
 

 

 

petek, 28. september 2012 ob 18:00 uri 

Ledinska imena v Podbrezjah 

 

Imena predelov vasi, polj, travnikov in v Podbrezjah posebej klancev nosijo v 

sebi skupinski spomin prednikov. Imena, ki zvenijo v vsej lepoti našega 

narečja, so bila nekatera zapisana že v katastrih sredi 19. Stoletja. Ohranila so 

se do danes, mnoga le v živem govoru. V zadnjih desetletjih se je struktura 

vasi precej spremenila in škoda bi bilo izgubiti ta del naše kulturne dediščine. 

Odločili smo se, da imena zapišemo, jih izdamo na zemljevidu in jih na ta 

način rešimo pozabe. 

Na delavnico smo povabili gospoda Vinka Wieserja iz Roža na Koroškem. Je 

predsednik Slovenskega društva GORJANCI iz Kotmare vasi in urednik prvega 

zemljevida slovenskih ledinskih imen na Koroškem. 

Zanimivo bo prisluhniti njegovim izkušnjam pri zbiranju ledinskih imen na 

Koroškem, ki so tudi vpisana v listino nesnovne dediščine UNESCO v Avstriji. 

Gospod Wieser pa sodeluje tudi pri Interreg projektu, ki zapisuje ledinska 

imena na področju Karavank in sicer na Slovenski in Avstrijski strani.  

 

 



 

sobota, 29. september 2012 ob 17:00 uri 

Hišna imena v Podbrezjah 

 

Hišna imena so nastala iz potrebe po lažjem ločevanju domačij in so del naše 

kulturne dediščine. KUD Tabor se je v povezavi z razvojno agencijo RAGOR 

lotil raziskave hišnih imen v Podbrezjah. V projekt je bilo vključeno veliko 

število prostovoljcev, opravljeno je bilo veliko intervjujev in anket, ter zbranih 

veliko starih fotografij.  Vse to bo objavljeno v brošuri, na domačije pa bodo 

nameščene lične table z imeni.  

Na delavnici bomo predstavili celoten projekt in rezultate dela na sestankih in 

na terenu. Prilika bo za zadnje korekcije imen. Dogovorili se bomo tudi o 

označevalnih tablah. 

 V Pirčev dom smo povabili dr. Jožico Škofic iz Inštituta za slovenski jezik Frana 

Ramovša in Klemena Klinarja iz Razvojne agencije zgornje Gorenjske, ki bo 

delavnico tudi vodil . 

 

 

 

 

 

Oba dogodka Taborskih dnevov sta zamišljena kot delavnici, kjer bodo 

uvodničarji podali svoje izkušnje in razlage, v nadaljevanju pa bomo 

udeleženci skozi razgovor ugotavljali izvor in izgovorjavo ledinskih in hišnih 

imen. Pavabljeni torej vsi, ki vas ta tematika zanima in ste ji pripravljeni 

posvetiti nekaj svojega časa in pozornosti. 

Pridite v prenovljen Pirčev dom na Taboru! 

 

Kraj dogajanja: 

Pirčev dom na Taboru, Podbrezje 

Organizator: 

Kulturno društvo KUD Tabor Podbrezje 


