː práːbjo Γàːγa.  

K-so dìẹl ˈnem mùːlcm, d nes péːlijo ˈdo N γàːγa, smo se kar puskríːl.  

Prèːj se je práːblo, č s kej pǝrˈvč sitnáːru an tu dòːle, d t-ni blùː kej próː, šìẹd so dìẹl: »Bìẹš ta ˈdo N 
γàːγa šìẹ ubìẹs se.« 

B: Zǝtu k-se jih je nieki dole ubieslo an zǝtu prabjo Gavga. 

K-so diele nem mulcǝm, dǝ nes peljijo dov Nǝ gavga, smo se kar puskrilǝ. 

Prej se je prablo, čǝ s kej pǝrvǝč sitnaru an tu dole dǝ t-ni blu kej prov, šied so diel: »Bieš ta dov Nǝ 
gavga šie ubies se.« 

 

Na hrevu ▶ N xriwǝ [Red ˈsem S xriwa; Ted ˈta N xrìẹw; Med ˈtem N xiw]; v bližini Male 

vasi, desno od poti v Skalca. Nejasno. 
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Na Kaconovi poti ▶ N Kəcùonuw puót [Med ˈsem Pu Kəcùonuw puót]; pot, ki je del Polic. 

Ime vsebuje občnoim. obs. Kəcùonuwa puót  ʻKaconova potʼ iz občnoim. obs. puót ʻpotʼ, knj. sln. 

pt ʻcesta, stezaʼ < psl. *pǫt ʻpotʼ (Be III: 95, Sn: 552). Kaconova, obs. Kəcùonu Kəcùonuwa 

Kəcùonuwo ʻki priprada Kaconuʼ < obs. Kəcùon ʻKacon, Kacijan, hišno imeʼ. Glej naprej Pri 

Kaconu.  

Naklo ▶ Náːku -la m; soteska proti Čezsoči; Franc. kat. Na nakli. Nastalo iz občnoim. obs. náːklo 

ʻnaklonina, strmina, nagibʼ. Glej tudi Za naklom. 

Na klopcah ▶ N klùopcx; travnik, blizu ceste Žaga−Bovec, v bližini Gavg; Franc. kat.: Na 

Klobcah. Nastalo iz občnoim. obs. n klùopcx, kar je oblika mestnika za množinsko obliko od 

obs. klùopca, knj. sln. klpca ʻmajhna klopʼ (SSKJ). 

Na konici ▶ N kuníːc [Red ˈdo S kuníːce; Ted γòːr N kuníːco; Med γóːre N kuníːc]; 

dvignjen del nad vasjo Koritnica. Nastalo iz občnoim. obs. n kuníːc ʻna konici, na koncu, vrhuʼ, 

ki ustreza apelativu sln. knj. koníca ʻzelo zožen, priostren končni del česa; končni, ožji del česaʼ, 

kar je izpeljano iz psl. *kon ʻkonec, začetekʼ (SSKJ, Sn: 302).  

Na konju ▶ N kòːnj; nad hlevom, blizu Plazu. Ime vsebuje zoonim. obs. ˈkonj kòːnja, knj. sln. 

kȍnj kónja < psl. *koń (Be III: 62, Sn: 302). Etimon konj je zelo pogost v slovenskih 

zemljepisnih imenih (Še 2008: 83). 

Na koritih ▶ N kurìːtx; del reke Koritnice pod Koritniškim mostom. Ledinsko ime je mestniška 

oblika za občnoim. obs. kurìːta, kar je množinska oblika od obs. kurìːto ʻrečno, vodno koritoʼ, 

knj. sln. koríto ʻgloboka, v skalovje izglodana tokava, med dvema bregovoma poglobljena strugaʼ 

(Bad: 222−223). 

Na kraju ▶ N kràːj [Red ˈdo S kràːja; Ted ˈdo N kˈrej; Med dóːle N kràːj]; zadnji del polja 

nasproti vasi Koritnica. Ime nastalo iz občnoim. obs. n kráːj ʻna krajuʼ, ki vsebuje obs. krèːj 

kráːja ʻkrajʼ, ʻrob, krajni delʼ. Ta v ledinskem imenu nastopa v drugem pomenu in označuje širši 

ravninski del, ki leži na kraju, na skrajni meji ravninskega (Bad: 31).  

Na kresu ▶ N kris [Red ˈdo S krisa; Ted γóːre N krìẹs; Med γóːre N kris]; poraščen 

travnik pod Plajerjevo skalo, kjer so včasih kurili kres. Nastalo iz občnoim. obs. n kris, ki 

vsebuje obs. krìẹs, knj. sln. krs ʻvelik ogenj, ki se prižge zvečer pred praznikom, navadno na 

vzpetiniʼ < psl. *krsъ (SSKJ, Be III: 90, Sn: 322).  
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Na lahtu ▶ N làːxt [Red ˈsem Z làːxta; Ted ˈta N làːxt; Med ˈtem N làːxt]; parcela ob reki 

Koritnici, ki se nahaja v bližini križišča za Kal-Koritnico in Log pod Mangartom. V imenu iz 

občnoim. obs. n làːxt  se je ohranja obs. làːxt lxtùː ʻkomolecʼ (IK: 60). Parcela ima resnično 

obliko komolca. V ljudski geografiji ta topoleksem ni bil zabeležen. 

Na mlinu ▶ N mlìːn; ob reki Koritnici, poleg Bajerja. Nastalo iz občnoim. obs. n mlìːn ʻna 

mlinuʼ, ki vsebuje občnoim. obs. mlìːn mlìːna ʻmlinʼ, knj. sln. mlín < sl. *mъlnъ ʻvodni mlinʼ (Be 

II: 189, Sn: 376). Lastnik mlina in posesti okoli njega je bil Barble, obs. Bàːrbl. 

Na ograpku ▶ N uγràːpk; pri križišču kolovoze, ki zavije proti Kolovratu, in tiste, ki gre proti 

Kotnici. Nejasno. Ledinsko ime odgovarja na vprašalnico Kje? Najverjetneje v zvezi s sln. 

ogrȃbek, kar je sorodno z glagolom obs. grbíːt, knj. sln. grábiti grȃbiš ʻgrabitiʼ < psl. *grbiti 

ʻgrabitiʼ (IK: 71). 

Na plazu ▶ N plàːz [Red ˈdo S plàːza; Ted γóːre N plàːs; Med γóːre N plàːz]; vznožje 

Rombona, kjer je prišel plaz. Nastalo iz občnoim. obs. plàːs plàːza ʻplazʼ, knj. sln. plȃz plazú < 

psl. *pȏlzъ ʻplazenjeʼ (Be III: 52, Sn: 524). Ime poimenuje zemljišče, ki ga je 2. 5. 1979 zasul 

plaz.  

M. P.: Drúːzγa máːja … Jèːst sm ˈšu lìːx pu lèːjtrx pu utáːwo. Pupudáːn je bˈlu, tem ukòːu trèːjče ùːre al 
štrte. Tˈku se je trisu xlìẹw. Mːγla je bìːla, γòːr z-Blìːcγa wrxa se je dìẹlu taklìẹ kùːpc, n Mdvìẹji 
skáːl. Ee, sm dìẹ, Kcuónu xlìẹw je ˈšu. An ku je bˈlu rìẹs. Sm ˈšu ta n Pèːjčca, ta čz γmàːjno ta n 

Pèːjčca. Sm bìːdu, γa ni bˈlu ˈbč, xliwa. Saj tu γa ni plàːs nìẹsu, víːxar. K-je plàːs udáːru ˈdo črìẹs, je 

xlìẹw uzíːγlno, pa je bìː en vèːlk xlìẹw, z lìẹsm urìẹd an pǝrzíːγlno dòːka.  

M. P.: Druzga maja … Jest sǝm šu lih pu lejtrǝh pu utawo. Pupudan je blu, tem ukou trejče ure al štǝrte. 

Tku se je triesu hliew. Mǝgla je bila gor z-Bǝlicga wǝrha se je dielu taklie kupc, nǝ Mǝdvieji skalǝ. Ee, 
sǝm diev, Kǝcuonu hliew je šu. An ku je blu ries. Sǝm šu ta nǝ Pejčca, ta čǝz gmajno ta nǝ Pejčca. Sǝm 
bidu, ga ni blu bǝč, hliewa. Saj tu ga ni plas niesu, vihar. K-je plas udaru dov čǝries, je hliew uzigǝlno, pa 
je biv en velǝk hliew, z liesǝm uried an pǝrzigǝlno dovka. 

Na polju ▶ N pùolj; raven svet ob Dolgih njivah, kjer so njive. Nastalo iz občnoim. obs.  n 

pùolj, tvorjenega iz obs. pùolje -a ʻpolje, zemljišče za gojenje kulturnih, krmnih rastlinʼ, knj. sln. 

plje/polj < psl. *pȍĺe (SSKJ, Be III: 81‒82, Sn: 541). V ljudskozemljepisnem izrazju spada 

polje med ravninske izraze. Ne uporablja se zgolj za poimenovanje dobro obdelanih njiv in 

travnikov, pač pa v splošnem za odprte planjave, ponavadi obsežnejši raven svet (Bad: 43). 

Na potoku ▶ N ptùok [Red ˈsem S ptùoka; Ted ˈta N pˈtok; Med ˈtem N ptùok]; območje 

pri potoku, ki ga prečka pot v Kolovrat. Ime nastalo iz občnoim. obs. n ptuók ʻna potokuʼ, ki 
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vsebuje obs. pˈtok ʻpotokʼ, knj. sln. pótok ʻmanjša, v strugi tekoča vodaʼ < psl. *potòkъ (IK: 80, 

Sn: 553).  

Na ravnah ▶ N ráːnx [Rmn ˈdo Z ráːn; Tmn γóːre N ráːna; Mmn γóːre N ráːnx]; raven 

travnat svet nad Kal-Koritnico. Nastalo iz občnoim. obs. n ràːnx ʻna ravnahʼ, ki vsebuje obs. 

*ráːna ʻravnaʼ. Glej dalje Ravna. 

Na rebrih ▶ N rìẹbrx; senožet. Nastalo iz občnoim. obs. n rìẹbrx ʻna rebrih, na nagnjenem 

pobočjuʼ, ki vsebuje obs. rìẹbra, knj. sln. rbra < psl. *rèbra, kar je množinska oblika od obs. 

ribro ʻrebroʼ. Dalje glej Rebro.  

Na rejdi ▶ N rèːjd [Red γóːre Z rèːjde; Ted ˈdo N rèːjdo; Med dóːle N rèːjd]; del Male vasi, 

ki leži na ovinku. Nastalo iz občnoim. obs. n rèːjd, ki vsebuje obs. rèːjda ʻovinekʼ, nar. sln. še 

rída, rȃjda, kar je v različnih obdobjih prevzeto iz nem. (stvn. *rīda, srvn. *rīde, kor. nem. 

Reide(n), tirol. nem. Reide) (IK: 85, Be III: 178, Sn: 621, ST: 210, Še 2008: 113). 

Na robu ▶ N rùob [Red ˈdo Z rùoba; Ted γóːre N rùob; Med γóːre N rùob]; pot 1313. 

Nastalo iz občnoim. obs. n rùob ʻna robuʼ, ki vsebuje občnoim. obs. rùob rùoba ʻrobʼ, ʻpečevjeʼ, 

knj. sln. rb rba ʻrob, skrajni, zunanji del nečesaʼ, ʻstrmo nagnjena skalaʼ < psl. *rbъ *rba ʻrobʼ 

(SSKJ, Be III: 187, Sn: 625). Rob v ledinskem dotičnem imenu ustreza geografskemu pojmu 

grebenski rob, ki je ʻvodoravni ali poševni del kakega strmo odsekanega ali vsaj grdo skotnega 

grebena, kjer prepada pečevita stena, rez, prag, skok ali čeloʼ (Bad: 76−77).  Glej tudi Za robom. 

M. P.: No, saj tembìːš je bìːla plàːnna. Γòːr nd 1313 se práːb N rùob, šìẹ so se zdèːj zmìːsln 1313. 

Tembìːš je pa N γláːb, kìːr je zdèːj 1313. Pǝr pejkǝrìːj, tembìːš. N vìẹm, bìːšno so mìẹl káːko pejkǝrìːjo 
tembìːš  càːjt wèːjske. Šìẹ tembìːš, še mòːja máːma je tembìːš žìẹla s tàːtm. Je bˈlu úːtro, ne. Tembìːš je 

bìːla plàːnna prd svetòːno. Sta žìẹla šìẹ so nuˈsil dòːka. Tu škùːfo, ja. ˈMa štrk, ne, šìẹ je mòː pòuštǝr 
γòːr n γlá:b šìẹ je mòː ˈdo n xrbt.  

M.P.: No, saj tembiš je bila planna. Gor nǝd 1313 se prabǝ Nǝ ruobǝ, šie so se zdej zmislnǝ 1313. Tembiš 
je pa Nǝ glabǝ, kir je zdej 1313. Pǝr pejkǝrijǝ, tembiš. Nǝ viem, bišno so miel kako pejkǝrijo tembiš v cajt 
wejske. Šie tembiš, še moja mama je tembiš žiela s tatǝm. Je blu utro, ne. Tembiš je bila planna pǝrd 
svetovno. Sta žiela šie so nusil dovka. Tu škufo, ja. Ma štǝrk, ne, šie je mov pouštǝr gor nǝ glabǝ šie je mo 

vdov nǝ hǝrbǝt.  
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Na skalah ▶ N skàːlx; nad domačijo Pri Kukču. Ime nastalo iz občnoim. obs. n skàːlx ʻna 

skalahʼ, kar vsebuje množinsko obliko samostalnika obs. skála ʻskalaʼ, knj. sln. skála < psl. *skla 

ʻskalaʼ (Be III: 243‒244, Sn: 659). 

Na vrhu Olšja [ošja] ▶ N wːrx Úːšja; gozd nad Olšjem. Nastalo iz občnoim. obs. n wːrx 

úːšja ʻna vrhu, nad jelševjem, jelševim gozdomʼ, ki vsebuje obs. Úːšje. Dalje glej Olšje.  

Na vrteh ▶ N wǝrtix [Rmn γòːr Z wǝrtìː; Tmn ˈdo N wǝrtìː; Mmn dóːle N wǝrtìẹx]; senožet 

ob glavni cesti pri Kalu. Nastalo iz občnoim. obs. n wǝrtìẹx, kar odgovarja na vprašanja Kje? in 

vsebuje množinsko obliko samostalnika obs. wːrt ʻvrtʼ < knj. sln. vŕt ʻmanjše zemljišče, navadno 

blizu hiše, kjer se goji povrtninaʼ < sl. *vъrtъ, kar je prevzeto iz stare rom. predloge, nastale iz lat. 

hortus (Sn: 836). 

Njivica ▶ Níːpca -ø s mn [Rmn ˈsem Z níːpc; Tmn ˈta N níːpca; Mmn ˈtem N níːpcx]; travnik 

pod kolovozom, ki pelje v Kolovrat. Nastalo iz občnoim. obs. níːpca ʻnjivica, majhna njivaʼ, knj. 

sln. njívica, kar je pomanjševalnica od obs. njiːwa, knj. sln. njíva < psl. *nva s prvotnim 

pomenom *ʻnižina, nizek svetʼ. V procesu polastnoimenjenja je prišlo do spremembe slovničnega 

spola in števila obs. níːpca -e ž ed. → Níːpca -ø s mn (Sn: 448, Še 2008: 96). Še sama se 

spominjam, da je bilo tu včasih manjše smučišče, zdaj pa to parcelo izrabljajo za pašo.  

Ograjnica -e ž ▶ Uγràːjnca -e ž [Red ˈsem z Uγràːjnce; Ted ˈta n Uγràːjnco; Med ˈtem n 

Uγràːjnc]; ograjeno travnato zemljišče. Ime nastalo iz občnoim. obs. uγràːjnca ʻograjen, 

navadno položnejši travnik v bližini hišeʼ (IK: 71), sln. ogrȃjnica ʻobdan, ograjen prostor (ein 

eingefriedeter, umzäunter Ort)ʼ (Plet I: 803) < psl. *obgorьnica ← *gord-i-ti → *ob-gord-i-ti, 

*o(b)-gord-j-a → *o(b)-gor-a, obs. uγràːja, knj. sln. ogrȃja ʻ naprava, ki se postavi okrog 

zemljišča, prostora za preprečevanje prehodaʼ (Še 2008: 96; SSKJ, Sn: 466).  

Ograjnčica -e ž ▶ Uγràːjnčca -e ž [Red ˈsem z Uγràːjnčce; Ted ˈta n Uγràːjnčco; Med ˈtem n 

Uγràːjnčc]; ograjeno zemljišče. Nastalo iz občnoim. obs. uγràːjnčca ʻmanjši ograjen, navadno 

položnejši travnik v bližini hišeʼ, kar je manjšalnica od obs. uγràːjnca. Dalje glej Ograjnica.  

Ogreja -e ž ▶ Uγréːja -e ž [Red ˈdo z Uγréːje; Ted γóːre  Uγréːjo; Med γóːre  Uγréːj]; z 

gozdom obdana senožet v bližini področja Na bregu. Nastalo iz občnoim. uγréːja -e ž ʻograjena 

senožetʼ (IK: 71). Prehod a > e ni jasen, podoben pojav ima gorenjsko narečje v primeru *prašič 

> prešič. 

Olšje -a [ošje] s ▶ Úːšje -a s [Red ˈdo z Úːšja; Ted ˈta n Úːšje; Med ˈtem n Úːšje]; gozd za 

Kaninsko vasjo. Nastalo iz občnoim. úːšje -a s ʻjelševje, jelšev gozdʼ, kar je iz občnoim. úːša -e ž 
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ʻjelšaʼ < psl. *òlьša ʻjelšaʼ, kar je različica od sln. jlša ʻjelšaʼ < psl. *(j)èlьša ʻjelšaʼ (SSKJ, IK: 72, 

Sn: 239). 

Pečca ▶ Péːjčca -e ž; zahodno od Plajerjeve skale; Franc. kat.: V pečeh. Ime je mogoče primerjati 

z nad. Péːja, sln. pča ʻjama, votlina v skaliʼ (Plet) < psl. *pèa, kar je izpeljano iz obs. pèːjč 

pčìː ʻpečʼ, knj. sln. pč pečȋ ʻpečʼ, ʻskala, zlasti večjaʼ, nar. ʻjama, votlina, zlasti v skaliʼ < psl. 

*pȅь *pȅi (Še 2008: 98, Be IV: 18, Sn: 501) s priponskim obrazilom obs. -ca, knj. sln. -ca v 

pomenu manjšalnosti. Prvotni pomen je tako najverjetneje *ʻmanjša peč, majhna skala, jama, 

votlina v skaliʼ. V ljudskozemljepisnem izrazju označuje beseda peč ʻveliko živo skaloʼ, ʻskalnat, 

navpičen del kake gore, stenoʼ (Bad: 140−141). 

Pičelnov log ▶ Pìːčǝlnu lùox luóγa; gozdnato pobočje. Ime nastalo iz občnoim. obs. Pìːčǝlnu lùox, 

ki vsebuje občnoim. obs. lùox luóγa ʻlog, majhen gozdʼ, knj. sln. lg ʻgozdʼ < *psl. *lgъ s 

prvotnim pomenom ʻnižje ležeč teren, kotlinaʼ (SSKJ, Be II: 147, Sn: 362). Natančnejše določilo 

je svojilni pridevnik iz hišnega imena lastnika obs. Pìːčl, Pǝr Pìːčǝln, prid. Pìːčǝlnu Pìːčǝlnuwa 

Pìːčǝlnuwo.  

Planjca ▶ Pláːjnca -ø s mn; nekdaj planica, namenjena paši; Franc. kat.: Polanca. Ime nastalo iz 

občnoim. obs. pláːjnca, kar izpeljano iz obs. pláːnja (in je sorodno s knj. sln. planíca ʻprostor 

brez drevja in grmovja v gorahʼ, ʻplanica ali planjava je strma ali ravna, planica je manjša od 

planjaveʼ) (Plet, Bad: 273). Dalje glej Planja. 

M. P.: Ja je blùː fàːjn, pláːjnčna je bíːla tkìːš. Prìẹd so xudíːle kráːbe γóːre, so se páːsle. Je blùː γóːlo … 

saj je blùː ˈse γóːlo talìẹ ˈwǝn. Jèːst sm bìː mìːxn, sm xóːdu s tuo stáːro máːtǝrjo, ne … sm bìː skùos 

ˈto … swa xudíːla pu káːko bèːje clùː γóːre, če je plàːs kej ˈdo pǝrnìẹsu, čne nis bìːdu ˈnč. Šìẹd tèːjst 

stáːr Zéːp je dìẹ, ut tːγa Pèːpija Zèːpa óːč, … je páːsu pa ucìẹ … je dìẹ, k bùoš ti zráːsu, je dìẹ, jx 

bùoš sìẹku pa do z xlìẹwm. An pròːu je mòː muóš.    

M. P.: Ja je blu fajn, plajnčǝna je bila tkiš. Pried so hudile krabe gore, so se pasle. Je blu golo … saj je 
blu vse golo talie wǝn. Jest sǝm biv mihǝn, sǝm hodu s tuo staro matǝrjo, ne … sǝm biv skuos to … swa 
hudila pu kako beje cǝlu gore, če je plas kej dov pǝrniesu, čǝne nis bidu nǝč. Šied tejst star Zep je dieu, ut 

tǝga Pepija Zepa očǝ … Je pasu pa ucie … je dieu, k buoš ti zrasu, je dieu, jǝh buoš sieku pa dov zǝ 
hliewǝm. An prou je mou muoš. 

Plajerjeva skala ▶Pláːjǝrjuwa skáːla [Red ˈut Pláːjǝrjuwe skáːle; Ded γóːre x Pláːjǝrjuw skáːl; 

Med γóːre pǝr Pláːjǝrjuw skáːl]; skala, ki se nahaja pri domačiji Pri Plajerju, nekdaj imenovana 

Jaški kamen. Nastalo iz občnoim. obs. Pláːjǝrjuwa skáːla ʻPlajerjeva skalaʼ, ki vsebuje svojilni 

pridevnik iz hišnega imena lastnika obs. Pláːjǝr ʻPlajerʼ, prid. obs. Pláːjǝrju Pláːjǝrjuwa 
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Pláːjǝrjuwo in občnoim. obs. skáːla, knj. sln. skála. Dalje glej Pri Plajerju, Skala. Skala je v 1. 

svetovni vojni služila avstrijskim artiljeristom za opazovalnico (Juvančič: 18). 

Planja ▶ Pláːnja -e ž; dolina nad Medvejo polico. Nastalo iz občnoim. obs. pláːnja, knj. sln. 

plánja < psl. *pólńa *ʻto, da je planoʼ, kar je izpeljano iz psl. *pȏlnъ ʻraven, neporaščen z 

drevjemʼ (Be III: 47, Sn: 520−521). Prvotno torej pomeni *ʻraven svet, brez grmovja in drevjaʼ. V 

obs. narečju je pláːnja ʻjasaʼ (IK: 76). Glej tudi Plainca. 

Počivalnik -a m ▶ Pučiwàːwnk -a m [Red ˈdo s Pučiwàːwnka; Ted γóːre n Pučiwàːwnk; Med 

γóːre n Pučiwàːwnk]; prostor ob poti za počitek, nad Plajerjevo skalo. Ime nastalo iz občnoim. 

*pučiwàːwnk -a m ʻprostor, kamen ob poti za počitekʼ, kar je sorodno s knj. sln. počiválo ʻprostor 

ob poti, kjer se navadno počivaʼ ← psl. *počivti ʻpočivatiʼ. Topoleksemi iz glagola počiti, 

počivati (počivalo, počilo, počivaj) so v ljudskozemljepisnem izrazju in v iz njih tvorjenih 

ledinskih imenih pogosti in navadno pomenijo ʻpočivališče; mesto, kjer ljudje navadno počivajo 

noseč bremenaʼ (SSKJ, Še 2008: 100, Bad: 293).  

M. P.: K so snùː nusíːl prìẹd do z wːrxa, šìẹd so pučíːl tembìːš  γóːre. Je ˈdn kàːmn. 

M. P.: K so sǝnu nusilǝ pried dov z wǝrha, šied so pučilǝ tembiš gore. Je dǝn kamǝn. 

 

Pod bregi ▶ Pud brìẹγ; ravnina pod Ložcem, ki so ga uporabljali pred leti za nogometno igrišče; 

ravnina pod Kaljanskim poljem. Ime nastalo iz občnoim. obs. pud brìẹγ ʻpod bregovi, nižje od 

bregovʼ, ki vsebuje množinsko obliko samostalnika obs. brìẹx. Glej dalje Na bregu.  

Pod ledinami ▶ Pud ldìːnm. Nastalo iz občnoim. obs. pud ldìːnm  ʻpod ledinami, nižje od 

ledinʼ, ki vsebuje množinsko obliko obs. ldìːna. Glej dalje Ledina.  

Pod Ravelnikom ▶ Pud Ráːblkm; ravninski del pod gričem Ravelnik. Nastalo iz občnoim. obs. 

pud Ráːblkm, kar vsebuje Ráːblk. Dalje glej Ravelnik. 

Pod skalami ▶ Pud skàːlm [Rmn ˈsem Spud skàːl; Tmn ˈta Pud skàːla; Mmn ˈtem Pud skàːlm]; 

pod skalnatim področjem ob domačiji Pri Kukču. Nastalo iz občnoim. obs. pud skàːlm ʻpod 

skalami, nižje od skalʼ, ki vsebuje množinsko obliko obs. skáːla. Glej dalje Debela skala. 

Pod steno ▶ Pud stnuó [Red ˈsem Spud stnìẹ; Ted ˈta Pud stnuó; Med γóːre Pud stnuó]; del 

mikrotoponima Polica. Ime je nastalo iz občnoim. obs. pud stnuó, ki vsebuje obs. stìẹna, knj. 
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sln. stna ʻzid, stenaʼ, ʻskoraj navpično skalnato pobočjeʼ < psl. *stěn ʻstenaʼ (SSKJ, Sn: 698). V 

ljudskozemljepisnem izrazju označuje pobočje z naklonom okoli 90˚ (Bad 58‒60).  

Pod Stražiščem ▶ Pud Strǝžíːščm; ravnina pod vzpetinico, imenovano Stražišče, nekdaj njive; 

Franc. kat.: Pod Strežiščem. Nastalo iz občnoim. obs. pud Strǝžíːščm, ki vsebuje Strǝžíːšče. 

Dalje glej Stražišče. 

Pod veliko steno ▶ Pud vlìːko stnuó [Red ˈsem Spud vlìːke stnìẹ; Ted γóːre Pud vlìːko  

stnuó; Med γóːre Pud vlìːko stnuó]; nad zgornjo trdnjavo v Klužah. Nastalo iz občnoim. obs. 

pud vlìːko stnuó ʻpod veliko stenoʼ, ki vsebuje obs. vlìːka stìẹna iz pridevnika obs. vèːlk 

vlìːka vlìːko, knj. sln. vélik velȋka velȋko < psl. *velkъ ʻvelikʼ (Sn: 812), ki določa velikost 

področja, in samostalnik obs. stìẹna ʻstenaʼ. Glej dalje Pod steno. 

Polica ▶ Pulíːca -ø s mn [Rmn ˈsem s Pulìːc; Tmn γóːre n Pulíːca; Mmn γóːre n Pulíːcx]; . Ime 

ustreza apelativu obs. pulíːca, knj. sln. políca ʻgorska polica; vodoravni ali rahlo nagnjeni del 

med strmimi ploskvami pri terasastem svetuʼ (Bad: 61‒62, Mer 2006: 160‒161). Najverjetneje 

gre za metaforo *ʻkot policaʼ. V procesu polastnoimenjenja je prišlo do spremembe spola in 

števila. 

Praprotnica -e ž ▶ Práːprnca -e ž [Red ˈta s Práːprnce; Ted ˈta  Pràːprnco; Med ˈtem  

Pràːprnc]; gozdnato področje pod Skalcami; Franc. kat.: Praprotenca. Jedro imena je občnoim. 

obs. práːprot - m ʻpraprot, filixʼ, knj. práprot ʻrastlina brez cvetov, z velikimi pernato deljenimi 

listi, ki raste navadno v gozduʼ < psl. *pőrprǫtь z zloženim priponskim obrazilom obs. -ǝn-ca, 

knj. -(e)n-ica < psl. *-ьn-ica. Ime je najverjetneje nastalo preko pridevnika *praprǫtьnъ (gozd), 

lahko pa tudi že takoj s pomenom mesta/prostora ʻtam, kjer je praprotʼ (SSKJ; Be III: 102; Sn 

2009: 326). Gozd je bogat s podrastjo, posebno s praprotjo. 

Prevala ▶ Priwla -e ž [Red γóːre s Priwle; Ted ˈdo n Priwlo; Med dóːle n Priwl]; 

travnata površina blizu cerkve Device Marije; Franc. kat.: Prevolje. Ime Priwla je v sorodu z 

zemljepisnim imenom sln. préval, ki označuje lagodnejše medgorske prehode, mesta, kraje, kjer 

se steza, pot (cesta) prevali čez kako gorsko pregrado (Bad 100‒101). Pri obliki Prevala je prišlo 

do spremembe spola. 

Pri borovcu ▶ Pǝr bǝròːc; prostor pri mogočnem borovcu ob cesti za Bavšico v bližini trdnjave 

Kluže. Ime nastalo iz občnoim. obs. pǝr bǝròːc ʻpri boruʼ, ki vsebuje obs. bǝròːc ʻborʼ, knj. sln. 

bȍr (IK: 28). Glej tudi V borovcih. 
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Pri Devici Mariji ▶ Pǝr Dǝvíːc Marìːj; parcela pri cerkvi Device Marije, zgrajeni v 16. stol.; 

Franc. kat.: Per devici Mariji. Motivacija za poimenovanje je bila zavetnica cerkve, tj. Devica 

Marija ← lat. Maria, hebr. Mirjam ʻtista, ki jo ljubi Bogʼ ← stegip. mry(t) ʻljubljena (od boga)ʼ; 

ʻrazsvetljevalkaʼ; ʻgospa, vzvišenaʼ (Ke 1996: 323–325). 

Pri Gojčičevi skali ▶ Pɘr Γóːjččuw skáːl [Ted γóːreγ Γóːjččuw skáːl]; gozdna jasa. Ime 

nastalo iz občnoim. obs. pɘr Γóːjččuw skáːl ʻpri Gojččevi skaliʼ, ki vsebuje občnoim. obs. 

skáːla -e ž ʻskalaʼ, knj. sln. skála ʻtrdno sprijeta kamnita gmota kot del zemeljske skorjeʼ. Levi 

ujemalni prilastek je svojilni pridevnik iz hišnega imena obs. Γóːjčču Γóːjččuwa Γóːjččuwo 

(SSKJ; Plet). Zemljišče, ki leži na jasi, kjer je velik nanešen balvan, velika skala.   

Pri Jurcovem hlevu ▶ Pǝr Júːrcuwm xliw [Ded γóːre x Júːrcumo xliwo]; travnik, pašnik ob 

poti, ki pelje na Spodnji Rut. Iz občnoim. obs. pǝr Júːrcuwm hliw ʻJurcov hlevʼ, ki vsebuje 

obs. Júːrcu Júːrcuwa Júːrcuwo, izpeljano iz imena Jùːrc, ki se pojavlja v Bovcu kot hišno ime 

obs. Pǝr Júːrc, knj. sln. Pri Jurcu, in občnoim. obs. hlíẹw, knj. sln. hlv < psl. *xlěv ʻhlev, stajaʼ 

(Be I: 197, Sn: 206). 

Pri kamnu ▶ Pǝr káːmn [Red ˈdo S káːmna; Ded γóːre X káːmno; Med γóːre Pǝr káːmn]; pri 

kamnu nad Plajerjem. Ime nastalo iz občnoim. obs. pǝr káːmn ʻpri kamnuʼ, ki vsebuje obs. 

káːmn -na ʻkamenʼ, knj. sln. kámen -na (Plet), kámǝn -na (SSKJ) < psl. Ted *kmenь ʻkamenʼ 

(Be II: 13, Sn: 252).  

Pri kapeli ▶ Pǝr kpìẹl [Red ˈsem Ut kpìẹle; Ded ˈta X kpìẹl; Med ˈtem Pǝr kpìẹl]; prostor 

med Bregom in Brdom, kjer je nekdaj stala kapela. Nastalo iz občnoim. obs. pǝr kpìẹl ʻpri 

kapeliʼ, ki vsebuje obs. kpìẹla -e ž ʻkapela, manjša cerkevʼ, knj. sln. kapla, kar je prevzeto preko 

nem. Kapelle in ita. cappella iz srlat. cappella ʻmanjša cerkevʼ (SSKJ, Be II: 17, Sn: 256, Še 

2008: 109). Ostanki kapele so še vidni. 

Pri Kukču ▶ Pǝr Kùːkč [Red ˈsem Ut Kùːkča; Ded ˈta X Kùːkčo; Med ˈtem Pǝr Kùːkč]; na drugi 

strani reke Koritnice kot je bil Cezarjev mlin. Poimenovanje je hišno ime, nastalo iz hišnega 

poimenovanja gospodarja Kùːkč -a.  

Pri Lenartu ▶ Pǝr Léːnart; območje v gozdu, na katerem stoji cerkev Sv. Lenarta, zgrajena v 15. 

stol. Ledinsko ime je torej dobilo ime posredno, po zavetniku cerkve na določenem območju, tj. 

po obs. Léːnart, knj. Lénart ← iz prid. len »len človek« (Ke 1996: 61). Cerkev Sv. Lenarta je bila 

ob nastanku spomenik zadnjemu goriškemu grofu Lenartu. Postavljena je bila ob stari cesti proti 

Predelu. Sv. Lenarta, pri Slovencih je veljal za zavetnika prevoznikov, pri alpskih Nemcih pa za 
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zavetnika konj, so potrebovali na slabih poteh ali za zaščito pred roparji in klativitezi. Nekaj časa 

je bila cerkev, grajena v gotskem slogu, v slabem stanju. Kljub temu so jo med 1. svetovno vojno 

avstrijski artiljeriski oficirji uporabljali za zavetišče (Juvančič: 29, 36).   

Pri luži ▶ Pǝr lúːž [Red γóːre Z lúːže; Ded ˈdo X lúːž; Med dóːle Pǝr lúːž]; območje ob 

križišču za Vodenca in Čezsočo. Nastalo iz občnoim. obs. pǝr lùːž, ki vsebuje občnoim. obs. 

lúːža -e ž ʻluža, blato; mlakužaʼ, knj. sln. lúža ʻmanjša, plitvejša kotanja s stoječo vodoʼ < psl. 

*lűža ʻblato, močvirjeʼ (SSKJ, Be II: 158, Sn: 269).  

Pri Medalu ▶ Pǝr Mdáːl; območje okoli hiše nad Radovljami. Ledinsko ime iz hišnega imena 

obs. Pǝr Mdáːl. Izvor ni jasen. 

Pri mlinu ▶ Pǝr mlìːn [Red γóːre Z mlìːna; Ded ˈdo X mlìːno; Med dóːle Pǝr mlìːn]; ob 

manjšem potoku v bližini Male vasi. Nastalo iz občnoim. obs. pǝr mlíːn ʻpri mlinuʼ, ki vsebuje 

občnoim. obs. mlìːn mlìːna ʻmlinʼ, knj. sln. mlȋn < sl. *mъlnъ ʻvodni mlinʼ (Be II: 189, Sn: 376). 

M. P.: Šìẹ dóːle, kìːr ˈma Ljúːbo, se je dìẹlo pa Pǝr mlìːn. Šìẹ a je bìː kˈda mlìːn … Sˈtu k-je bìː en zìːt je 

pa bìː, prèːj ku je Ljúːbo nrìẹdu víːkend.  

M. P.: Šie dole, kir ma Ljubo, se je dielo pa Pǝr mlinǝ. Šie a je biv kda mlin … Stu k-je biv en zit je pa biv, 
prej ku je Ljubo nǝriedu vikend. 

Pri olšéh ▶ Pǝr ušix; gozd ob velikem ovinku na cesti v Kal-Koritnico. Ime nastalo iz občnoim. 

obs. pǝr ušix ʻpri jelšahʼ, ki vsebuje občnoim. obs. úːša -e ʻjelšaʼ (IK: 72). 

Pri Pritoku ▶ Pǝr Pǝrtùok [Red γóːre Ut Pǝrtùoka; Ded ˈdo X Pǝrtùoko; Med dóːle Pǝr 

Pǝrtùok]; okolica potoka Gereša v bližini letališča. Ime vsebuje občnoim. obs. pǝr Pǝrtùok. V 

imenu se ohranja obs. *pǝrˈtok, sln. pritȍk ʻpotok ali manjša reka, ki se izliva v večjoʼ. Prvotno 

ime potoka Gereša je bilo Prtok (Klavora 2003: 209).  To poimenovanje se ohranja zgolj v 

ledinskem imenu. 

Pri tasah ▶ Pǝr tàːsx [Rmn ˈsem Ut tàːs; Dmn ˈta X tàːsm; Mmn ˈtem Pǝr tàːsx]; v gozdu nad 

Šijo. Ime nastalo iz občnoim. obs. pǝr táːsx, ki vsebuje množinsko obliko samostalnika obs. 

tàːsa ʻskladovnicaʼ (IK: 98). Včasih so tam spravljali drva v skladovnice, ko so jih pripeljali s 

sanmi z vrha. 

Pri Udeževem hlevu ▶ Pǝr Udéːžuwm hliw; pri hlevu na vznožju Ravelnika nad reko 

Koritnico. Ime nastalo iz občnoim. obs. pǝr Udéːžuwm hliw ʻpri Udeževem hlevuʼ, ki vsebuje 

obs. Udéːžu hlìẹw. Občnoim. obs. hlíẹw, knj. sln. hlv < psl. *xlěvъ ʻhlev, stajaʼ (Be I: 197, Sn: 
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206) natančneje določa levo določilo iz svojilnega pridevnika, tvorjenega iz hišnega imena 

gospodarja obs. Udèːž, prid. Udéːžu Udéːžuwa Udéːžuwo ʻki pripada Udežuʼ. 

Pri žagi ▶ Pǝr žàːγ [Red ˈtem Z žàːγe; Ded ˈta X žàːγ; Med ˈtem Pǝr žàːγ]; prostor ob glavni 

cesti pri Hotelu Mangart, kjer je nekoč stala žaga. Ime nastalo iz občnoim. pǝr žàːγ ʻpri žagiʼ iz 

obs. žàːγa -e ž ʻžaga, obrat za žaganje hlodov, lesaʼ, iz strvn. saga ʻžagaʼ, ki je bila v lasti Alojza 

Hrovata, po domače Škrbca (glej Pri Škrbcu).  

Prodi ▶ Prùod -u m [Rmn γóːre s Prùodu; Tmn ˈdo n Prùode; Mmn dóːle n Prùodx]; levi 

breg reke Soče pri Čezsoči. Nastalo iz občnoim. obs. prùod ʻnaneseno kamenje, prodje ob rekahʼ, 

knj. sln. prd < psl. *prǫd ʻrazpokaʼ (Sn: 582, Bad: 248‒249). 

Radovlje ▶ Ràːdulje -a s/-ø ž mn; ravnina zahodno od Dvora; Franc. kat.: Na Radolje. Nejasno. 

Rakovnica -e ž ▶ Ráːkwnca -e ž [Red ˈsem z Ráːkwnce; Ted ˈta  Ráːkwnco; Med ˈtem  

Ráːkwnc]; ime zajema področje gozda, s potokom, ki se pri Frnjaži izliva v drug potoček, le ta 

pa v Gereš; Franc. kat.: Rakovnca. Ime nastalo iz občnoim. obs. ˈrek ráːka, knj. sln. rȁk ráka 

ʻmorska ali sladkovodna žival s podolgovatim apnenčastim oklepom in kleščami, ki plava 

navadno nazaj, Crustaceaʼ < psl. *rkъ z obrazilom obs. -wǝ-n-ca, knj. -ov-n-ica; sln. rákovnica 

ʻvoda, kjer so rakiʼ; po Plet ʻrakova voda, voda z raki (das Krebswasser, Cig.)ʼ < psl. *ov-ьn-ic-a, 

s prvotnim pomenom mesta/prostora *ʻtam, kjer so rakiʼ (SSKJ; Be III: 147; Plet II: 373). Včasih 

je bilo v tem potoku res veliko potočnih rakov.  

Ravelnik ▶ Ráːbǝlk -a m; manjša vzpetinica vzhodno od cerkve Device Marije. Nejasno. 

Ravna ▶ Ráːna -n s mn [Rmn ˈdo z Ráːn; Tmn γóːre n Ráːna; Mmn γóːre n Ráːnx]; 

ravnina pred Klužami; Franc. kat.: Na Ravnah. Ime nastalo iz občnoim. obs. *ráːna, knj. sln. 

rávna ʻravninaʼ < psl. *órvьnъ ← *orvȍ ʻravnina, odprt svetʼ (SSKJ, Be III: 155−156, Sn: 604, 

Bad: 40).  

Ravni laz ▶ Ráːni lèːz -γa -a m; nad Stranjo in Brdom. Nastalo iz občnoim. obs. ráːni ˈlez 

ʻravni lazʼ, ki vsebuje obs. ráːn- ʻravenʼ, knj. sln. rávǝn rávna rávno ʻravenʼ < psl. *órvьnъ 

*órvьna *órvьno (Be III: 155−156, Sn: 604) in obs. ˈlez ʻlazʼ. Dalje glej Laz. 

Rebro ▶ Ribro -a m [Red ˈdo z Ribra; Ted γòːr n Ribro; Med γóːren Ribr]; izbočeno 

pobočje ob vznožju Rombona. Nastalo iz občnoim. obs. ribro ʻrebroʼ, knj. sln. rébro, mn. rbra 

ʻrebroʼ, nar. tudi ʻnagnjen svet, strminaʼ < psl. *rebr, mn. *rèbra ʻrebroʼ (Be III: 162‒163, Sn: 

608). Zemljepisni pomen leksema rebro je ʻgorsko pobočjeʼ, nastal je po metafori iz primere *ʻkot 
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rebro (ležeče živali)ʼ. V ljudskozemljepisnem izrazju osnova rebr- označuje ʻnajširši del gorske 

straniʼ (Bad: 54‒55).  

Rešec ▶ Rìẹšc -a m; del Polic. Nejasno.  

Ročica ▶ Ručíːca -e ž; manjši potok med Dabrami in Radovljami, ki se izliva v Gljun. Po 

ljudskem izročilu naj bi voda dobila ime po majhni roki, ki so jo v njej našli.   

Rodaška skala ▶ Rùodška skáːla -e -e ž; skala nad V klincu. Najverjetneje nastalo iz občnoim. 

obs. rùodška skáːla, ki vsebuje obs. skáːla, sln. knj. skála. Dalje glej Skala. Levi prilastek je 

nejasen. 

Rut ▶ Rùːt -a m [Red ˈdo z Rùːta; Ted ˈta čz Rùːt; Med γóːre n Rùːt]; . Ime nastalo iz 

občnoim. obs. rùːt ʻsenožet, košenicaʼ, ki je sorodna z nar. rovt, knj. sln. rvt ʻs travo poraslo 

izkrčeno zemljišče v hribovskem svetuʼ, kar je prevzeto iz bav. srvnem. *rout ʻkrčevinaʼ (sorodno 

s srvnem. riuten, nem. reuten ʻkrčitiʼ) (Sn: 631). Izrazi rut, rutič, rovt se pojavljajo na obeh 

straneh Karavank in v Julijskih Alpah (Bad: 271). Rut se nadalje deli na Spodnji Rut in Gorenji 

Rut.  

Skala ▶ Skàːla -ø s mn [Rmn ˈdo s Skàːl; Tmn ˈta čs Skàːla; Mmn ˈtem n Skàːlx]. Nastalo iz 

občnoim. obs. skáːla ʻskalaʼ, knj. sln. skála < psl. *skla ʻskalaʼ (Be III: 243‒244, Sn: 659). Zakaj 

je prišlo do spremembe slovničnega spola, ni jasno. Skala se delijo na Spodnje Skala in Gorenje 

Skala. Glej dalje Spodnje Skala, Gorenje Skala.  

Skalca ▶ Skàːlca -ø s mn [Rmn ˈdo s Skàːlc; Tmn γòːr  Skàːlca; Mmn γóːre  Skàːlcx]; Franc. 

kat.: V Skalah. Nastalo iz občnoim. obs. skàːlca s pripono obs. -ca, knj. sln. -ica, ki izraža 

manjšalnost, torej je v pomenu ʻmajhna skalaʼ. Glej tudi Skala.  

Skok ▶ Skùok -a m [Red ˈdo s Skùoka; Ted ˈta čs Skùok; Med γóːre n Skùok]; del Rut, kjer se 

pobočje strmo dvigne. Nastalo iz občnoim. obs. skùok ʻnižji pečevni pragʼ, knj. sln. skôk < 

*skokъ, kar je sorodno z obs. skučíːt skùočš ʻskočitiʼ, knj. sln. skočīti skčiš < psl. *skočti 

*skòčišь (Be III: 243‒244, Sn: 662, Še 2008: 116). SSKJ pojem razlaga kot ʻmesto, zlasti večje, 

kjer se gorsko pobočje zelo strmo, navpično prelomiʼ (SSKJ). V ljudski geografiji izraz skok 

uvrščajo v skupino imen, ki poimenuje nagnjen svet, pod naklonom 60˚ do 90˚ (Bad: 48, 60).  

Spodnje Skala ▶ Spùodnje Skàːla -x -ø s mn [Rmn ˈdo s Spùodnjx Skàːl; Tmn ˈta čs Spùodnje 

Skàːla; Mmn ˈtem n Spùodnjx Skàːlx]; nižji del Skal. Nastalo iz občnoim. obs. spùodnje 

Skáːla, ki vsebuje obs. spùodnje ʻspodnjiʼ in obs. Skáːla. Dalje glej Skala. 
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Spodnji Rut ▶ Spùodnji Rùːt -γa -a m [Red ˈdo s Spùodnjγa Rùːta; Ted ˈta čs Spùodnji Rùːt; 

Med ˈtem n Spùodnjm Rùːt]; nižji del Ruta. Ime nastalo iz občnoim. obs. spùodńi rùːt ʻspodnji 

rutʼ, ki vsebuje obs. spùodnji ʻspodnji, tisti, ki je nižjeʼ in obs. rùːt. Dalje glej Rut.  

Stena ▶ Stina -e ž; del Polic. Ime je nastalo iz občnoim. obs. stina, knj. sln. stna ʻzid, stenaʼ, 

ʻskoraj navpično skalnato pobočjeʼ < psl. *stěn (SSKJ, Sn: 698). Izraz stena v 

ljudskozemljepisnem izrazju poimenuje pobočje z naklonom okoli 90˚ (Bad 58‒60). 

Stran ▶ Stràːn Stǝrnìː ž [Red ˈsem ut Strǝnìː; Ted ˈta  Stràːn; Med ˈtem  Stràːn]; zemljišče ob 

cesti za Kluža; Franc. kat.: V Strani. Ime ustreza knj. sln. občnoim. pojmu strȃn, ki v ljudski 

geografiji poimenuje ʻvisečo gorsko platʼ (Bad: 51). 

Stražišče ▶ Strǝžíːšče -a s; manjša vzpetinica poleg Ravelnika, imenovana tudi T mal Rablk; 

Franc. kat.: Strežišče. Najverjetneje iz glagola obs. strǝžíːt, sln. knj. stražīti s priponskim 

obrazilom -išče s pomenom mesta/prostora. Glej tudi Pod Stražiščem. 

Sunica ▶ Suníːca -e ž; tik za Ruscovim hlevom. Nejasno. Morda v zvezi s sln. seníca ʻsenikʼ < psl. 

*sěnьnca, kar je izpeljano iz obs. senùː, knj. sln. sen ʻsuha trava, senoʼ < psl. *sno ʻtrava, senoʼ. 

Ščamo ▶ Ščáːmo -a s; v okolici Dvora. Nejasno. Manj verjetno je v povezavi s star. sln. ščedem 

ʻgozd, kjer se zaradi nevarnosti plazov ali drugih ozirov ne sme sekatiʼ (Bad: 266). 

Šija ▶ Šíːja -e ž; dolina, gozd. Apelativ občnoim. obs. šíːja ʻstrma senožetʼ (IK: 92), kar je 

podobno rez. šj ʻvratʼ. V ljudski geografiji ta topoleksem spada v prevalska imena. Ime je nastalo 

po metafori za uleknjen živalski vrat. Gre za ʻpreval, ki se nahaja navadno na gladkem, 

košeninastem svetu v planinskem pasuʼ (Dapit 1995: 193, Bad: 105). 

Široki plaz ▶ Šǝrùok plàːs -ùo/òːcγa -a m [Red ˈdo s Šǝròːcγa pláːza; Ted γòːr n Šǝrùok plàːs; 

Med γóːre n Šǝrùokm pláːz]; nad Plajerjevo skalo. Ime nastalo iz občnoim. obs. šǝrùok plàːs 

iz občnoim. obs. plàːs pláːza m ʻplazʼ (glej Na plazu). Velikost poimenovanega zemljišča 

ponazarja določni pridevnik obs. šǝrùok ʻširoki, ne ozkiʼ, knj. sln. širóki ʻki ima med najbližjima 

koncema razmeroma veliko razsežnostʼ < psl. *širòkъ ʻširokʼ (SSKJ, Be IV: 47‒48, Sn: 727, 

Brozovič 2013: 86). 

Širokovica ▶ Šǝrùokbca -e ž; del Polic. Ime je verjetno izpeljano iz določnega pridevnika obs. 

šǝrùok ʻširoki, ne ozkiʼ s pripono obs. -b-c-a, knj. sln. -ov-c-a/ov-ic-a. Glej dalje Široki plaz. 

Škrbina ▶ Škǝrbíːna -e ž; del Polic. Nastalo iz občnoim. obs. škǝrbíːna, sln. škǝrbína ʻokrušen zob 

ostrih robov; luknja v zobovjuʼ, ʻskala ostrih robov, čer; vzpetina ostrih robovʼ < jsl. *skъrbna, 
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kar je izpeljano iz psl. *skrbъ *skъrb ʻvrezan, z razamiʼ. Osnova škrb- je med zemljepisnimi 

imeni pogosta in poimenuje ostre skalnate robove ali prostore, ki ležijo med skalnatim območjem 

(Be IV: 65‒66, Še 2008: 118). V ljudskozemljepisnem izrazju poimenuje grde, najslabše gorske 

prehode (Bad: 93). 

Štehula ▶ Štxúːla -e ž; zahodno od Kobacadc in Planje. Nejasno. 

Štircova drasca ▶ Štìẹrcuwa dráːsca -x -ø s mn; žleb, drča nad Rutom. Prvi del imena je mogoče 

svojilni pridevnik, tvorjen iz hišnega imena obs. Štìẹrcu Štìẹrcuwa Štìẹrcuwo, jedro je občnoim. 

obs. dráːsca, kar je manjšalnica od obs. dráːsta -e ž ʻnaravna drča za spravljanje lesa v dolinoʼ; 

ʻžlebʼ (IK: 36). Pri polastnoimenjenju je prišlo do spremembe slovničnega spola in števila.  

Tomažinova gmajna ▶ Tmžìːnuwa γmàːjna -e -e ž [do s Tmžìːnuwe γmàːjne, n 

Tmžìːnuwo γmàːjno, γóːren Tmžìːnuw γmàːjn]; pašnik pri Plajerjevi skali. Ime nastalo iz 

občnoim. obs. Tmžìːnuwa γmàːjna ʻTomažinova gmajnaʼ, ki vsebuje obs. Tmžìːnu 

Tmžìːnuwa Tmžìːnuwo, kar je izpeljano iz imena gospodarja Tmžìːn v hišnem imenu Pǝr 

Tmžìːn (glej Pri Tomažinu) in obs. γmàːjna -e ž ʻtravnato območje, namenjeno pašiʼ, knj. sln. 

gmȃjna -e ž ʻneobdelan, na redko porasel svet, navadno skupna last vaščanovʼ, kar je prevzeto iz 

nem. Gemain ʻobčinska skupna lastʼ ← Gemeinde ʻskupnostʼ (SSKJ, Be I: 151, Sn: 176, Mer 

2006: 79, Bad: 267).  

Trampova skala ▶ Tráːmpuwa skáːla -e -e ž; skala, ki se nahaja pod gozdnatim območjem Na 

čukli. Nastalo iz obs. Tráːmpuwa skáːla ʻTrampova skalaʼ, ki vsebuje občnoim. obs. skáːla -e ž 

ʻskalaʼ, knj. sln. skála. Dalje glej Skala. Levi ujemalni prilastek je najverjetneje svojilni pridevnik 

iz hišnega imena gospodarja ali vzdevka obs. Tràːmp -a, prid. Tráːmpu Tráːmpuwa Tráːmpuwo. 

Kot hišno ime v kraju ni prisotno. 

Tumrček ▶ Túːmǝrčk -čka m [Red ˈdo s Túːmǝrčka; Ted γóːren Túːmǝrček; Med γóːren 

Túːmǝrčk]; majhna vzpetina nad bovškim pokopališčem. Topoleksem nastal iz občnoim. obs. 

túːmǝrčk -čka ʻograda za živinoʼ (IK: 101) in je verjetno povezan s sln. támar, támor ʻograjen 

prostor, v katerega se zapira živina; stajaʼ. 

V borovcih ▶  bǝròːcx [Med dóːle  bǝròːcx]; gozd, nekdaj melišče, pod Plajerjevo skalo. 

Nastalo iz odgovora na vprašanje Kje? obs.  bǝròːcx, ki ustreza nar. obliki zbirnega imena za 

fitonim obs. bǝròːc -a m ʻborʼ (IK: 28). Nekdaj se je na tem mestu reklo  mlìẹx. Glej dalje V 

meleh.  
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M. P.: Ja zdèːj práːbjo  broúcx, ne, pa čne je bˈlu dóːle  mlìẹx. Sˈtu prìẹd ni bˈlu, so blìẹ mlìː. Šìẹ 

so pud Itàːlijo zsáːdl tìẹ bròuce. 

M. P.: Ja zdej prabjo V bǝroucǝh, ne, pa čǝne je blu dole V mǝlieh. Stu pried ni blu, so blie mǝli. Šie so 
pud Italijo zǝsadlǝ tie bǝrouce. 

 

V brdu ▶  brd [Red ˈdo Z brda; Ted γóːre  brdo; Med γóːre  brd]; nagnjeno področje; 

Brdo. Ime je sestavljeno iz predložne zveze, ki vsebuje obs. brdo. Glej dalje Brdo.  

E. P.: Brdo bìːšno je k-je máːlo γríːwe, ne. 

E. P.: Bǝrdo bišno je k-je malo griwe, ne. 

Visna ▶ Bìːsna -ǝn s mn; travnik nad repetitorjem, nekdaj skupni pašniki; Franc. kat.: V Bisnah. 

Nejasno.  

V jami ▶  jáːm [Red γóːre Z jame; Ted ˈdo  jáːmo; Med dóːle  jáːm]; kjer se cesta v smeri 

Dvor−Podklopca spusti. Nastalo iz občnoim. obs.  jáːm, ki odgovarja na vprašalnico Kje? 

Vsebuje občnoim. obs. jáːma ʻjama, vdolbeno mesto, v zemljo narejena vdolbinaʼ, knj. sln. jáma 

< psl. *jma ʻjamaʼ (SSKJ, Sn: 234). V primeru ledinskega imena gre za preval, kjer se cesta 

prevali v grdo jamo oz. mimo nje, kar je značilno predvsem za gorske prehode, te vrste 

topoleksem pa najdemo tudi v nižavah (Bad: 192). 

V klincu ▶  klíːnc; nad z gozdom poraslim svetom, imenovanim Na čukli. Ime nastalo iz 

občnoim. obs.  klìːnc ʻv majhnem klinuʼ, s čimer se ljudska geografija poimenuje ʻmesto, ki leži 

na dnu, pod klinom, pod gorsko končino, robatim pogozdnim pečevjemʼ (Bad: 82−83). Priponsko 

obrazilo obs. -c, knj. sln. -ǝc pomeni manjšalnost. 

V leški ▶  lišk; del Polic. Ime, ki odgovarja na vprašanje Kje?, vsebuje občnoim. obs. lìẹška -

e ž ʻbilnica, ostra travaʼ (IK: 61). 

V meleh ▶  mlix [Rmn γòːr Z mlìː; Tmn ˈdo  mlìː; Mmn dóːle  mlìẹx]; pretežno borov 

gozd pod Plajerjevo skalo, nekdaj melišče; na desni strani ceste, ki pelje na Kal-Koritnico. 

Ledinsko ime odgovarja na vprašanje Kje? z občnoim. obs.  mlìẹx, ki vsebuje občnoim. obs. 

mìẹ mlùː m, mn. mlùː ʻmel, meliščeʼ, knj. sln. ml ʻdroben pesek, drobirʼ < psl. *mělъ, mělь 

ʻpesekʼ (IK: 64, Be II: 176, Sn: 390). Danes je teren porasel z gozdom. 
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V mocu ▶  móːc; prostor v bližini Nakla, kjer se začne spuščati pot proti Vodencam. Nejasno. 

Morda v povezavi z občnoim. obs. ˈmoc móːca  ʻkončni, ožji del lesene cokle, košpeʼ (IK: 65). 

V mucu ▶  múːc; gmajna pod ravnino Na kraju. Nejasno.  

Vodenca ▶ Wéːdnca -ø s mn; območje, kjer se nahaja avstrijsko vojaško pokopališče padlim v 1. 

sv. vojni z razporejenimi nagrobniki v enakokraki križ. Najverjetneje iz občnoim. obs. 

*wéːdnca, kar je izpeljano iz wéːda ʻvodaʼ s priponskim obrazilom obs. -n-ca, knj. sln. -en-ica s 

pomenom prostor/mesto. Izvor tega imena ni gotov, ker v tem območju ni nobene vode. Najbližja 

je reka Koritnica. 

Votelček ▶ Wéːtučk. Ime nastalo iz občnoim. obs. wéːtu wéːtla wéːtlo ʻvotelʼ, knj. sln. vtel vtla 

vtlo ʻki ima v sebi prazen prostorʼ < psl. *ǫtьlъ ʻvotelʼ z dvojnim obrazilom obs. -č-k, knj. sln. -

č-ǝk < psl. *-ьč-ьk-ь v obeh primerih v pomenu manjšalnosti (SSKJ, Sn: 831).   

V otoku ▶  utuók [Med dóːle  utuók]; levi breg reke Soče, nasproti Prodov; Franc. kat.: 

Otok, otok pod Bregom. Iz občnoim. obs.  utùok, kar je vsebuje obs. utuók utuóka, knj. sln. ôtok 

otóka ʻdel kopnega sveta, obdan z vodoʼ (SSKJ). 

V trnju ▶  tːrnj [Med ˈtem  tːrnj]; nad Bregom. Tvorjeno iz občnoim. tːrnje -a s ʻtrnje, 

trnovi grmiʼ, in sicer  v predložni obliki mestnika. 

Za Becem [Bǝcem] ▶ Z Bːcm [Ted ˈta Z Bːc; Oed ˈtem Z Bːcm]; področje pri Bogatih; 

Franc. kat.: Za Becam. Nastalo iz občnoim. obs. z Bːcm ʻza Bovcemʼ, ki vsebuje lastno ime 

obs. Bːc -a ʻBovec7ʼ < alp. sl. *Blcь *Blьc8.  

A: Z Bːcm je blu tˈku puvìẹdno, ne, d ku čš, d prèːj je bi tlìẹ Bːc, stnuwáːl so tlìẹ, xliwe so 

mìẹl pa tlìẹ ˈγor, tlìẹ ˈγor Pud rùobm b dìẹ, ne. An ku čš d so xudìːl clùː sem, ti Rzjàːn so xudìːl 
ˈsem. So ˈjm kràːdl žvìːno, ne, šìẹd so jo wzìːl ta γòːre. Šìẹd zdèːj s tèːjstγa je pːršlo ˈwn, zːkej máːmo 

mi tlìẹ xlìẹw ta spùod  an stnuwàːnje pa ˈγor n wːrx. Ku čš, d so šiẹ šˈl γòːre, d so zidàːl kar ˈγor 

nprèːj nd xlìẹw. Šìẹd tlìẹ se je zčilo γwríːt pa Z Bːcm.   

A: Zǝ Bǝcǝm je blu tku puviedǝno, ne, dǝ ku čǝš, dǝ prej je biv tlie Bǝc, stǝnuwalǝ so tlie, hliewe so miel 

pa tlie gor, tlie gor Pud ruobǝm bǝ dieu, ne. An ku čǝš dǝ so hudilǝ cǝlu sem, ti Rǝzjanǝ so hudilǝ sem. So 
jǝm kradlǝ žvino, ne, šied so jo wǝzil ta gore. Šied zdej s tejstga je pǝršlo wǝn, zǝkej mamo mi tlie hliew ta 

7 Bóvec je toponim za naselje in občino v Posočju, furl. Plèz, it. Plezzo, nem. Flitsch; 1174 in loco, qui dicitur Fliz, 
in Plecio; 1181‒1196 in Vlicez; 1191 in loco, ubi dicitur in Flizo; ime je najverjetneje iz substratnega Pletium (Mer 
2006: 48, Še 2008: 157).  
8 Pri poknjiženju narečnih oblik za krajevno ime Bȍlc Bolcȁ/Bȍlc Blca je bila upoštevana ljudskoetimološka 
interpretacija izglasnega -c kot priponskega obrazila sln. -ǝc < psl. *-ьcь (Šivic-Dular 1990: 161, Še 2008: 157). 
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spuod an stǝnuwanje pa gor nǝ wǝrhǝ. Ku čǝš, d so šie šlǝ gore, dǝ so zidalǝ kar gor nǝprej nǝd hliew. 

Šied tlie se je zǝčielo gwǝritǝ pa Zǝ Bǝcǝm. 

 

Zabrajda ▶ Zbràːjda -e ž; v bližini Kluž, na levi strani reke Koritnice. Nejasno, najverjetneje iz 

občnoim. obs. z bráːjdo, kar je mogoče primerjati s knj. sln. brȃjda -e ž ʻpo ogrodju iz letev 

napeljana vinska trta; ogrodje iz letev za vinsko trto ali sadno drevjeʼ (SSKJ). 

Za glavo ▶ Z γláːbo [Ted ˈta Z γláːbo; Oed ˈtem Z γláːbo]; v bližini hiš v Koritnici, med 

Njivicami in Mejami. Nastalo iz občnoim. obs. z γláːbo, ki vsebuje obs. γláːba ʻglavaʼ, knj. sln. 

gláva ʻdel človeškega ali živalskega telesaʼ, ʻglavi podoben del česaʼ < psl. *golv ʻglavaʼ (SSKJ, 

Sn: 173−174). V ljudskozemljepisnem izrazju se uporablja osnova glav- za ʻoble, kopaste, 

kepaste, kupaste oblike zemeljskega površjaʼ, ʻdebele kamneʼ (Bad: 120).   

Za grabci ▶ Z γràːpc; konec Gorenjih Skal. Ime nastalo iz občnoim. obs. z γràːpc, ki vsebuje 

množinsko obliko od *γráːpc s priponskim obrazilom obs. -c, knj. sln. -ec v pomenu 

manjšalnosti. Morda v povezavi s knj. sln. gráben.  

Za hrevom ▶ Z xriwǝm [Red ˈsem S xriwa; Ted ˈta Z xriw; Oed ˈtem Z xriwm];. Včasih je 

mladina imela na tem pobočju skakalnico, danes je zaraščeno. Dalje glej Na hrevu. 

Za kucerjem ▶ Z Kúːcǝrjm [Red ˈta Zz Kúːcǝrja, Ted ˈta Z Kúːcǝr; Oed ˈtem Z Kúːcǝrjm]. 

Nastalo iz občnoim. obs. z kùːcǝrjm, ki vsebuje obs. *kùːcǝr. Dalje glej Kucer. 

Za naklom ▶ Z náːklm [Red γòːr Z náːkla; Ted ˈdo Z náːkl; Oed dóːle Z náːklm]; travnik 

nasproti Koritnice, blizu poti v Vodenca. Nastalo iz občnoim. obs. z náːklm, ki vsebuje obs. 

náːklo ʻnaklonina, strminaʼ. Na enem robu zemljišče prehaja v zaraščen strm breg, pod katerim je 

pot v Jablanca.    

Za potokom ▶ Z ptuókm [Ted ˈta Z pˈtok; Oed ˈtem Z ptuókm]; . Ime nastalo iz občnoim. 

obs. z ptuókm ʻza potokomʼ, ki vsebuje obs. pˈtok ptuóka ʻpotokʼ, knj. sln. pótok potka < psl. 

*potòkъ (IK: 80, Sn: 553). Mikrotoponim poimenuje območje na desnem bregu potoka Gereša. 

Glej tudi Globoki potok, Na potoku.  

Za robom ▶ Z ruóbm [Ted ˈta Z ruób; Oed ˈtem Z ruóbm]; nad potjo 1313. Nastalo iz 

občnoim. obs. z ruóbm ʻza robomʼ, ki vsebuje občnoim. obs. ruób ruóba ʻrobʼ, ʻpečevjeʼ, knj. 

sln. rb rba ʻrob, skrajni, zunanji del nečesaʼ, ʻstrmo nagnjena skalaʼ < psl. *rbъ *rba ʻrobʼ 

(SSKJ, Be III: 187, Sn: 625).  
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Za skalo ▶ Z skàːlo [Ted ˈta Z skàːlo; Oed ˈtem Z skàːlo]; za Rodaško skalo. Ime nastalo iz 

občnoim. obs. z skàːlo, ki vsebuje občnoim. obs. skàːla. Glej dalje Pri skali. 

Za šijo ▶ Z šìːjo [Red ˈta S šìːje; Ted ˈta Z šìːjo; Oed ˈtem Z šìːjo]; blizu Daber. Apelativ obs. 

šíːja ʻstrma senožetʼ, podobno rez. ˈšj ʻvratʼ, najdemo v mnogih slovenskih narečjih, med drugim 

v terskem. Pogost je kot osnova toponimov v Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem. Nastal je kot 

prispodoba po uleknjenem živalskem vratu. V ljudskozemljepisnem izrazju je šija poimenovanje 

za ʻpreval na gladkem, košeninastem svetu v planinskem pasuʼ (Dapit 1995: 193, Bad: 105). 

M. S.: Sm xudìːla še  šùolo. Šìẹd máːma je kùːmi čáːkla d prìːdm s šùole, d nèːsuwa do Z šìːjo 

tàːto júːžno. Je dìẹ nǝˈred kar plìẹnto an mliko. ˈSǝr swa hpìːle pa tlìẹ dóːle N rèːjd, pǝr Orèst. Šìẹd 
swa nèːsle an dáːle kar ta  sìẹnco. Šìẹd tèːjst pùob dóːle so uzγujìːl ˈno wràːno. Kèːka so ji dìẹl. Je 
pːršla clùː ta n γróːnt. Je pǝrmtàːla lòːnce an nèːsla ˈsǝr. Šìẹd Kèːka je pujːdla ˈsǝr.  

M. S.: Sǝm hudila še v šuolo. Šied mama je kumi čakǝla dǝ pridǝm s šuole, dǝ nesuwa dov Zǝ šijo tato 
južno. Je diev nǝred kar pliento an mlieko. Sǝr swa hpile pa tlie dole Nǝ rejdǝ, pǝr Orestǝ. Šied swa nesle 
an dale kar ta v sienco. Šied tejstǝ puobǝ dole so uzgujilǝ no wrano. Keka so ji dielǝ. Je pǝršla cǝlu ta nǝ 

gront. Je pǝrmǝtala lonce an nesla sǝr. Šied Keka je pujǝdla sǝr.  

 

Za šolo ▶ Z šùolo [Ted γóːre Z šùolo; Oed γòːr Z šùolo]; ograjena parcela s sadovnjakom ob 

bovškem pokopališču. Ime nastalo iz občnoim. obs. z šùolo ʻza šolo, zadaj od šoleʼ, ki vsebuje 

obs. šùola -e ž ʻšolaʼ, knj. sln. šóla ʻvzgojno-izobraževalna ustanovaʼ, kar je prevzeto stvnem. 

schoule ʻšolaʼ (16. stol.) (SSKJ; Sn: 734).  

Žanevica ▶ Žáːnbca -e ž; senožet pri Mali vasi. Verjetno v zvezi z glagolom obs. žit žáːnjm, 

knj. sln. žti žánjem ʻpospravljati žito s polja; s srpom ali strojem rezati žito, travoʼ (SSKJ) s 

priponskim obrazilom obs. -ca, knj. sln. -ica < psl. *-ica. 

Žarišča -ø s mn ▶ Žàːršča -ø s mn [Rmn ˈdo z Žàːršč; Tmn γóːre čǝz Žàːršča; Mmn γóːre n 

Žàːrščx]; področje nad Malo vasjo v okolici bivše vojašnice. Najasno. Koren toponima 

spominja na občnoim. žáːra -e ž, knj. sln. žára -e ž ʻposoda za shranjevanje pepela mrličaʼ. 

Prvotni pomen imena obs. Žàːr-šč-a s pripono obs. -šč-a, knj. sln. -išč-e < psl. *-išč-e v pomenu 

prostor, mesto je *ʻtam, kjer so žareʼ. Na tem mestu so izkopali žarne ostanke, kar skupaj s 

fotografijami nakazuje na to, da je nekdaj na tem mestu stalo pokopališče (SSKJ). 

Žvanova skala ▶ Žwàːnuwa skáːla -e -e ž [Red ˈta ut Žwàːnuwe skáːle; Ded ˈta x Žwàːnuwi skáːl; 

Med ˈtem pǝr Žwàːnuw skáːl]; skala, ki se nahaja Za hrevom, ki je v lasti Žvana iz Male vasi. 

75 
 



Nastalo iz občnoim. obs. Žwàːnuwa skáːla ʻŽvanova skalaʼ, ki vsebuje svojilni pridevnik iz 

hišnega imena lastnika obs. Žwàːn ʻŽvanʼ, prid. obs. Žwàːnu Žwàːnuwa Žwàːnuwo in občnoim. 

obs. skàːla, knj. sln. skála. Dalje glej Pri Žvanu, Skala.  
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6. HIŠNA IMENA 
 

Hišna imena (nomena vulgo) spadajo med naselbinska zemljepisna lastna imena. Poimenujejo 

hišo s hišno številko v naselju ali delu naselja (Še 2008: 139; Klinar et al. 2012: 13). Iz hišnih 

imen so izpeljani svojilni pridevniki, ki poimenujejo posestva, živali, predvsem pa ljudi v 

določeni hiši (Stanonik 2005: 16‒17). Prav zato so bila hišna imena v preteklosti pomembna, saj 

so služila za prepoznavanje hiš in ljudi v vasi. Včasih je imela vsaka hiša svoje ime, le to pa se z 

menjavo gospodarja načeloma ni spreminjalo (Stanonik 2005: 17). Hišna imena predstavljajo 

pomemben del kulturne dediščine, saj nam omogočajo pogled v preteklost.   

 

6.1 STRUKTURNI TIPI HIŠNIH IMEN 
Osnovna oblika hišnega imena pomensko odgovarja na vprašanje čigav? oz. kje? in označuje 

svojilnost oz. nahajanje (Še 2008: 153). V Mali vasi se uporablja tip hišnih imen, ki odgovarja na 

vprašalnico kje?. Hišna imena nastopajo v strukturnem tipu predložne besedne zveze s 

predlogom obs. pər ʻpriʼ, knj. sln. pri < psl. *pri ʻpriʼ (Be III: 120; Sn: 573) in družinskim imenom 

v mestniku ednine. Ta je vedno gola samostalniška besedna zveza. Pogosto gre za tip pri + ime 

gospodarja v Med, redkeje pri + ime gospodinje v Med. Najdemo tudi hišno ime za objekt z več 

stanovanji, ki na vprašalnico kje? odgovarja z ledinskim imenom, ki je predložna besedna zveza s 

predlogom obs. u ʻvʼ, knj. sln. v < psl. *vъ ʻvʼ (Be IV: 271; Sn: 804). 

 

6.1.1 TVORJENOST HIŠNIH IMEN 

Imenotvorna podstava za tvorbo ostalih imen je najpogosteje ime hišnega gospodarja, redkeje 

tudi ime hišne gospodinje.  

 

6.1.1.1 Ime gospodarja kot imenotvorna podstava 

Ime hišnega gospodarja je v večini zbranih primerov izhodiščen. To pomeni, da so iz 

gospodarjevega imena izpeljani svojilni pridevniki in družinsko ime, ponavadi tudi ime hišne 

gospodinje (Šekli 2008: 169; Brozovič 2013: 98−99).  

Adelč → Pri Adelču, Bajskajber → Pri Bajskajberju, Bruntič → Pri Bruntču, Cviter → Pri 

Cviterju, Čimc → Pri Čimcu, Čovpi → Pri Čovpiju, Čuri → Pri Čuriju, Edi → Pri Ediju, Felja 
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→ Pri Felju, Flipč → Pri Flipču, Frenčč → Pri Frenčču, Geben → Pri Gebnu, Guli → Pri 

Guliju, Ganz → Pri Ganzu, Hlača → Pri Hlači, Jakomin → Pri Jakominju, Jeren → Pri Jernu, 

Jok → Pri Joku, Jošč → Pri Jošču, Juren → Pri Jurnu, Kacon → Pri Kaconu, Kajzer → Pri 

Kajzerju, Kašar → Pri Kašarju, Katrenč → Pri Katrenču, Kavc → Pri Kavcu, Kemper → Pri 

Kemperju, Kljumpč → Pri Kljumpču, Kolerč → Pri Kolerču, Kolerij → Pri Koleriju, Kovač → 

Pri Kovaču, Kraljč → Pri Kraljču, Lejčer → Pri Lejčerju, Mackon → Pri Mackonu, Mažle → 

Pri Maželnu, Malevš → Pri Malevšu ... 

6.1.1.1.1 Ime hišne gospodinje  

Navadno se za poimenovanje gospodinje rabi svojilni pridevnik, tvorjen iz imena gospodarja + ime 

gospodinje ‒ Fani Ekselnuwa. V kolikor pa obstaja poimenovanje za gospodinjo, ima to ponavadi 

negativno konotacijo. Feminativi se izpeljujejo iz poimenovanj za moški spol. Obrazila, ki se 

pojavljajo, so: -uka, -a, -ka, -ca, -(l)ja. Glede na način tvorjenja poimenovanja za žensko osebo s 

priponskimi obrazili, ki zaznamujejo ženski spol, lahko imena razvrstimo v pet skupin. 

 

1.  

Nand-č ‒ Nandč-uka 

Kav-c ‒ Kavc-uka 

Flip-č ‒ Flipč-uka 

 

 

Flajs ‒ Flajs-uka 

Kuleri ‒ Kulerj-uka 

Piuzi ‒ Piuzj-uka 

 

 

 

 

2.  

a) Čim-c ‒ Čim-a 

  Mǝrak-č ‒ Mǝrak-a 

  Adel-č ‒ Adel-a 

             Brunt-ǝč ‒ Brunt-a 

 

c) Čur-i ‒ Čur-a 

  Gul-i ‒ Gul-a 
 

b)      Jerǝn ‒ Jern-a 

 Gebǝn ‒ Gebn-a 

 Rusc ‒ Rusc-a 

             Muhč ‒ Muhc-a 
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5.  

      Mǝckon ‒ Mǝckon-ja 

Mažl-e ‒ Mažl-ja 

Štrougel ‒ Štrougl-ja 
Fursel ‒ Fursl-ja 

Škrbc ‒ Škrb-lja 

 

 

 

Za poimenovanje ženskih nosilk hišnih imen prevladuje raba zveze rojstno ime + svojilni pridevnik iz 

hišnega imena (Fani Ekselnuwa) ali, zelo redko, posamostaljena oblika svojilnega pridevnika iz 

hišnega imena (Zajkna). Raba enobesednih ženskih poimenovanj izginja, pri uporabi le teh pa je 

hkrati čutiti slabšalni prizvok. Tudi nekdaj so bila nekatera od teh slabšalna. Izkazalo se je, da je 

raba izpeljank tipa Lejčarca, Kašarca ipd. ter tipa Mezinka, Tomažinka ipd. vendarle bolj 

nevtralna kot raba enobesednih poimenovanj, kot so Nandčuka, Kavcuka ipd., Mažlja, Škrblja 

ipd. ter Čima, Brunta ipd. Te so govorci/govorke označili za žaljive.  

    

6.1.1.1.2 Družinsko ime 

Družinsko ime je v osnovni obliki množinska oblika imena hišnega gospodarja (Šekli 2008: 170; 

Brozovič 2013: 99). Osnovi je torej dodana končnica imenovalnika množine obs. -ǝ/-i, knj. sln. -i 

4.  

a) Lejč-ar ‒ Lejčar-ca 

Kaš-ar ‒ Kašar-ca 

           Kajz-ar ‒Kajzar-ca 

           Bajskajb-ar ‒ Bajskajbar-ca  

           Kemp-er ‒ Kemper-ca 
 
 

 

b) Pičl-e ‒ Pičl-ca 

 

3. Mezin ‒ Mezin-ka 

           Tǝrbižan ‒ Tǝrbižan-ka 

           Tomažin ‒ Tomažin-ka 
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< psl. *-i (Bruntči, Joki, Švajci, Žvani) oz. v primeru podaljšane osnove v množini obs. -jǝ/-ji, 

knj. sln. -ji (Rejdarji, Štrosmajerji) ali obs. -nǝ/-ni, knj. sln. -ni < psl. *ьnъ (Maželni, 

Štrausgitelni). 

6.1.1.1.3 Svojilni pridevniki 

Svojilni pridevnik je iz gospodarjevega imena izpeljan s priponskim obrazilom obs. -u -uwa -

uwo, knj. sln. -ov -ova -ovo < psl. *-ovъ *-ova *-ovo. Izjema je hišno ime Pri Zajknu, kjer se 

svojilni pridevniki končujejo na -ǝn -na -no, knj. sln. -in -ina -ino < psl. *-inъ *-ina *-ino (Še 

2008: 170−171). 

 

6.1.1.2 Ime hišne gospodinje kot imenotvorna podstava 

Ime hišne gospodinje je izhodiščen samo v treh primerih (Gula, Marta, Pičlca). Iz imena hišne 

gospodinje je izpeljan pridevnik na obs. -ǝn -na -no, knj. sln. -in -ina -ino < psl. *-inъ *-ina *-ino 

(Martin) (Še 2008: 170−171). Ime hišnega gospodarja je sestavljeno iz svojilnega pridevnika + 

imena gospodarja (Pepi Martin). Hišno ime je tvorjeno iz imena hišne gospodinje (Pri Guli, Pri 

Marti, Pri Pičlci).  

6.2 POMENSKA MOTIVACIJA HIŠNIH IMEN 
 

»Nomen est omen, tako so dejali stari Rimljani, kar pomeni: Ime je izpoved in hkrati napoved. S 

tem so izražali prepričanje, da ime nekaj pove o značaju in lastnostih tistega, ki ga nosi, da ni 

samo zunanja oznaka za osebo, njen znak razpoznavanja, marveč izraz same njene biti.« (Kotnik 

1992: 8.) 

Etimološko jezikoslovje hišna imena pomensko deli podobno kot priimke. Hišna imena lahko 

glede na poimenovalno motivacijo delimo v naslednje skupine:  

1. hišna imena iz osebnih lastnih imen, ponavadi so to imena gospodarjev ali gospodinj,  

2. hišna imena, nastala iz priimkov, 

3. hišna imena, nastala glede na lokacijo domačije, 

4. hišna imena, nastala iz lastnih geografskih imen, ki niso vezana na lokacijo domačije, 

temveč na poreklo gospodarja, 

5. hišna imena iz poimenovanj za poklic, status ali značilnosti gospodarja, 

6. hišna imena, nastala iz statusa ali funkcije stavbe, 

7. hišna imena, nastala iz poimenovanj rastlin in živali (Klinar et al. 2012: 52−53). 
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Zgodovinsko-etimološka analiza osebnih lastnih imen je zelo težka, saj zahteva veliko 

specialnega znanja, zato je ostalo veliko primerov hišnih imen etimološko nezadovoljivo 

pojasnjenih. 

 

6.3 SLOVAR HIŠNIH IMEN 
 

Pri Adelču ▶ Pər Adèːlč [Adèlč -a m, Dòːlfo Adèːlču, Fèːfa Adèːlčuwa] |Mala vas 66 (ni več hiše)| 

Izpeljano s priponskim obrazilom obs. -č/‐əč, knj. -ič/‐ȉč < psl. *-iь/*‐ȉь iz rojstnega imena 

Adeles, oblike imena Adela, ki izhaja iz nemščine in je skrajšana oblika imena Adelheid 

ʻplemenita osebaʼ (Ke 1996: 89). Hiša je najverjetneje dobila ime po Adelesu Brančolinu, roj. 29. 

10. 1869. 

Pri Bajskajberju ▶ Pər Bàːjskàːjbərj [Bàːjskajbər -ja m, Andrèːja Bàːjskajbərju, Ružìːna 

Bàːjskajbərjuwa] |Mala vas 58| Izvor ni jasen. Morda iz nem. zloženke, ki vsebuje nem. weiss 

ʻbelʼ. 

Pri Bruntču ▶ Pər Brùːntč [Brùːntəč -tča m, Fràːnci Brùːntču, Ivàːnka Brùːntčuwa] |Mala vas 10, 

11| Nejasno, najverjetneje izpeljano s priponskim obrazilom obs. -č/‐əč, knj. -ič/‐ȉč < psl. *-iь/*‐

ȉь iz nekega rojstnega imena *Brunt. Zaradi -t- v Brùːntəč je manj verjetno, da je ime s 

priponskim obrazilom obs. -č/‐əč, knj. -ič/‐ȉč < psl. *-i-čь/*‐-čь s pomenom vršilec dejanja (Še 

2008: 176), tvorjeno iz glagola obs. brúːndət, sln. brundati in hišno ime najverjetneje ne 

poimenuje telesne oz. duševne lastnosti svojega nosilca s prvotnim pomenom *ʻtisti, ki brundaʼ. 

Pri Cviterju ▶ Pər Cvíːtərj [Cvíːtər -ja m, Tòːni Cvíːtərju, Ljúːba Cvíːtərjuwa] |Mala vas 80| Hišno 

ime je enakozvočno hišnemu priimku Cviter. Cviter je verjetno sorodno s sln. nar. cvitar, kar je 

prevzeto iz nem. Zwitter (ST: 106). V SA sta kot prva zapisana Elizabeth Cviter, roj. 26. 5. 1827, 

in Josephus Cviter, roj. 15. 3. 1859.  

Pri Čimcu ▶ Pər Čìːmc [Čìːmc -a m, Andrèːj Čìːmcu, Zòːrka Čìːmcuwa] |Mala vas 24, 81, 82| 

Nejasno. Morda iz obs. číːma ʻpoganjek, kalʼ (IK: 33), kar je enako poimenovanju za žensko pri 

tej hiši Číːma, vendar ima poimenovanje negativno konotacijo. 

Pri Čovpiju ▶ Pər Čòːpj |Mala vas 62| Hišno ime je enakozvočno hišnemu priimku Čopi, ki je po 

mnenju že pokojnega Edija Čopija madžarskega izvora (Čujec Stres 1988: 119).  
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Pri Čuriju ▶ Pər Čúːrij [Čúːri -ja m] |Mala vas 12| Izvor ni ugotovljen. Morda v povezavi z obs. 

čúːra -e ž ʻgrčaʼ (IK: 34).  

Pri Ediju ▶ Pər Èːdj [Èːdi ‐ja m, Pèːpa Èːdjuwa] |Mala vas 67| Poimenovanje gospodarja je 

nastalo iz moškega rojstnega imena gospodarja obs. Èːdi, knj. Édi, ki je skrajšana različica imena 

Edvard ← stang. Eadweart ʻčuvar posestiʼ, k nam prevzeto iz nemščine. Že v 9. stoletju sta pri 

nas izpričani imeni Edvin in Edgar (Ke 1996: 180). Hišno ime je poimenovano po Eduardusu 

(Ediju) Čopiju, roj. 15. 6. 1883, ki se je preselil v to hišo. V tej hiši se še danes pišejo Čopi. Prej 

je bilo po poročanju informatorja hišno ime Pri Munihu ▶ Pər Mùːnx (< menih, kar je prevzeto 

iz stvn. munih) po prebivalcih iz Bavšice (Be II: 177). 

Pri Ekselnu ▶ Pər Éːksln [Fàːni Éːkslnuwa] |Mala vas 3,4 (ni več hiše)| Izvoj ni jasen. 

Sklanjatveni tip je s podaljšavo kot mandelj, Gsg mandeljna. Leta 1893 je zabeleženo, da v hiši 

živi samo še Francisca Fon, po domače Fani Ekselnova. 

Pri Felju ▶ Pər Fːlj [Fːlja -a m, Dòːlfo Fːlju, Kàːtra Fːljuwa] |Mala vas 5| Izvor ni jasen. 

Pri Flajsu ▶ Pər Flàːjs [Flàːjs -a m, Pèːpa Flàːjsuwa] |Mala vas 87, 88| Hišno ime je enakozvočno 

priimku nemškega izvora Flajs, nem. Fleiss.  

Pri Flipču ▶ Pər Flìːpč [Flìːpč -a m, Tòːna Flìːpču, Máːlija Flìːpčuwa] |Mala vas 91| Izpeljano s 

priponskim obrazilom obs. -č/‐əč, knj. -ič/‐ȉč < psl. *-iь/*‐ȉь iz moškega rojstnega imena sln. 

Filip ← lat. Philippus, gr. Fílippos ʻljubitelj konjʼ (Ke 1996: 205206).  

Pri Frenčču ▶ Pər Fréːnčč [Fréːnčəč -čča m, Fròːnc Fréːnčču, Lòːjza Fréːnččuwa] |Mala vas 9| 

Izpeljano s priponskim obrazilom obs. -č/‐əč, knj. -ič/‐ȉč < psl. *-iь/*‐ȉь iz moškega rojstnega 

imena sln. Frenc, Frence ali Frenk Frenka, ki je različica imena Frančišek ← lat. Franciscus 

ʻnanašajoč se na Franke, frankovski, Frankʼ (Ke 1996: 210). Po spominih Darinke Kravanja Pirc 

se je po domače reklo »pri Frenjččevih« zato, ker sta oče in sin, oba Franca, krošnjarila9 na 

Madžarskem, kjer so ju imenovali Ferenca. Oče Franciscus Kravanja je bil rojen 3. 1. 1876 (SA). 

Informatorka, ki živi na tem naslovom in je hčerka oziroma vnukinja Froncev, mi je povedala, da 

se je pred tem dogodkom pri hiši reklo Pri Rnejcu ▶ Pər Ərnèːjc iz poimenovanja gospodarja 

Ərnèːjc s priponskim obrazilom obs. -c, knj. sln. -ǝc < psl. *-ьcь, izpeljano iz moškega rojstnega 

imena Jernej, s prvotnim pomenom *ʻmali Jernej, Jernejev sinʼ (Še 2008: 183). 

9 Ker so Bovčani po požaru gozda na Rombonu, ki naj bi ga iz maščevanja zanetili Rezijani, zaradi razslojevanja 
obubožali, jim je Marija Terezija dala pravico, da krošnjarijo po avstrijskih deželah. Začetek krošnjarske obrti lahko 
vmestimo med leti 1860 in 1880 (Juvančič: 37−39). 
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M. S.: Táːta an nːno sta bíːla Fròːnca. So γuzìẹrl, šìẹd ˈtem so jm dìẹl Fǝrèːnc. Šìẹd tkìːš so zčìẹl 

ˈtuj tlìẹ tˈku γwǝrìːt. 

M. S.: Tata an nono sta bila Fronca. So guzierǝlǝ, šied tem so jǝm dielǝ Fǝrencǝ. Šied tkiš so zǝčielǝ tuj 
tlie tku gwǝritǝ.  

 

Pri Furslju ▶ Pər Fúːrslj [Pèːpca Fúːrsluwa] |Mala vas 70| Izvor ni ugotovljen. Na naslovu so nekdaj 

živeli prišleki iz Benečije (Juvančič: 37). 

Pri Gebnu ▶ Pər Γibn [Γibən -a m, Mətìːja Γibnu, Jùːla Γibna] |Mala vas 47| Izvor nejasen. 

Pri Guli ▶ Pər Γúːl [Γùːla -e ž, Kàːtra Γùːlna] |Mala vas 68| Nejasno. Mogoče iz občnoim. obs. 

γúːla ‐e ʻzamenjava blaga; beračenjeʼ (IK: 46).  

 

ADELA IN GULA 

M. S.: Adèːla an Γúːla sta blìẹ. Šìẹd Adèːla je bìːla bùoĺ pǝrmùožna, je mìẹla ukóːw kráːγna kitnco. Šìẹd 
si je dáːla še Γúːla pa čbúːlo tˈku biš, k smo učáːsx bzáːl čbúːlo. 

M. S.: Adela an Gula sta blie. Šied Adela je bila buolj pǝrmuožna, je miela ukow kragna kietǝnco. Šied si 
je dala še Gula pa čbulo tku bieš, k smo učasǝh bǝzalǝ čbulo. 

 

Pri Guliju ▶ Pər Γùːlj [Γùːli -ja m] |Mala vas 49| Najasno. Najverjetneje izpeljano iz zoonima obs. 

γùːli ‐ja‚ ‐j ʻvelika sova, uharicaʼ (IK: 46). Lahko pa tudi iz glagola γulìːt γúːlm γùːli ʻgrulitiʼ 

(IK: 46).  

Pri Ganzu ▶ Pər Γàːnz [Γàːnz -a m, Andrèːja Γàːnzu, Mìːca Γàːnzuwa] |Mala vas 20 (ni več hiše)| 

Gospodarjevo ime Γàːnz je iz nemškega moškega osebnega imena Hans ʻJanez, Ivanʼ (Stanonik 

2005: 43).  

Pri Hlači ▶ Pər Xláːč [Xláːča -a m, Mìːran Xláːču, Èːlza Xláːčuwa] |Mala vas 64| Nejasno. Sln. 

hlače so v obs. narečju bərγìẹše oz. gərbìẹše (varianta nastala po sporadični metatezi). 

Pri Jakominiju ▶ Pər Jakomìːnj [Jakomìːn Jakomìːnja m] |Mala vas 38| Gospodarjevo ime 

Jakomìːn je iz rojstnega imena Jakomin, kar je sorodno z Jakob, s priponskim obrazilom -in. 

Jakomin se na slovenskem prostoru pojavlja tudi kot priimek. Jakob je svetopisemsko ime ← lat. 

Jacobus, gr. Jakṓb iz hebr. Jaakób (Ke 1996: 251252). V narečni obliki imena se pojavlja m in 
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ne b, kar bi kazalo na prevzem iz furlanščine. Furlanska oblika imena je Jacum (Mer 2004: 29). 

Enako je zabeleženo ime v terskem narečju Jacun/Jacum ʻGiacomoʼ v daljši obliki Jakumìn 

(Dapit 2001: 120).  

Pri Jernu ▶ Pər Jéːrn [Jéːrən -rna m, Pèːpa Jéːrna] |Mala vas 70| Zelo verjetno je gospodarjevo 

ime Jéːrən nastalo iz skrajšane različice svetopisemskega imena sln. Jernej ← lat. Bartolomaeus, 

gr. Bartholomáios iz aram. Bar Talmaj ʻsin Talmajaʼ (Ke 1996: 262263). Prej je bilo pol hiše 

Pər Jéːrn, pol pa Pər Fùːrslj.  

Pri Joku ▶ Pər Jòːk [ˈJok Jòːka m, Fròːnc Jòːku, Mìːca Jòːkuwa] |Mala vas 44| Poimenovanje ˈJok 

je nastalo iz imena Jok, kar je bavarskonemška oblika (s prehodnom a > o, prim. knj. nem. Fach 

in bav. nem. Foch) imena Jak, Jaka, skrajšane različice svetopisemskega imena Jakob ← lat. lat. 

Jacobus, gr. Jakṓb iz hebr. Jaakób (Ke 1996: 251252). 

Pri Jošču ▶ Pər Jùošč [Jùošč -a m] |Mala vas 114| Ime prineseno z Žage, hiša je novejša. Ime 

nastalo iz poimenovanja gospodarja Jùošč, ki je izpeljano s priponskim obrazilom obs. -č, knj. 

sln. -ič/-ȉč < psl. *-i-ь/--ь iz moškega rojstnega imena Jože ali Joža, kar je skrajšana oblika od 

Jožef (Še 2008: 178). Jožef je svetopisemsko ime, ki izhaja prek lat. Joseph in gr. Iosēf iz hebr. 

imena Joséf/Jehoséf s pomenom »naj (Bog) doda (potomstvo)« (Ke 1996: 266−267).    

Pri Jurnu ▶ Pər Júːrn [Júːrən -rna m, Fròːnc Júːrnu, Marìːja Júːrnuwa] |Mala vas 83| 

Poimenovanje gospodarja Júːrən je nastalo iz osebnega imena Jure, ki je krajša različica imena 

Jurij ← lat. Georgius, gr. Geṓrgios ʻpoljedelec, kmetovalec, vinogradnikʼ s priponskim obrazilom 

obs. -n/-ən, knj. sln. -in < psl. *‐inъ (Ke 1996: 271273). 

Pri Kaconu ▶ Pər Kəcùon [Kəcùon -a m, Mətìːja Kəcùonu, Kərstìːna Kəcùonuwa] |Mala vas 31, 

34| Kəcùon je oblika imena Kancijan ← lat.Cantianus, knj. nem. Kanzian, najverjetneje prevzet 

iz bav. nem. (s prehohodom a > o) (Ke 1996: 276, Stanonik 2005: 42). 

Pri Kajzerju ▶ Pər Kàːjzərj [Kàːjzər -ja m, Tòːna Kàːjzərju, Pèːpa Kàːjzərjuwa] |Mala vas 51| 

Hišno ime je izpeljano iz poimenovanja gospodarja Kàːjzər iz občnoim. *kàːjzər (ohranjeno 

samo v hišnem imenu), knj. sln. kájzer -ja ʻ(nemški) cesarʼ, prevzeto iz nem. Kaiser, stvnem. 

kaisar ʻ(rimski) vladarʼ (Sn 2003: 249). Gre za poimenovanje po dostojanstvu. 

Pri Kašarju ▶ Pər Kàːšərj [Kàːšər -ja m, Jàːnez Kàːšərju, Tìːlka Kàːšərjuwa] |Mala vas 18| Hišno 

ime je iz poimenovanja gospodarja Kašar, morda v zvezi s kašo. Rejdarjevi so imeli nekoč tu 

skladišče in ledenico. Po pripovedi Andreja Čopija so led vozili iz Trnovskega gozda in ga 

uporabljali ter prodajali za hlajenje piva. V Bovcu se je ledarska obrt razmahnila v začetku 19. 
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stol., ko so začeli variti pivo na industrijski način. Gostilničarji so tako z ledom lahko hladili pivo 

(Komac 2003: 152). 

Pri Katrenču ▶ Pər Kətréːnč [Kətréːnč -a m, Pèːpi Kətrèːnču] |Mala vas 52, 53, 55| Kətréːnč je iz 

ženskega imena Katra, ki je skrajšana oblika imena Katarina ← gr. Aikaterína, Katharínē iz gr. 

kathará ʻčistaʼ (Ke 279281), s priponskim obrazilom obs. -č, knj. sln. -ič/-/‐ȉč < psl. *-iь/*‐ȉь, 

morda v pomenu svojilnosti, torej s pomenom ʻod Katreʼ. Hiša št. 52 je danes imenovana tudi Pri 

Rikču ▶ Pər Rìːkč po imenu gospodarja, izpeljanega iz imena Rihard, ki izhaja iz nem. Richard. 

Pri Kavcu ▶ Pər Kàːṷc [Kàːṷc Kàːṷca m, Tòːnči Kàːṷcu, Pèːpa Kàːṷcuwa] |Mala vas 35| Hišno 

ime je nastalo iz občnoim. obs. tkàːṷc tkáːṷca, knj. tkálec -lca ʻkdor tkeʼ < psl. *tъk‐-l-ьc‐ь, kar 

je izpeljano iz glagola obs. tkàːt, knj. sln. tkáti < psl. *tъkti ʻtkatiʼ (Plet., SSKJ, Sn 2003: 767). 

Prvotni pomen občnega imena tkalec je torej, kdor tke. Pri obliki hišnega imena je prišlo do 

asimilacije začetne soglasniške skupine tk > k. Oblika Kaṷc je kot priimek zabeležena že v 14. 

stoletju v Trstu oz. njegovi okolici (Mer 2004: 5960). Kavc se je kot vajenec učil v tkalnici pri 

Švajcu na Kal-Koritnici, kasneje je imel svojo tkalnico (Komac 2003: 169). 

Pri Kemperju ▶ Pər Kìẹmpərj [Kìẹmpər -ja m, Fròːnc Kìẹmpərju, Kàːti Kìẹmpərjuwa] |Mala vas 

119| Hišno ime je enakozvočno gospodarjevemu priimku Kemper. Ta priimek nosijo tudi današnji 

lastniki hiše.  

Pri Kljumpču ▶ Pər Kljúːmpč [Kljúːmpč -a m, Vìːnko Kljúːmpču, Klàːra Kljúːmpčuwa] |Mala vas 

60| Hišno ime nastalo iz poimenovanja gospodarja obs. Kljùːmpč, le-ta pa je v povezavi z obs. 

klùːmp ʻnavlaka, šara; slab, malovreden izdelekʼ, knj. sln. klump ʻmalovredno, nekoristno blagoʼ, 

prevzeto iz nem. Klump, Klumpe, Klumpen ʻklump; kepa, grudaʼ (IK: 54, Sn 2003: 284). V obliki 

hišnega imena je vrinjen protetični j.  

Pri Kolerču ▶ Pər Kulèːrč [Kulèːrč -a m] |Mala vas 97| Hiša je novejša, a so prebivalci hišno ime 

prinesli iz prejšnjega domovanja. Ime je najverjetneje nastala iz poimenovanja gospodarja 

Kulèːrč, vendar izvor le-tega ni jasen. Priponsko obrazilo obs. -č, knj. sln. -ič/‐ȉč < psl. *-i-ь/*-ȉ-

ь bi lahko nosil pomen manjšalnosti. 

Pri Koleriju ▶ Pər Kulèːrj [Kulèːri -ja m, Rùːdi Kulèːrju, Èːma Kulèːrjuwa] |Mala vas 13| Ni 

jasno. Morda v zvezi s kolar (Stanonik 2005: 92).   

Pri Kovaču ▶ Pər Kuwáːč [Kuˈwač Kuwáːča m, Pèːpi Kuwáːču, Rèːska Kuwáːčuwa] |Mala vas 22| 

Hišno ime je iz imena gospodarja Kuwáːč, ki je nastalo iz občnoim. imena obs. kuwáːč ʻkovačʼ, 

knj. kováč < psl. *kovač ʻkovačʼ, kar je izpeljano iz glagola obs. kuwáːt ʻkovatiʼ, knj. kováti < 
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psl. *kovati ʻkovatiʼ (Sn 2003: 314). Kovač je prvotno ʻkdor kujeʼ. Hišno ime poimenuje obrtniško 

dejavnost hiše.  

Pri Kraljču ▶ Pər Kráːlč [Kráːlč Kráːlča m, Ružìːna Kráːlčuwa] |Mala vas 32| Hišno ime je 

izpeljano iz vzdevka človeka, ki s katero od svojih značajskih potez ali s svojim ravnanjem 

vzbuja asociacijo na kralja. Kráːlč s priponskim obrazilom obs. -č, knj. sln. -ič/‐ȉč < psl. *-i-čь/*‐

ȉ/čь s pomenom manjšalnosti je patronimik, ki pomeni ʻsin človeka, ki se kliče Kraljʼ (Mer 2004: 

68). Informatorji se spominjajo tudi poimenovanja Pri Kuretu ▶ Pər Kùːrt, iz poimenovanja 

gospodarja Kùːrt. Tako se je govorilo še Ružininemu očetu, nekateri pravijo tudi Ružini 

Kuretova. Najverjetneje je hišno ime Pri kralču prinesel Ružinin mož Joza. Ružina in Joza otrok 

nista imela, hiša je bila podarjena Muhčevim.  

A: Rèːjdǝr je mòː snùː tlìẹ uˈko, ne, šìẹd so mìẹl tìẹ xláːpce an uˈse k-so ˈjm nusìːl. Šìẹd so ˈjm xudìːl 

nóːst, rcìːmo neš táːta je tùoj pumáːγu nusíːt tlìẹ dòːka s Pláːza, z Láːscu, tembìːš γóːreje bˈlu prèːj 
uˈse z sèːjč, šìẹd štáːlo so mìẹl pa tembìːš spùod, kàːmǝr je tèːjst ˈγof. K-so ˈti nusìːl je bi on kar dóːle 

pǝr štáːl ˈγor n wːrx, je čáːku, je mo belèːžko šiẹ je pìːsu, ne. Šìẹ je bìː tlìẹ γóːreKùːrtu, ràːjnk 
Kùːrt so mo dìẹl, tak mìːčkn mužìːcl. Zdej us k-so rjùːxe báːsl, so jx punuwáːd z γráːbljm n 
kùonc učsáːl, ne, tˈku lpùː d se ni stìẹplo wːn, zdèːj Kùːrt, k-je bìː pa mìːxn šìẹ je bìː máːlo bùoĺ 
pǝrbrìːsn, je nbáːsu tˈku d je fèːjst štǝrlìẹlo wːnka šìẹ je še putèːγnu tu kùotx, d je fèːjst štǝrlìẹlo. Šìẹ 

k-je bìː mìːxn, k-je dìẹ ˈγor rjùːxo, je šla kar do čzàːnj. Šìẹ tntìẹ je dìẹ: »Aaa, Kùːrto mùormo dáːt 
pa ˈno lìːro ˈvč, kǝr nùos blìːke rjúːxe.« U rsnìːc je mo pa zlo mèːnj ku t drúːγ. 

A: Rejdǝr je mov sǝnu tlie ukov, ne, šied so miel tie hlapce an use k-so jǝm nusilǝ. Šied so jǝm hudil nosǝt, 

rǝcimo neš tata je tuoj pumagu nusitǝ tlie dovka s Plaza, z Lascu, tembiš gore je blu prej use zǝ sejčǝ, šied 
štalo so miel pa tembiš spuod, kamǝr je tejst govf. K-so ti nusilǝ je biv on kar dole pǝr štale gor nǝ wǝrhǝ, 
je čaku, je mov beležko šie je pisu, ne. Šie je biv tlie gore Kuretu, rajnk Kuret so mo dielǝ, tak mičkǝn 

mužiclǝ. Zdej usǝ k-so rjuhe basǝlǝ so jǝh punuwad z grabljǝmǝ nǝ kuonc učǝsalǝ, ne, tku lǝpu dǝ se ni 
stiepǝlo wǝn, zdej Kurǝt, k-je biv pa mihǝn šie je biv malo buolj pǝrbrisǝn, je nǝbasu tku dǝ je fejst 
štǝrlielo wenka šie je še putegnu tu kuotǝh, dǝ je fejst štǝrlielo. Šie k-je biv mihǝn, k-je diev gor rjuho, je 
šla kar dov čǝzanj. Šie tǝntie je diev: »Aaa, Kurǝto muormo dat pa no liro vǝč, kǝr nuos bǝlike rjuhe.« U 

rǝsnic je mou pa zlo menj ku tǝ drugǝ. 

Da je bil Kuret prebrisan možakar, dokazuje tudi naslednja pripoved: 

M. S.: Učáːsx je blùː tkìːš, d so blìẹ kùːre n wːrx. Zvčìẹr so zčìːle kurlit. Šìẹd je dìẹ tata ud tìẹ 
Ružìːne: »Kùːre kràːčijo, aˈdn jx kráːde.« Je šu kar u γáːčx ˈwǝn an zčìẹ rjùːt, pa ni vìẹdu tóːčno, 

kìẹra je. »Dòːbro,« je dìẹ, »pòːjdm jùːtre x žndáːrjm!« Je šu zjùːtra fùotrt žvíːno, je bìːla Fàːni 
Fridǝrìːkuwa dóːle  xliw. Je dìẹla: »Smùː n xòːd. Saj maš utròːke dːma, bùom plèːdla štúːmfe.« … 
Je bìːla γróːzno šlìːng z pléːst.    
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M. S.: Učasǝh je blu tkiš, dǝ so blie kure nǝ wǝrhǝ. Zvǝčir so zǝčiele kurlietǝ. Šied je diev tata ud tie 

Ružine: »Kure kračijo, adǝn jǝh krade.« Je šu kar u gačǝh wǝn an zǝčiev rjutǝ, pa ni viedu točno, kiera je. 
»Dobro,« je diev, »pojdǝm jutre h žǝndarjǝm!« Je šu zjutra fuotrǝt žvino, je bila Fani Frǝdrikuwa dole u 
hliewǝ. Je diela: »Sǝmu nǝ hodǝ. Saj maš utroke dǝma, buom pledla štumfe.« … Je bila grozno šling zǝ 
plestǝ. 

 

Pri Lejčerju ▶ Pər Lèːjčərj [Lèːjčər -ja m, Èːmi Lèːjčərju, Mìːmi Lèːjčərjuwa] |Mala vas 17| Hišno 

ime najverjetneje izhaja iz glagola lečiti ʻzdravitiʼ. Zdravilstvo je bila ena od starejših obrti na 

Bovškem. Lejčarjevi so zdravili s čaji iz zelišč (Juvančič: 37). 

Pri Mackonu ▶ Pər Məckuòn [Məckuòn -a m, Kàːtra Məckuònuwa] |Mala vas 41| Izvor ni jasen. 

Pri Marti ▶ Pər Màːrt [Màːrta -e ž, Pèːpi Màːrtən] |Mala vas 76| Hišno ime je nastalo iz ženskega 

svetopisemskega imena obs. Màːrta, knj. sln. Marta ← aram. Marta ʻgospa, gospodinjaʼ, po 

svetopisemskem izročilu velja Marta za simbol aktivnega življenja, za družino skrbeča žena (Ke 

1996: 338). Lastnica, po kateri je hiša poimenovana, je bila Martha Komac († 7. 1. 1882).  

Pri Maželnu ▶ Pər Máːžəln [Máːžlə -lna m, Təmàːš Máːžəlnu, Marìːčka Máːžəlnuwa] |Mala vas 8| 

Hišno ime je morda nastalo iz glagola obs. màzət màːžəm màːže, knj. sln. mázati mážem máže 

oz. iz njega tvorjenega sam. obs. màža ʻkrema, maziloʼ < psl. *mzati sed. mzʼǫ ʻmazati, gnesti, 

stiskatiʼ (Be II: 173). Maželj ime potem pomen ʻkdor mažeʼ, hišno ime pa poimenuje poklic 

gospodarja (mazač, morda celo padar, zdravnik). Juvančič razlaga, da je šlo za ranocelike, ki so 

ljudi zdravili z mažami (Juvančič: 37). 

Pri Malevšu ▶ Pər Məlìẹwš [Məˈlewš Məlìẹwša m, Dòːlfo Məlìẹwšu, Dóːra Məlìẹwšuwa] |Mala 

vas 33, 45| Nejasno. 

Pri Mezinu ▶ Pər Məzìːn [Məzìːn -a m, Fròːnc Məzìːnu, Rozàːlja Məzìːnuwa] |Mala vas 30| 
Nejasno. Morda iz italijanskega imena Mazzini. 

Pri Mihu ▶ Pər Mìːx [Mìːxa -a m, Təmàːš Mìːxu, Pèːpa Mìːxuwa] |Mala vas 111| Hišno ime je 

nastalo iz gospodarjevega osebnega imena obs. Mìːxa, knj. sln. Míha, ki je skrajšana različica 

svetopisemskega imena Mihael ← lat. Michael, gr. Mihaḗl iz hebr. Mihaél ʻkdor je kakor Bogʼ 

(Ke 1996: 351352). 

Pri Mišcu ▶ Pər Mìːšc [Mìːšc -a m, Mìːloš Mìːšcu, Jèːlka Mìːšcuwa] |Mala vas 85| Bolj verjetno 

je, da izhaja hišno ime s pripono -c, knj. sln. -əc < psl. *-ьcь v pomenu pomanjševalnice iz 
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moškega rojstnega imena Míha kot iz zoonima obs. ˈməš mìːš, knj. sln. mìš míši (Ke 1996: 

351352). Glej tudi Pri Mihu. 

Pri Miškču ▶ Pər Mìːškč [Mìːškəč -a m] |Mala vas 56| Izvor neugotovljen. 

Pri Mrakču ▶ Pər Məràːkč [Məràːkč -a m, Ràːjko Məràːkču, Mìːca Məràːkčuwa] |Mala vas 23, 74, 

75| Hišno ime je enokozvočno priimku Mrakič (Antonius Mrakič, Mala vas 74). Priimek je nastal 

po metatezi iz osebnega imena Marcus z dodano pripono -ič, s pomenom ʻod Markaʼ (Mrdavšič 

2001: 67). 

Pri Muhču ▶ Pər Mùːxč [Mùːxč Mùːxča m, Andrèːja Mùːxču, Sìːdi Mùːxčuwa] |Mala vas 37| Ime 

je izpeljano iz rastlinskega poimenovanja obs. mùːhč ʻmuhvič, plevelʼ (IK: 66). 

Pri Nantču ▶ Pər Nàːntč [Nàːntč -a m, Jòːhan Nàːntču, Viktòːrja Nàːntčuwa] |Mala vas 7| Hišno 

ime je nastalo iz gospodarjevega osebnega imena Nandi, različice imena Ferdinand, ki je 

germanskega izvora (Ke 1996: 204). Poimenovanje po Ferdinandusu Šulinu, roj. 30. 5. 1869. 

Pri Pavelnu ▶ Pər Pàːwəln [Pàːwl -əlna m, Jòːza Pàːwəlnu, Lìːza Pàːwəlnuwa] |Mala vas 21| 

Pavel, rod. Pavelna. Hišno ime je nastalo iz osebnega imena Pavel ← lat. Paulus iz prid. lat. 

paulus ʻmajhenʼ (Ke 1996: 390391). 

Pri Pičlici ▶ Pər Pìːčəlc [Pìːčəlca -e ž] |Mala vas 28| Hišno ime je morda nastalo iz manjšalnice 

obs. *pìːčla ʻpuranʼ (IK: 76) (kot zoonim znan le še starejšim informatorjem, ohranja se le kot 

hišno ime), Plet. pičlja der Schnapper ʻhlastačʼ. V hišo se je preselila že pokojna Mafalda De 

Nardi z bratom Brunom, po katerem so hišo imenovali tudi Pri Brunu ▶ Pər Brunət. Ime Bruno 

je po izvoru nemško, pri nas prvič izpričano v 10. stoletju (Ke 1996: 148−149). 

Pri Piru ▶ Pər Pìr [Pìro -əta m, Pèːpi Pìːru, Mìːmi Pìːruwa ] |Mala vas 84| Hišno ime je izhaja 

iz vzdevka Pìːro, tj. Pero, ki je izpeljan iz imena Peter ← lat. Petrus iz lat., gr. petrus ʻskalaʼ. 

Peter Della Bianca, roj. 25. 4. 1888, je bil imenovan Piro, zato je hiša dobila tako poimenovanje. 

Pri Piuziju ▶ Pər Pìːzj [Pìːuzi -ja m, Andrèːja Pìːuzju, Kàːtra Pìːuzjuwa] |Mala vas 2, 14, 90 (ni 

več hiše), 92| Hišno ime je  v zvezi z italijanskim priimkom Piuzzi (SA: Piussi). Na št. 2 se je 

reklo tudi Pri Flori ▶ Pər Flòːr, ker je tu živela Pìːuzjuwa Flòːra (< Florijana). 

Pri Plajerju ▶ Pər Plàːjǝrj [Plàːjǝr -ja m] |Mala vas 115, 116| Ime preneseno iz Kal-Koritnice, hiše 

pa je novejše.  
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Pri Rejdarju ▶ Pər Rèːjdərj [Rèːjdər -ja m, Òːskar Rèːjdərju, Marùːša Rèːjdərjuwa] |Mala vas 1, 

15, 16| Hišno ime je nastalo iz poimenovanja lege hiš, ki so postavljene na ovinek. Nastalo iz 

občnoim. obs. rèːjda ‐e ʻovinekʼ, nar. sln. še rída ʻovinek, vijuga, serpentina; vrsta, množica; 

sprednji del voza pod oplenom, ki se pri spreminjanju smeri premikaʼ, rȃjda ʻvrsta, množicaʼ, 

prevzeto iz nemščine: stvn. *rīda, srvn. *rīde, kor. nem. Ride(n) ʻzavoj, ovinekʼ, tirol. nem. Reide 

ʻzavoj, ovinekʼ (IK: 85, Plet, SSKJ, Še 2008: 113). Za ta predel Male vasi se uporablja tudi 

ledinsko ime N rèːjd (glej Na rejdi). Maruša Rejdarjeva je bila zelo premožna. V času 

nacionalizacije je v državno last prišla le njena gostilna. V gostilni je imela biljard.  

A: Rèːjdǝr ràːjnk je mòː štǝrìːjo an uso tùo rìẹč, ne. Je mòː tuoj pːrvi àːvtobus k-je wèːzu n Tːrbìːš 
črìẹs, ne. On je bìː tak, ku b-dìẹ, ublstnìːk, usáːkmo je bìː z bùotra, k-so se kǝrstíːl pǝr stàːrm an 
tku. Šìẹd uˈsak mo je skòːro dìẹu γspùod nùːnc, ne. Je bìː kàːr nùːnc.   

A: Rejdǝr rajnkǝ je mov štǝrijo an uso tuo rieč, ne. Je mov tuoj pǝrvi avtobus k-je wezu nǝ Tǝrbiš čries, ne. 
On je biu tak, ku b-dieu, ublǝstnik, usakmo je biv zǝ buotra, k-so se kǝrstilǝ pǝr starǝm an tku. Šied usak 
mo je skoro dieu gǝspuod nunc, ne. Je biu kar nunc. 

 

Pri Ruscu ▶ Pər Rùːsc [Rùːsc Rùːsca m, Lúːti Rùːscu, Àːnca Rùːscuwa] |Mala vas 40, 57 (ni več 

hiše), 59| Hišno ime je izpeljano iz vzdevka Rùːsc, tj. Rusec, ki je tvorjen iz ˈrus ʻrdečʼ s priponskim 

obrazilom -c, knj. sln. -əc < psl. *-ьcь, ki označuje nosilca lastnosti, torej pomeni ʻtisti, ki je rdečʼ. 

Pri Škrbcu ▶ Pər Škrpc [Škːrpc -a m, ˈLojz Škːrpcu, Bèːrta Škːrpcuwa] |Mala vas 106| Hišno 

ime izpeljano iz vzdevka Škrpc, ki je izpeljan iz telesnih značilnosti: brez zob(a). Izpeljano iz obs. 

škːrp, škːrba ʻškrbast, brez zob, zobaʼ, knj. škŕbast ʻbrez ali z zelo poškodovanimi zobmiʼ < psl. 

*skrba, sorodno s psl. *ščьrb ʻrazpoka, špranjaʼ (Plet., SSKJ, Sn 2003: 729). S priponskim 

obrazilom obs. -c, knj. sln. -əc < psl. *-ьcь, ki označuje človeka z telesno hibo, torej je Škrpc 

ʻtisti, ki je škrbʼ. Pripona -əc navadno označuje pomanjševalnico ali patronimik, v tem primeru pa 

nosilca lastnosti (Mer 2004: 4445). Lojz Škǝrpcu je imel žago (glej Pri žagi).    

Pri Šmicu ▶ Pər Šmìːc [Šmìːc Šmìːca m, Jòːza Šmìːcu, Àːnčka Šmìːcuwa] |Mala vas 39| Nejasno. 

Morda iz nem Schmitz, v povezavi z nem. Schmied ʻkovačʼ, občnoim. obs. je namreč šmitna -e ž 

ʻkovačnicaʼ. 

Pri Šonju ▶ Pər Šùonj |Mala vas 71| Hišno ime je prineseno iz Čezsoče, kjer so prebivalci te hiše 

živeli v hiši, ki je nosila to hišno ime. Nejasno. Morda v zvezi s priimkom Šon (Še 2008: 183).  
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Pri Španu ▶ Pər Špàːn [Špàːn Špàːna m] |Mala vas 71| Hišno ime je izpeljano iz imena gospodarja 

Šˈpan, kar je sorodno z občnoim. obs. šˈpen špàːna ʻžupanʼ (IK: 94), ta pa je izpeljan iz statusa ali 

funkcije gospodarja s pomenom ʻnačelnik srenje, (vaški) županʼ (Sn 2003: 735, SSKJ). 

Pri Štrausgitelnu ▶ Pər Štràːsγìːtəln [Štràːsγìːtəl -na m, Vàːlent Štràːsγìːtəlnu] |Mala vas 6| 

Hišno ime izhaja iz nem. Straussgittel ʻʼ (nem. ü > bav. nem. i). Anton Štrausgitel, roj. 9. 6. 1865,  

je imel nekdaj na tem mestu gostilno. Po njegovem sinu Valentu je hiša dobila ime tudi Pər 

Vàːlent. V SA sem našla podatek, da se po I. svetovni vojni l. 1918 niso več vrnili v Bovec. 

Pozneje je bil na tem mestu Hotel Golobar, danes pa je trgovina.  

Pri Štrovgelnu ▶ Pər Štróːγəln [Štróːγəl -na m] |Mala vas 69| Izvor ni jasen. 

Pri Štrosmajerju ▶ Pər Štrːsmáːjərj [Štrːsmáːjər -ja m] |Mala vas 43| Izvor ni ugotovljen. Verjetno 

v zvezi s priimkom Štrosmajer, Stroßmei/yer ... 

Pri Švajcu ▶ Pər Švàːjc [Švàːjc Švàːjca m, Andrèːja Švàːjcu, Lòːjska Švàːjcuwa] |Mala vas 19| 

Izvor ni jasen. Morda iz nem. Schweiz ʻŠvicaʼ. V tej hiši je prej živel Tona Kajzerjev s sestrama 

Katro in Gizelo, vendar je šel v vojsko v Celje in se tam poročil. Gizela je zgodaj umrla zaradi 

bolezni, Katra pa je ostala sama v hiši, zato se je pri hiši reklo Pri Katri Kajzerjevi ▶ Pər Kàːtr 

Kàːjzərjuw.  

Pri Teronecu ▶ Pər Tərːnəc [Tərːnəc -a m, Rùːdi Tərːnəcu, Màːrica Təròːnəcuwa] |Mala vas 

29, 79| Izvor ni ugotovljen. Dapit navaja Tronc/Tronz kot antroponim s področja Učjé (Dapit 2001: 197). 

Pri Ticelnu ▶ Pər Tìːcəln [Tìːcl -lna m, Γràːcjan Tìːcəlnu, Fàːni Tìːcəlnuwa] |Mala vas 25, 26, 

116| Nejasno. 

Pri Tomažinu ▶ Pər Təməžìːn [Təməžìːn Təməžìːna m, Lìːna Təməžìːnuwa] |Mala vas 27| Iz 

moškega svetopisemskega imena Tomaž ← lat. Thomas, gr. Thōmás iz aram. Toma ʻdvojčekʼ (Ke 1996: 

463) s priponskim obrazilom -ìːn, ki prevzetim iz romanskih jezikov. Ime je bilo k nam prevzeto 

že skupaj s pripono, katere prvotni pomen je manjšalnost (primerjaj Jakom-in) (Še 2008: 177). 

Pri Toncu ▶ Pər Tːnc [Tːnc -a m, Màːlja Tːncuwa] |Mala vas 61| S priponskim obrazilom obs. -c, 

knj. sln. -əc < psl. *-ьcь izpeljano iz moškega rojstnega imena obs. Tòːna, tj. Tona, kar je 

skrajšana oblika moškega imena sln. Anton ← lat. Antonius, starorimsko rodovno ime (Ke 1996: 

115117). Iz tega imena je izpeljan vzdevek Tonc (Še 2008: 197).   

Pri Valentinčiču ▶ Pər Balentìːnčič [Balentìːnčič -a m] |Mala vas 78 (hiše ni več)| Iz priimka obs. 

Balentìːnčič, knj. sln. Valentínčič, na kar kaže odsotnost samoglasniškega upada, ki je izpeljan iz 
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rojstnega imena obs. Balentìːn (b za v je verjetno zaradi nemškega posredovanja, prim. nem. Weiher → 

nem. bajer, nem. Wagener → nem. bogner, ST: 86), knj. sln. Valentín ← lat. Valentinus, ki je 

manjšalnica lat. Valens, v povezavi z glagolom valeo ʻbiti zdrav, močen, krepak, mogočen, vredenʼ 

(Ke 1996: 472473). Pri tej hiši sta se kasneje uporabljali tudi imeni Pri Rotu ▶ Pər Ròːt in Pri 

Rafiju ▶ Pər Ràːfj, po priimku in poimenovanju gospodarja novih lastnikov hiše.  

Pri Zajknu ▶ Pər Zàːjkn [Zàːjkən -na m, Pèːpi Zàːjkən, Ivàːnka Zàːjkna] |Mala vas 54| Morda v 

zvezi s sln. zajka (Plet.).  

Pri Zorcu ▶ Pər Zòːrc [Zòːrc Zòːrca m, Fròːnc Zòːrcu, Mìːca Zòːrcuwa] |Mala vas 42 (ni več hiše), 

46| Hišno ime je najverjetneje  nastalo iz vzdevka gospodarja Zòːrc, ki je sorodno (krnitev + 

izpeljava) z osebnim imenom Zoran. Zoran je po izvoru slovansko ime, tvorjeno s pripono -an iz 

besede zor ali zora (Ke 1996: 505). 

Pri Žvanu ▶ Pər Žwàːn [Žwàːn Žwàːna m, Tòːna Žwàːnu, Ivàːnka Žwàːnuwa] |Mala vas 36| Hišno 

ime je nastalo iz furl. Zuan, (prim it. Giovanni). Žwàːn je podobno kot rezijansko Ǯwn, tersko 

Juan (Steenwijk 1992: 338, v Še 2008: 185; Dapit 2001: 120), verjetno prevzeto iz frl. Zuan 

ʻIvanʼ.   

V govfu ▶ U γóːṷf |Mala vas 72, 73| Je blok z več stanovanji. Iz občnoim. obs. γóːṷf γóːṷfa m 

ʻdvorišče; prehod med hišami, navadno obokanʼ < nem. Hof  ʻdvoriščeʼ (IK: 45). Govf je bil v lasti 

Rejdarjevih. Tam so imeli spravljeno seno in skladišče za trgovino in gostilno. 
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7. ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu so obravnavana ledinska imena v Bovcu in njegovi okolici ter hišna imena v 

Mali vasi. Glavni cilj raziskovanja je bilo dokumentirati imena, jih zapisati v fonetični 

transkripciji in poknjižiti. Uporabljeni sta bili dve vrsti knjiženja: ledinska imena so bila 

večinoma etimološko-zgodovinsko knjižena, knjiženje hišnih imen, katerih izvor je težje določiti, 

pa je bilo glasovno-pravopisno. Dokumentirana ledinska in hišna imena so prikazana na 

priloženem zemljevidu in na shemi hišnih imen ob koncu poglavja. 

V okviru zemljepisnih imen je bilo zajetih 184 ledinskih imen (mikrotoponimov). Ledinska 

imena so analizirana s strukturnega in pomenskomotivacijskega vidika. Strukturna analiza je 

pokazala, da prevladuje tip predložne besedne zveze (Na konici, V brdu), sledi pa tip gole 

samostalniške besedne zveze, pri katem se pokaže prehajanje imen iz občnoimenske sfere v 

lastnoimensko sfero (bajer → Bajer, črča → Črča). Občnoimenska poimenovanja, ki so 

pomensko motivirala ledinska imena, so večinoma še živa v govoru. Pri polastnoimenjenju 

pogosto prihaja do spremembe spola in števila. Posebej prevladujejo mikrotoponimi srednjega 

spola množine, nastali iz občnoimenskih poimenovanj ženskega spola ednine (Dolge njiva, 

Skalca, Breza), kar je podobno kot v nadiškem narečju. To bi bilo potrebno v prihodnje bolje 

proučiti. Pomenska motivacija za ledinska imena lahko izhaja iz splošnih značilnosti zemljišča, 

lastnosti tal, vodovja, pojavov v ozračju in naravnih nesreč, rastlinstva, živalstva ter človeških 

lastninskih in pravnih odnosov, njegove dejavnosti, stvaritev, komunikacijskih povezav, 

duhovnega življenja in zgodovine ter iz lastnih imen. Glede na razgibanost sveta na Bovškem je 

pričakovano največja skupina ledinskih imen, ki so motivirana iz zemljišča, predvsem iz oblik 

zemeljskega površja (Ravna, Polica, Kucer, Dolina, Prevala).  

Med osebnimi lastnimi imeni so bila dokumentirana hišna imena v Mali vasi. Za hišna imena na 

tem področju je značilno, da odgovarjajo na vprašanje Kje?, in sicer običajno s strukturnim tipom 

Pri + ime gospodarja v Med (Pri Čimcu, Pri Jernu). Gospodarjevo ime je ponavadi podstava za 

vse nadaljnje tvorbe, tj. ime gospodinje, družinsko ime ter svojilne pridevnike (Flipč → 

Flipčuka, Flipčevi, Flipčev -a -o). Ime hišne gospodinje je izhodiščen samo v treh primerih 

(Gula, Marta, Pičlca). 

Na terenu zbrano lastnoimensko gradivo omogoča ohranitev vsaj peščice imen, katerih obstoj je 

zaradi spremenjenega načina življenja in širših družbenih sprememb ogrožen. Diplomsko delo 

92 
 



zaključujem z željo, da ta nabor imen ni zaključena zgodba, saj se moramo zavedati, da nam 

imena zemlje, ki nas obdaja, in so jih naši predniki z ljubeznijo ustvarili, marsikaj povedo.   
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PRILOGA 1: Dodatek k Slovarju bovškega govora 
 

boglonaj || pùxluóni ‒ hvala 

bogpožegnaj || bùox pužìẹγni ‒ dober tek 

bogprevidi || bùoxpǝrbíːdi ‒ izraža prošnjo, 
usmiljenje  

binec || bìːnc -a m ‒ odraslo triletno jagnje 

biznona || bìːznːna -e ž ‒ prababica 

bradavica || bǝrdbìːca -e ž ‒ bradavica 

cugrunt || cuγrùːnt neskl. ‒ v zvezi je šlo ˈse  
cuγrùːnt > je propadlo 

junica || jnìːca -e ž − telica 

karbucati || kǝrbùːct -m nedov. ‒ nekaj 
delati, samo da nisi pri miru 

knap || knàːp -a m ‒ rudar 

kopat || kupèːt -áta -áto prid. ‒ zvrhan, poln: 
kupèːt tlìẹr žùːpe 

krmuželj || kǝrmùːžlj -lja m ‒ kremželj, 
zaspanček 

krmužljast || kǝrmùːžljst -a -o prid. ‒ 
krmežljav 

ladinga || láːdinγa -e ž ‒ pojedina 

maluar || mlúːar -ja m ‒ pomočnik zidarja 

moren || mòːrn móːrnana móːrno prid. ‒
mlačen 

v kelemovs ||   klmòːs neskl. ‒ v zvezi itìː 
ˈse  klmòːs > iti vse narobe 

na knap || n knàːp frazem ‒ na tesno 

obdati || ubdàːt -m dov. ‒ ogovoriti 

obdajati || ubdàːjt -m nedov. ‒ opravljati 

obolan || ubuóln -a -o ‒ označen za posek 

obolati || ubuólt -m dov. ‒ označiti drevo 
za posek  

okajen1 || ukèːjn -a -o prid. ‒  ekspr. pijan 

okajen2 || ukáːjn -a -o prid. ‒ prekajen, 
dimljen 

okrancljan || ukrncljàːn -a -o prid. − okrašen 

ozimec || uzìːmc -a m ‒ žival, ki skoti pozimi 

pek || pèːjk -a m ‒ pek 

pekarija || pejkrìːja -e ž ‒ pekarna 

poladati || puladt -m dov. ‒ povabiti 

polekati || pulèːkt -m dov. ‒ pojesti z 
užitkom 

pošacati || pušàːct -m dov. ‒ ceniti, 
spoštovati: tùo kìːkljo pušàːcm 

pšadar || pšáːdǝr -ca, -ja -ce − kvantar, 
opravljalec 

regrut* || rγrùːt -a m ‒ moški, ki so bili 
potrjeni za v vojsko 

rejda || rèːjda -e ž ‒ sprednji del voza pod 
oplenom, ki se pri spreminjanju smeri 
premika 

rejnak || rèːjnk -a m ‒ del voza 

sora || sùora -e ž ‒ drog, ki povezuje sprednji 
in zadnji del voza 

šacanje || šàːcnje -a s ‒ ocenitev: šàːcnje 
sìːra 

šacati || šàːct -m nedov. ‒ 1. oceniti, 2. v 
zvezi: kìẹr b γa/jo šàːcu > kdo bi mu 
pripisal, da je sposoben … 
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škrpljan || škrpljàːn -a m ‒ škorpijon 

škubicera || škubicéːra -e ž ‒ smetišnica 

šmucik || šmùːcik neskl. prid. ‒ pod čast 

šorf || šòːrf neskl. prid. ‒ oster, strog 

štolc || štòːlc neskl. prid. ‒ ponosen 

štman || štmàːn štmáːna prid. ‒  urejen, 
prevzeten 

štrega || štrèːγa -e ž ‒ coprnica, čarovnica 

umera || ùːmǝra neskl. prid. ‒  neskladno, 
neurejeno oblečen: s-ku ˈna ùːmǝra 

vena || wːna -e ž ‒ del voza za vprego 

votel || wéːtu wéːtla wéːtlo prid. ‒ votel
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PRILOGA 2: Slike 
 

 

Slika 1: Stara osnovna šola. (Vir: osebni arhiv Ane Marije Mavrič) 

 

 

Slika 2: Koritniški most. (Vir: osebni arhiv družine Prezelj) 
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Slika 3: Hiše v Mali vasi: Piuzijeva, Ekselnova, Feljeva in Nandčeva hiša, na drugi strani pa Hotel Golobar. (Vir: 
osebni arhiv Andreja Čopija) 

 

 

 

Slika 4: Hiše v Mali vasi: Feljeva, Nandčeva, Frenččeva in Rejdarjeva. (Vir: osebni arhiv Andreja Čopija) 
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Slika 5: Razglednica Bovca. Na spodnji sliki je del Male vasi, visoke stavbe v ozadju - Adelčeve hiše ni več. (Vir: 
osebni arhiv Andreja Čopija) 

 

 

Slika 6: Mala vas: pogled Na rejdo. (Vir: osebni arhiv Ane Marije Mavrič) 
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Slika 7: Prevala in Cerkev Device Marije. (Vir: osebni arhiv Ane Marije Mavrič) 

 

  

 

 

Slika 8: Bovec in Rombon, nekdaj precej manj poraščen kot danes. (Vir: osebni arhiv Ane Marije Mavrič) 
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Slika 9: Jezerca. (Vir: osebni arhiv avtorice) 

 

 

Slika 10: Pogled na Bovec in obdelovalne površine pod Ravelnikom in Stražiščem na levi strani ter na Dolgih njivah 
desno, razglednica poslana leta 1927. (Vir: osebni arhiv avtorice) 
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Slika 11: Družina Šuler, "po domače" Flipčevi, na poroki. (Vir: osebni arhiv Ane Marije Mavrič) 

 

 

 

Slika 12: Ema in Rudolf Trampuž, "po domače" Kolerjeva, na poroki. (Vir: osebni arhiv Ane Marije Mavrič) 
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Slika 13: Gizela Kajzerjeva, ki je zaradi bolezni zgodaj umrla. (Vir: osebni arhiv Ane Marije Mavrič) 

     

 

Slika 14: Katra Kajzerjeva. Mlada je šla delat v Trst, kjer je pri isti družini služila več kot 30 let, in denar pošiljala 
domov, ko se je vrnila pa je skrbela za bolno sestro Gizelo. (Vir: osebni arhiv Ane Marije Mavrič) 
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Slika 15: Regruti na obisku pri Juli Gebni v Trstu. (Vir: osebni arhiv Ane Marije Mavrič) 

 

 

Slika 16: Plajer nosi seno "v škufo". (Vir: osebni arhiv družine Prezelj) 
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PRILOGA 3: Tabela hišnih imen 
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PRILOGA 5: Shema hišnih imen v Mali vasi 
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PRILOGA 5: Izjava o avtorstvu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri 
in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 

 
 
 
 
Ljubljana, 24. avgusta 2015 Mija Bon 
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PRILOGA 6: Izjava  
 
 
 
 
Izjava kandidata/kandidatke: 
 
 
 
Spodaj   podpisani/a       diplomskega dela v tiskani 
in elektronski obliki istovetno, in 
 

dovoljujem / ne dovoljujem 
(ustrezno obkrožiti) 

 
objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh. 

 
 
 
Datum: 

 
Podpis kandidata / kandidatke: 
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