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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 le-
dinskih im

en je različna, nekatera segajo v začetke poselitve, druga 
pa so m

lajša. 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. 

Spravilo sena v rjuhah na K
oprivniku, leto 1966 

(vir: fototeka G
orenjskega m

uzeja, avtor: A
ndrej Triler)

Zbiranje ledinskih im
en

Pričujoči zem
ljevid predstavlja ledinska im

ena na obm
očju 

katastrske občine G
orjuše, ki vključuje G

orjuše in večji del 
K

oprivnika. 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 Jaku K

orošcu 
(Potoškem

u), A
lenki Zalokar (Žaleharjevi) in A

ntonu K
orošcu 

(Zarobnjekovem
u) z G

orjuš ter Francu B
enediku (M

ihovem
u), 

A
ngeli Zupanc (D

olinarjevi), Tereziji G
rm

ek (Jekljarjevi) in 
Zdravku Sodju (K

orošičevem
u) s K

oprivnika. 
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 srečanjih 
z dom

ačini obravnavanih vasi.
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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Popis ledinskih im
en: K

lem
en K

linar, M
išo Serajnik 

K
a rtograf: M

iha M
arolt

Besedilo: K
lem

en K
linar, Jožica Škofi c

Izdala in založila: O
bčina Bohinj

O
blikovanje: Jam

aja – M
aja R

ostohar
T

isk: Pro G
raf i ka d. o. o.

N
aklada: 1000

Jesenice, novem
ber 2021

Fotogra
i ji  na ovitku: na naslovnici cerkev sv. K

riža – Svét K
ríž na 

K
oprivniku, okoli leta 1930 (vir: O

ddelek za geografi jo, Filozofska fakulteta, 
U

niverza v Ljubljani), na zadnji strani izsek franciscejskega katastra za 
katastrsko 
občino G

orjuše (SI A
RS, A

S 176, k. o. G
orjuše L72).

Projekt i nancira O
bčina Bohinj.

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 publikaci ji 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.

V se 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.

Pogled na Koprivnik s severa, v ospredju Ravne, okoli leta 1930
(vir: Oddelek za geografi jo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Stopničasta pot med Krniškim lomom in Koprivnikom, Štapice – Štápce,
okoli leta 1960 (vir: fototeka Gorenjskega muzeja, avtor: Anka Novak)

Razglednica s pogledom z vrha Parnjeka proti Koprivniku, v sredini senožeti v 
Klemenjekih – u Kleménječh, 30-ta leta 20. stoletja (vir: fototeka Gorenjskega muzeja)

Pogled z Robiča – Robíča na Koprivnik pozimi leta 1976 
(vir: fototeka Gorenjskega muzeja, avtor: Jaka Čop)

Stara fotografi ja Koprivnika, v ospredju mlin na veter, zadaj od leve proti desni domačije 
Pri Ukcu, Pri Senjekarju, Pri Bajdru, Farovž in Pri Mežnarju. Vir: arhiv Vinka Korošca

Zapis ledinskih imen
Za jezikoslovno obravnavo domačih, tj. narečnih ledinskih in hišnih imen je 
najpomembnejši natančen fonetični zapis njihovega narečnega izgovora z naglasom 
vred, kar skupaj z zgodovinskimi viri in morebitnimi pojasnili domačinov 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).



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-ih 
let 19. stoletja, kjer iz sicer ponemčenih zapisov razberemo imena, ki so 
še danes v rabi. Kasnejši reambulančni kataster iz 60-ih let 19. stoletja 
ledinska imena na zemljevidu že navaja v današnji slovenščini bližjih 
zapisih. Določena ledinska imena najdemo tudi na uradnih zemljevidih, 
a so ta imena poknjižena, kar jih 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 pripo-
moček 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 (1827)

Kopriunig
Goriusche
Podjelitznekam
Mersu Potok
Zawertach
Nachriberzi
Sa Kuischnikam

Ime v 
reambulančnem 
katastru (1868)

Koprivnik
Gorjuše
pod jeličnekam
merzel potok
na vertačah
hriberca
za kolužnjekam

Ime na uradnih 
zemljevidih (Register 
zemljepisnih imen)

Koprivnik v Bohinju
Gorjuše
Podeličnik
Mrzli potok
Vrtača
Hribarica
Kužnik

Ime v 
narečni 
obliki

Koprívnjek
Garjúše
Pod Jelíčnjekam
Mrzu pôtok
Vərtáča
Hríbarca
Za Kovúžnjekam

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. Rávne – raven, 

uravnan svet, Prévov – naravni preval, prelaz,
Vəršèč – manjši vrh, vršič;

2. lastnosti tal, npr. Bváto – močvirnata, blatna tla, 
Kamnítna dolína – kamnit svet;

3. lege zemljišča, npr. Na Vərhò – zgornji, vrhnji 
travnik, Zádnja dolína – skrajna dolina med 
več dolinami;

4. prisotnosti/odsotnosti vode, npr. U Potók – območje, 
kjer teče potok, Podsúšənca – sušno, prisojno območje;

5. rastlinstva, npr. Səmrékarca – po smrekovem gozdu;
6. živalstva, npr. Jázbne – po jazbinah, jazbečevih luknjah;
7. lastninskih odnosov, npr. Na Sódarjovm – zemljišče 

nekdanje Sodarjeve kmetije, Létənca – travnik dveh 
lastnikov, ki sta »letila«, izmenjaje vsako drugo leto 
kosila travnik v skupni lasti;

8. človekove dejavnosti, npr. Čərtênje – območje 
očiščenega gozda za košnjo, Cégovənca – kraj, 
kjer so izdelovali opeko, »cegle«.

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, 
vodotoki, 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 
Na Premzi ostaja, čeprav se tam že dolgo ni več tovorne žičnice). 
S časom in novimi dejavnostmi v prostoru pa nastajajo tudi nova 
imena. Gostota ledinskih imen narašča sorazmerno z intenzivnostjo 
rabe prostora. Najmanj imen je v nerodovitnih gorskih predelih, 
ki za človeka v preteklosti niso imeli velikega pomena, več jih je 
na gozdnatih območjih ter pašnikih, kjer so ljudje pridobivali les, 
drvarili, oglarili ter pasli živino, in izrazito največ na območju njiv in 
travnikov. Razlog za to je deloma v večji razdrobljenosti zemljišč na 
območju njiv in travnikov, še bolj pa v večji potrebi po natančnem 
določanju lokacije nekega kmečkega opravila (npr. kje je posejano 
žito, kje točno je pokošeno seno, kje se pase živina). Večkrat so se 
znotraj večjih ledin oblikovala tudi ledinska imena manjšega obsega, 
ki so poznana le domačim na posamezni kmetiji, ki ji to zemljišče 
pripada. Sodobni družbeni procesi na podeželju, kakršni so opuščanje 
kmetij, urbanizacija naselij, uveljavljanje sodobne kmetijske tehnike 
in 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. 
narečni izraz za stopnice se ohranja v ledinskem imenu Štápce,
kakor se je imenovala strma pot po stopnicah med Krniškim lomom 
in Koprivnikom). 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.

Pogled na Zgornje Gorjuše – Zgórnje Garjúše z vzhoda, desni hrib Jeličnjek, levi Ilnat vrh – 
Jívnat vrh (vir: Oddelek za geografi jo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Spravilo sena Na Sodarjevem – Na Sódarjovm (vir: arhiv Terezije Polanc)

Mišelj vrh – Mšél vrh leta 1971 (vir: fototeka 
Gorenjskega muzeja, avtor: Cene Avguštin)

Pogled izza Kovačevca na Gorjušah, v ospredju Mišelj vrh – Mšél vrh in Kosov hrib – 
Kósov hríf, leto 1951 (vir: fototeka Gorenjskega muzeja, avtor: Peter Kocjančič)

Skupina otrok z učiteljem 
v smučarski šoli na 
Gorjušah, pod njimi 
kmetija Pri Jožefovcu, hrib 
v ozadju Špik – Špk, leto 
1935 (vir: dokumentacija 
Slovenskega etnografskega 
muzeja, avtor: Joža Kozak)

Zgornje Gorjuše – Zgórnje Garjúše, v ozadju v 
sredini Jeličnjek, desno Goli vrh – Gól vrh, leto 1976 
(vir: fototeka Gorenjskega muzeja, avtor: Jaka Čop)




