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Ledinska im
ena poim

enujejo najm
anjše geografske enote: gore, vrhove, 

doline, pobočja, gozdove, travnike, polja, poti, m
očvirja in drugo. 

Ledinska im
ena so ljudem

 nekoč služila za orientacijo v njihovem
 

bližnjem
 življenjskem

 okolju in pri njihovih km
ečkih opravilih, danes 

so pom
em

bna kot orientacijske točke. Starost ledinskih im
en je različna, 

nekatera segajo v začetke poselitve, druga pa so m
lajša, nastala šele pred 

nekaj desetletji. Ledinska im
ena so zrcalo zgodovinskega in jezikovnega 

razvoja pokrajine. V
 dom

ači krajevni narečni govorici so se prenašala 
iz roda v rod, sprem

injal pa se je način njihove izgovarjave in zapisa.  

O
b poti proti 

B
ohinjskem

u jezeru, 
za plotom

 travnik 
U

 Báro – V
 B

aru, 
leto 1913 (vir: doku-
m

entacija Slovenskega 
etnografskega m

uzeja, 
avtor: Fran V

esel)

Zbiranje ledinskih im
en

Pričujoči zem
ljevid predstavlja ledinska im

ena na obm
očju katastrske 

občine Savica, ki vključuje naselja B
rod, Savica, K

am
nje, Polje, Žlan, 

Laški R
ovt in R

ibčev Laz. Im
ena so bila zbrana s pom

očjo dom
ačinov, 

ki vse življenje prebivajo v dom
ačem

 kraju, govorijo pristno dom
ače 

narečje in dobro poznajo dom
ače življenjsko okolje in ljudi. Za 

sodelovanje pri zbiranju se posebej zahvaljujem
o Jožetu C

erkovniku 
(G

regorčnekovem
u) z B

roda, Janezu Podlipniku (Skočerjevem
u) s 

Savice, V
inku O

darju (K
ašarjevem

u), Janezu Staretu (Pintarjevem
u) 

in V
iliju R

ežku (R
onikovem

u) s K
am

enj, A
ntonu K

ravanju 
(Zapolm

ačevem
u), M

irku Sm
ukavcu (Štiharjevem

u) in M
ariji Soklič 

(Zgornovi) s Polj, Janku Cerkovniku (U
dolčevem

u) z Žlana, V
iktorju 

Repincu (Repinčevem
u) z Laškega Rovta, Janezu Cerkovniku, A

nžetu 
Rožiču in Borisu Rožiču z Ribčevega Laza, Lovru V

ojvodu z Bohinjske 
Bistrice ter M

arku G
ašperinu s K

rajevne enote Bohinjska Bistrica 
Zavoda za gozdove Slovenije. D

el im
en je bil zbran tudi po zabeležkah 

M
iša Serajnika in Ivana V

ebra z Bohinjske Bistrice, ki sta tovrstno 
gradivo zbirala že pred leti m

ed danes že pokojnim
i dom

ačini.
O

b vodenem
 pogovoru z dom

ačini, t. i. inform
atorji, so bila ledinska 

im
ena pisno in zvočno dokum

entirana ter vrisana na delovne zem
ljevide. 

Zbrana so bila m
ed dom

ačini znana im
ena naselij in njihovih delov, 

krajin, travnikov, polj, gozdov, vodotokov in ostalih vodnih pojavov, 
dolin, hribov in gora, človeških stvaritev v pokrajini in ostalih 
m

arkantnih točk v prostoru. Zbrana ledinska im
ena so bila predstavljena 

in preverjena tudi na srečanju s krajani obravnavanih krajev.
V

 projektu je sodelovala tudi dr. Jožica Škofi c z Inštituta za 
slovenski jezik Frana R

am
ovša ZR

C
 SA

ZU
, ki je zbiranje strokovno 

sprem
ljala in svetovala pri narečnem

 zapisu im
en.
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T
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N
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Fotogra� ji na ovitku: na naslovnici stanovi na planini Súha, leto 1933 
(vir: O

ddelek za geogra� jo, Filozofska fakulteta, U
niverza v Ljubljani), 

na zadnji strani izsek franciscejskega katastra za katastrsko občino Savica 
(SI A

R
S, A

S 176, k. o. Savica L242).

Za ogled spletnega zem
ljevida ledinskih im

en na G
orenjskem

 in avstrijskem
 

K
oroškem

 ter ostalih inform
acij o ledinskih im

enih obiščite w
w

w.ledinskaim
ena.si.

Projekt � nancira O
bčina B

ohinj.
Izdajatelj zaradi podatkov, pridobljenih preko ustnih virov, ne jam

či za popolno 
pravilnost ledinskih im

en. M
orebitna dodatna im

ena in popravke lahko 
dom

ačini sporočijo na klem
en.klinar@

ragor.si ali 04 581 34 16.

Besedila v publikaciji so zapisana s pom
očjo vnašalnega sistem

a ZRC
ola, ki ga je 

na Znanstvenoraziskovalnem
 centru SA

ZU
 v Ljubljani razvil dr. Peter W

eiss.
Vse pravice pridržane. Vsako razm

noževanje, predelava in shranjevanje – 
m

ehansko, fotografsko, elektronsko ali drugačno – na katerem
koli m

ediju, 
v celoti ali delno, je dovoljeno le s predhodnim

 dovoljenjem
 O

bčine Bohinj 
in R

azvojne agencije Zgornje G
orenjske

Planina Storèč rôvǝn – Storeča raven, 
v ozadju vrh Kráč pláz – Kratki plaz, 
leto 1933 (vir: Oddelek za geografi jo, 
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Smučarski hotel na Voglu, 
v ospredju planina Pru Vógu – 
Prvi Vogel, leto 1969 
(vir: fototeka Gorenjskega 
muzeja, avtor: Metod Vojvoda)

Prevoz stvari, po domače »básǝnge«, na planino Suha za majerico
Kuharjevo Micko leta 1978 (vir: fototeka Gorenjskega muzeja, 
avtor: Anka Novak)

Stanovi na planini Súha, leto 1978 
(vir: fototeka Gorenjskega muzeja, 
avtor: Anka Novak)

Smučarji na zaledenelem Bohinjskem jezeru, v ozadju 
Svét Jánez, leto 1933 (vir: fototeka Gorenjskega muzeja)



Motivacije za nastanek ledinskih imen
Motivacije, ki so ljudi vzpodbudile k poimenovanju nekega 
območja ali pojava, so raznolike. Ponavadi so se imena 
oblikovala glede na svoje najočitnejše značilnosti, na podlagi 
katerih so jih ljudje razlikovali od drugih prostorskih enot.

Ledinska imena so tako oblikovana na podlagi:
1. oblike zemeljskega površja, npr. Polána, Rôvn – raven, 

uravnan svet, Ubóka dolína – globoka dolina, Goríčca – 
manjši grič, hribček;

2. oblike zemeljskega površja v prenesenem pomenu, npr. 
Nós – stranski greben s strmim zaključkom kot pri nosu, 
Žrêv – strma ozka globel, ki spominja na obliko žrela;

3. lastnosti tal, npr. Skálǝn brd – skalnato, s prstjo revno 
območje, Gln – območje z glini podobnimi tlemi;

4. lege zemljišča, npr. Pərpótənca – njiva pri poti;
5. prisotnosti/odsotnosti vode, npr. Močíle – močvirno 

območje, U Potókəh – območje, kjer se ob dežju pojavijo 
številni potočki, Súha – območje brez vode, izvirov;

6. barve, npr. Ərjáva skála – skala, izrazito rjave barve;
7. rastlinstva, npr. Léše – po leskovem grmovju, 

Mesnóvc – območje, poraslo z macesni;
8. živalstva, npr. Modrásovc – po kačah modrasih;
9. drugih naravnih pojavov, npr. Požgáne gláve – območje, 

kjer je bil nekoč požar, Snéžna jáma – jama, v kateri 
se dolgo zadržuje sneg;

10. lastninskih odnosov, npr. Vóncnarjov rót – rovt v lasti 
Voncnarjeve kmetije, Fәrtúnčov známne – znamenje, 
za katerega skrbi Frtunčeva hiša;

11. človekove dejavnosti, npr. Štájnprúh – območje 
nekdanjega kamnoloma, Počiváv – kraj, kjer se je ob 
poti na planino počivalo, Na Kopíšah – mesto, kjer 
so nekoč kuhali oglje.

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

V sodobnosti nekatera ledinska imena ne odražajo lastnosti, po 
katerih so bila poimenovana, a so se kljub temu ohranila (npr. ime 
Pod Sunákam označuje današnji prireditveni prostor Pod Skalco, 
ker so bili v votlinah pod skalo nekoč svinjaki). S časom in novimi 
dejavnostmi v prostoru pa nastajajo tudi nova imena (npr. z gradnjo 
novih objektov nastajajo ledinska imena, kot je npr. Na Belví). 
Gostota ledinskih imen narašča sorazmerno z intenzivnostjo rabe 
prostora. Najmanj imen je v nerodovitnih gorskih predelih, ki za 
človeka v preteklosti niso imeli velikega pomena, ter na območjih, 
ki skozi zgodovino niso bili v lasti domačinov in so tja redkeje 
zahajali (npr. državni ali cerkveni gozdovi). Več imen je na 
zasebnih gozdnih območjih ter pašnikih, kjer so ljudje pridobivali 
les, drvarili, oglarili ter pasli živino, in izrazito največ na območju 
njiv in travnikov. Razlog za to je deloma v večji razdrobljenosti 
zemljišč na območju njiv in travnikov, še bolj pa v večji potrebi po 
natančnem določanju lokacije nekega kmečkega opravila (npr. kje 
je posejano žito, kje točno je pokošeno seno, kje se pase živina). 
Večkrat so se znotraj večjih ledin oblikovala tudi ledinska imena 
manjšega obsega, ki so poznana le domačim na posamezni kmetiji, 
ki ji to zemljišče pripada. Sodobni družbeni procesi na podeželju, 
kakršni so opuščanje kmetij, urbanizacija naselij in opuščanje 
tradicionalnih, na prostor vezanih dejavnosti, uveljavljanje sodobne 
kmetijske tehnike ter splošna vse manjša odvisnost človeka od 
narave, žal povzročajo pozabljanje in izginjanje ledinskih imen.

Na tem zemljevidu so imena zapisana v poenostavljenem narečnem 
zapisu. Poknjiženje namreč v določenih primerih imena preobrazi do 
te mere, da so domačinom tuja in se z njimi ne identifi cirajo več. 
Ledinska imena, skupaj s hišnimi, so temeljni nosilec lokalnega 
narečja in njegovih posebnosti, saj v primerjavi s splošnim 
pogovornim jezikom manj podlegajo vplivom sosednjih narečij, 
knjižnega jezika in tujih jezikov, ki jih prinaša sodobno življenje. 
V imenih se ohranja tudi besedje krajevnih govorov, ki ga v splošni 
rabi že nadomešča besedje knjižnega jezika (npr. v ledinskem imenu 
Jr, kakor se imenuje hrib med Poljami in Kamnjami, se ohranja 
narečni izraz za rečni tolmun ir, narečno jer, saj je pod hribom okljuk 
Save Bohinjke z globokim tolmunom). Zato so v projektu zbrana 
ledinska imena poleg bogatega imenoslovnega gradiva tudi pomembni 
nosilci etnološke in zgodovinske nesnovne kulturne dediščine. Ledinska 
imena z narečno izgovarjavo in živo rabo med ljudmi oblikujejo 
celovito vrednoto kulturne dediščine, ki bo živela tudi v prihodnosti.

Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava
Republike Slovenije, DOF050, 2021.
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Pisni viri ledinskih imen
Ledinska imena so bila zapisana že ob prvih katastrskih 
izmerah, zato zapise o njih najdemo že na zemljevidih 
franciscejskega katastra iz 20. let 19. stoletja, kjer iz sicer 
ponemčenih zapisov razberemo imena, ki so še danes v rabi. 
Kasnejši reambulančni kataster iz 60. let 19. stoletja ledinska 
imena na zemljevidu že navaja v današnji slovenščini bližjih 
zapisih. Določena ledinska imena najdemo tudi na uradnih 
zemljevidih, a so ta imena poknjižena, kar jih včasih preveč 
oddalji od njihove domače narečne rabe, in so nemalokrat na 
zemljevid umeščena na napačno mesto. Pri ledinskih imenih 
za kmetijske površine so bili ob popisu kot pripomoček 
uporabljeni tudi podatki Registra kmetijskih gospodarstev, in 
sicer podatki o domačih imenih zemljišč v uporabi kmetijskih 
gospodarstev (GERK). Kratek pregled primerjave zapisov 
imen na zgodovinskih in današnjih zemljevidih z dejansko 
ugotovljenimi narečnimi imeni prikazuje spodnja tabela.

Ime v 
franciscejskem 
katastru 
(1826)

Prsdainza
Welschgeraith
sa Gradaszam
na Kraschem 
Blass
u Vratech
na Pollana
Steindorf

Ime v 
reambulančnem 
katastru 
(1868)

Pzdeinca
Laški Rot
za gradcom
na krač plaz

v vrateh
poljana
Kamne

Ime na uradnih 
zemljevidih 
(Register 
zemljepisnih imen)

Pezdenica
Laški Rovt
Zagradec
Kratki plaz

Vrata
Planina Poljana
Kamnje

Ime v 
narečni 
obliki

Pezdénca
Lášk Rót
Za Gráscam
Kráč pláz

Uráta/Urátca
Polána
Kámne

Zapis ledinskih imen
Za jezikoslovno obravnavo domačih, tj. narečnih ledinskih in hišnih 
imen je najpomembnejši natančen fonetični zapis njihovega narečnega 
izgovora z naglasom vred, kar skupaj z zgodovinskimi viri in more-
bitnimi pojasnili domačinov omogoča pravilno poknjižitev in razlago 
vsakega imena. Za nejezikoslovno predstavitev pa se lahko uporabi 
t. i. poenostavljeni narečni zapis, tj. zapis narečja s črkami knjižne 
abecede in znakom za polglasnik ter z oznako jakostnega naglasa (za 
mesto naglasa ter dolžino in kakovost naglašenih samoglasnikov), 
medtem ko se onemelih samoglasnikov ne piše ali kako drugače 
označuje. Na primer: polglasnik, kot se v slovenskem knjižnem jeziku 
izgovarja v besedi ‘pes’, se zapiše z znakom ə (torej ps, če je 
kratko naglašen, trta ‘trta’, če je dolgo naglašen, in pétək ‘petek’, 
če ni naglašen), strešica na e in o pomeni njun široki in dolgi izgovor 
(slov. knj. kôza, sêstra), ostrivec nad tema dvema črkama pa pomeni, 
da se izgovarjata dolgo in ozko (slov. knj. zvézda, móst), medtem ko 
ostrivec na črkah a, u in i označuje le njihovo dolžino (slov. knj. gláva, 
múha, híša). Krativec vedno označuje kratek izgovor naglašenega 
samoglasnika (slov. knj. bràt, mìš, kùp, kmèt, kròp).

Stan na planini Polána – Poljana, leto 1931 
(vir: Oddelek za geografi jo, Filozofska 
fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Hrinov in Gregorčnekov 
stan na planini Za Osréščǝm 
– Za Osredki, leto 1978 
(vir: fototeka Gorenjskega 
muzeja, avtor: Anka Novak)

Planina Polána – Poljana, leto 1931 (vir: Oddelek za 
geografi jo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Domačija Pri Mhavu na Kamnjah pred 
2. svetovno vojno (vir: arhiv družine Markelj)

Pogled na Spodnjo Bohinjsko dolino s 
Šerôke políce – Široke police, desno vas 
Savica, levo Brod, v ozadju Bohinjska 
Bistrica, leto 1930 (vir: Oddelek za geografi jo, 
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)




