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Novo v slovenski imenoslovni
literaturi*
š e l e leta 1993 seje Slo
venski znanstveni inštitut iz Celovca odločil
izdati jezikovni priročnik o krajevnih imenih na
avstrijskem Koroškem, čeprav je bil že več let
pripravljen za tisk in gaje že leta 1988 gmotno
podprla tudi tedanja Kulturna skupnost Slove
nije. Precej hitreje pa je ukrepala Mohorjeva
založba, saj je takoj naslednje leto (1994) izdala
nov zemljevid Koroške (v merilu 1:150.000), na
katerem se zapis krajevnih imen (razen Št. Ja
kob namesto Šentjakob) opira že na Zdovčev
priročnik. Ne v očitek, temveč bolj v obžalo
vanje naj že na začetku posebej poudarim, da
knjige žal nisem zasledila v prosti prodaji, vsaj
v knjigarnah tostran meje ne, s tem pa ji ni zaprta
pot samo do tistih bralcev, ki bi jo iz lastne
radovednosti ali raziskovalnih potreb z veseljem
vzeli v roke, temveč tudi do vseh tistih, ki bi jo
iz drugih poklicnih razlogov, npr. za poročanje
po množičnih občilih, nujno morali uporabljati.
Avtor priročnika Pavle Zdovc, je koroški rojak
in slavist na dunajski univerzi. V spremni besedi
je svoj delovni vložek skromno pomanjšal in
zasluge zanj pripisal predvsem nekdanjim in
današnjim prizadevanjem slovenske jezikovne
skupnosti, vendar pa je vsakomur jasno, da se za
besedami na naslovnici (»gradivo zbral, izbral
in uredil Pavel Zdovc«) skriva levji delež ce
lotnega dela. Iz uvoda zvemo, da je neposredno
pobudo za ta slovenistično zasnovani priročnik
krajevnih imen zamejske Koroške spomladi
1972 dal dr. Franci Zwitter, tedanji predsednik
Zveze slovenskih organizacij na Koroškem,

projektpa je takoj po ustanovitvi sprejel Sloven
ski znanstveni inštitut iz Celovca med svoje
delovne načrte in ga tudi vsestransko podpiral.
Priročnik je zasnovan dvojezično (slovensko in
nemško), in je — po Zdovčevih besedah — v
prijateljski dar namenjen tudi vsem tistim
nemško govorečim, ki se že dolgo zavzemajo za
ohranitev slovenščine na Koroškem.
Dosedanja, v primerjavi z drugimi slovenskimi
pokrajinami precej obsežna literatura o zemlje
pisnih imenih na avstrijskem Koroškem, ki seje
z novimi publikacijami iz serije Oester
reichische Namenforschung še pomnožila, je
bila naravnana predvsem na obravnavo etimo
loških in zgodovinskih vidikov, medtem ko so v
Zdovčevi knjigi v ospredju predvsem sociolingvistični (normativni, slogovni, medjezikovni
ipd.) vidiki teh imen. Nastanku in uresničitvi
priročnika so nedvomno botrovale konference
za standardizacijo zemljepisnih imen pri
Združenih narodih, ki so bile od leta 1967 na
vsakih pet let redno organizirane in jih je bilo
doslej že šest. Že na prvi (v Ženevi) je bilo
namreč vsem članicam priporočeno, naj po
skrbijo za normiranje (standardizacijo) vseh
zemljepisnih imen na svojem ozemlju, na drugi
(maj 1972, v Londonu) pa so bile postavljene
konkretne delovne naloge, npr. izdelava sezna
mov (gazetteer) z normiranimi imeni; te so čla
nice v naslednjih letih ločeno po vrstah zemlje
pisnih imen članice tudi že objavljale'. V zvezi
s tem so bila izdelana tudi toponomastična na
vodila, ki predvidevajo upoštevanje izgovora.

Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem/ Die slowenischen Ortsnamen in Kärnten. — Pisava, izgovarjava in
naglas, vezava in sklanjatev, ter izpeljava slovenskih koroških krajevnih imen. — Gradivo zbral, izbral in uredil Pavel
Zdovc. — Dunaj: 1993. — Izdal Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu, 347 str.
D o leta 1982 so podobne sezname standardiziranih imen objavile še Grčija, Bolgarija, Romunija in Madžarska (ta je
prevzela tudi pripravo teh seznamov za vse Podonavje), medtem ko za Jugoslavijo d o njenega razpada podobni seznami
niso bili objavljeni.

naglasa in transliteracije teh imen v mednarodni
(latinični) črkopis. Med prvimi je (leta 1975)
izšlo delo Geographisches Namenbuch Oester
reichs, ki ga je v sodelovanju z avstrijsko karto
grafsko komisijo (Odsek za kartografsko ime
noslovje) pri Avstrijskem geografskem društvu
pripravil J. Breu. Z manjšinskega, slovenskega
stališča je ta seznam za dvojezično avstrijsko
Koroško dopolnila prav Zdovčeva knjiga - po
svoji vsebini pa ga je še presegla.
Postavljena naloga je spet aktualizirala je
zikoslovni pretres imen, saj se razume samo po
sebi, da mora biti uradna, normirana imenska
oblika hkrati tudi jezikovno pravilna. In jezikov
no pravilno je za Zdovca tisto, kar je glede
pravopisa, pravorečja, oblikoslovja in tudi
skladnje usklajeno s pravili in načeli sodobnega
slovenskega knjižnega jezika, kot jih ugo
tavljajo in predpisujejo slovenska slovnica, pra
vopis in slovar knjižnega jezika. S tem pa se je
tudi odločno uprl vsem tistim nagibom na Ko
roškem, ki si prizadevajo koroška krajevna ime
na znova kar preveč »ponarečiti« in jih odtrgati
od že uveljavljenega izročila ali usmerjenosti
zapisovanja. Zdovc se je pri svojem delu zgle
doval po Krajevnem leksikonu Slovenije (Lju
bljana, VI968.11/1971, III/1976, IV/1980), ki ob
vsakem krajevnem imenu dosledno navaja tudi
njegove predložne zveze, pridevnike iz njega in
imena za prebivalce in prebivalke. Prav zato se
Zdovčeva knjiga kljub razločkom po zasnovi
imenika v marsičem ujema tudi s priročnikom
Slovenska krajevna imena (Ljubljana, 1985,
Leksikon Cankarjeve založbe), v katerem so iz
čisto slovenskih jezikovnih potreb in brez no
tranje povezave s prej omenjenim mednarodnim
projektom krajevna imena (in njihove tvorjenke) normirana še natančneje kot v Krajevnem
leksikonu Slovenije. Zato se oba priročnika med
sebojno dopolnjujeta tudi v arealnem smislu,
tako da danes podobno delo manjka le še za
slovensko zamejstvo v Italiji (Furlanija-Julijska
krajina) in na Madžarskem (Porabje).
Projekt je bilo mogoče uresničiti samo ob po
moči zanesljive in pregledne imenske podat
kovne baze, zato je bila zastavljena zelo široka
akcija. V njej naj bi se izpisala krajevna imena,
kot so se pojavljala v periodičnih (bibliografija
obsega 40 naslovov časnikov, časopisov, revij in
letopisov) in neperiodičnih tiskanih virih (bibli
ografija obsega 43 naslovov), dalje v uradnih in

neuradnih krajevnih imenikih med letoma 1905
in 1985, poleg tega pa tudi v imenoslovni znans
tveni literaturi. Po Zdovčevih informacijah je
bila za obdobje 1900-1916 temeljito izpisana
približno polovica vseh virov, za obdobji 19211941 in 1945-1982 pa so izpisi skoraj popolni,
medtem ko so za čas med letoma 1977 in 1982
izpisani tudi časniki kot so Večer (Maribor),
Delo (Ljubljana) in Primorski dnevnik (Trst).
Vzporedno s tem je ob pomoči poldruge stotnije
informatorjev iz vseh koroških narečij potekalo
preverjanje krajevnih imenskih oblik, njihovega
izgovora in naglaševanja. Sistematično zbrana
in zato nedvomno dotlej najpopolnejša gradivna
zbirka, ki je praktično prvič zajela tudi bogat
izimenski fond, je omogočila razmeroma celo
vit vpogled v imena in zgodovino njihovega
evidentiranja ter zapisovanja v tem stoletju. Tu
di v priročniku je gradivo nazorno podano in
prikazano, tako da je zelo lahko spremljati po
samezne imenske oblike (s pisnimi ali drugimi
različicami pa tudi z imenskimi sinonimi) pa
tudi ustaljevanje slovenskih nadnarečruh imen
skih oblik oziroma tudi nekaj omahovanja pri
zapisovanju posameznih sestavin v imenih, npr.
zapisovanje ves-vas ali pa v posameznih dobah
izrazitejše etimološke/zgodovinske posege v
imena. Prav ti (za siceršnjo naravo priročnika)
dodatni podatki bodo gotovo razveselili tudi
imenoslovce ter etimologe, saj se vse prepogos
to srečujejo z nezanesljivimi, po različnih poteh
nastalimi imenskimi oblikami, med katerimi se
je velikokrat komaj še mogoče znajti, pa čeprav
tudi ta priročnik ne bo rešil vseh tovrstnih težav.
Prim, imenske oblike, ki krožijo (tudi) po litera
turi kot izrecno narečne: Zaholmec (za Zahomec), Rinkovlje (za Rinkole), Svojnica (za
Osojnica), Olševnica (za Olšenca), Selje (za
Selo) itd.
Knjiga je razdeljena na vrsto poglavij: Spremna
beseda/ Vorwort, Uvodna pojasnila/Erläuterungen und Hinweise, Kratice in kvalifikatorjU Ab
kürzungen und Qualifikatoren, Imenik/Namenbuch. Seznam
variantfVariantenverzeichnis
(vsebuje slovenske imenske različice, ki niso
bile sprejete v geselske članke in jih ne moremo
šteti za zelo redke zapise ali celo posebnosti iz
imenikov, se pa razlikujejo od gradiva, iz
pisanega iz periodičnega tiska ali drugih knjiž
nih del), Deutsch-slowenisches Ortsnamenverzeichnis/Nemško-slovenski seznam krajevnih
imen. Povzetek uradnih in neuradnih seznamov

