
 

 

DEDIŠČINA STARIH HIŠNIH IMEN 

 

Akcije zbiranja starih hišnih imen so na Gorenjskem že dobro poznana, saj je raziskanega že več kot 

polovica območja Osrednje in Zgornje Gorenjske in zbranih okoli 5200 imen. V letošnjem letu se akciji 

pridružuje tudi Občina Tržič, ki je skupaj z občinami Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Kranj, Kranjska 

Gora, Naklo, Radovljica in Šenčur pristopila k projektu z nazivom Dediščina starih hišnih imen, v 

katerem bodo raziskani kraji, ki jih dozdajšnje akcije še niso dosegle. 

 

Hišna imena so nesnovna kulturna dediščina podeželja, ki izginja in se pozablja. Imena predstavljajo 

domače poimenovanje posamezne hiše in se praviloma ne menjajo kljub menjavi priimka ali lastnika, 

marsikje imajo že večstoletno tradicijo. Domnevno so nastala iz potreb po razlikovanju ljudi, ko še ni 

bilo priimkov in hišnih številk. Poleg hiše označujejo tudi vso ostalo lastnino določene domačije (polja, 

živali, gozd) ter predvsem ljudi, ki tam živijo. Na vasi se ljudje bolj kot po priimkih med seboj 

prepoznavajo po hišnih imenih. 

 

Bogata dediščina, ki jo v sebi nosijo hišna imena, pa 

ni samo zgodovinske narave, temveč tudi jezikovne. 

S hišnimi imeni se namreč ohranja tudi lokalni 

narečni govor, ki je sicer vedno bolj podvržen 

vplivom knjižnega jezika in tujk. Zato bodo v 

projektu imena zbrana v njihovi narečni podobi in 

takšna zapisana tudi na table s hišnimi imeni, ki 

bodo nameščene na domačije. Poleg tabel bodo 

zbrana hišna imena obeležena tudi v knjižici in v 

spletnem leksikonu www.hisnaimena.si. 

 

V tržiški občini bodo letos obravnavana naselja 

krajevnih skupnosti Bistrica pri Tržiču, Brezje pri 

Tržiču, Kovor in Leše. Pri naboru se bomo posvetili 

le starim hišnim imenom, ki so stara vsaj 70 let. 

 

V kolikor tudi vaša domačija nosi staro hišno ime, 

vas pozivamo, da nam ga sporočite na Razvojno 

agencijo Zgornje Gorenjske, kjer bomo imena 

zbirali. Pokličete nas lahko na 04/581 34 16 ali nam 

pišete na klemen.klinar@ragor.si. 

 

Projekt »Dediščina starih hišnih imen« poteka v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica in 

je sofinanciran s strani Občine Tržič, Evropske unije preko programa LEADER in Ministrstva RS za 

kmetijstvo in okolje. 
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