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IZVLEČEK IZVLEČEK IZVLEČEK IZVLEČEK     

 

Diplomsko delo predstavlja govor vasi Lipa na Krasu, ki spada v primorsko narečno 

skupino, natančneje v kraško narečje. V uvodnem delu je vas predstavljena z geografskega 

in zgodovinskega vidika. Sledita opis govora z vidika glasoslovja in morfologije ter 

fonetična transkripcija besedila rojene govorke obravnavanega govora. V nadaljevanju so 

zbrana in po abecednem redu razvrščena ledinska lastna imena v obravnavani vasi in njeni 

okolici, opremljena z identifikacijskimi oznakami nepremičnin po katastrski občini Lipa na 

Krasu ter lastništvom. Ledinska imena so poknjižena po etimološko-zgodovinskem načelu, 

kjer to ni bilo mogoče, pa je uporabljeno glasoslovno-pravopisno načelo. Sledi razdelek s 

popisom hišnih imen, ki so prav tako abecedno urejena. Poknjiženi iztočnici sledijo 

narečna različica hišnega imena, družinsko ime in svojilni pridevniki. Dodani so tudi 

priimki družin, stanujočih v teh domačijah oz. ime in priimek posameznika, kjer ta stanuje 

sam. Priloga prinaša zemljevide vasi z identifikacijskimi oznakami nepremičnin, izpisane 

iz katastrske občine Lipa. Tako si bo bralec lažje predstavljal, kje določena nepremičnina v 

naravi dejansko je.  

    

KLJUČNE BESEDE: KLJUČNE BESEDE: KLJUČNE BESEDE: KLJUČNE BESEDE: slovenski jezik, slovenska dialektologija, slovenska narečja, 

primorska narečna skupina, kraško narečje, govor vasi Lipa na Krasu, ledinska imena, 

hišna imena 
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TITLE TITLE TITLE TITLE     

 

Geographical names and names of houses in the village of Lipa and its surroundings in the 

Karst area 

    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

The subject of the thesis is the local dialect of the village of Lipa na Krasu (Karst/Kras 

region, Slovenia) belonging to the Primorska (Littoral) dialect group of Slovenian, 

precisely to the Kraško (Karst/Kras) dialect. In the introductory part, the village Lipa na 

Krasu is presented, described and defined from both, the geographical and the historical 

points of view, followed by the description of phonologic and morphologic characteristics 

of the local dialect, including phonetic transcription of the vernacular spoken by a native 

speaker. In continuation, there is an alphabetically ordered list of place names, i. e. 

toponyms of the region treated. Identification markings of the real estates from the land 

registry office in the village of Lipa, including the indication of ownership are added, as 

well. The place names, i.e. toponyms are standardized according to etymologic-historical 

principles, but where such transforming was impossible; the phonetic-orthographic 

principle was applied. The following section contains a list of vulgo house names arranged 

in alphabetical order. The standardized form of the house name is followed by the its 

dialectical variant, family names and possessive adjectives, with addition of surnames of 

families living in the discussed houses and homesteads, with the names and surnames of 

the owners, respectively. The supplement contains also the village maps with the estates 

identified, containg data from the land registry office of Lipa na Krasu, which makes it 

easier for the reader to imagine where the property is actually located.  

 

KEY WORDS:KEY WORDS:KEY WORDS:KEY WORDS: Slovenian language, Slovenian dialectology, Slovenian dialects, Primorska 

(Littoral) dialect  group, Kraško (Karst/Kras) dialect, local dialect of the village Lipa na 

Krasu, toponyms, vulgo house names 
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1 UVOD1 UVOD1 UVOD1 UVOD    

 

V diplomskem delu bom predstavila govor vasi Lipa na Krasu, ki leži na meji goriškega in 

komenskega Krasa. Govor spada v kraško narečje in prav zaradi stika z goriškim in 

komenskim območjem prevzema reflekse tako ene kot tudi druge strani. Zanimivost te, pa 

tudi ostalih kraških vasi je poimenovanje vsakega, še tako majhnega koščka zemlje, ki so 

ga kmetje včasih obdelovali, na katerem so pasli živino, sekali drva ali ga preprosto 

posedovali. Poleg ledin so poimenovali tudi domačije, na katerih so živeli, ponavadi z 

imeni ali vzdevki gospodarja, lahko tudi po telesni ali duševni značilnosti, po dejanjih itd. 

Zaradi zamiranja te zelo bogate kulturne dediščine sem se odločila, da zemljepisna in hišna 

imena v svoji vasi opišem v svojem diplomskem delu. 

1.1 Glavni cilj diplomskega dela1.1 Glavni cilj diplomskega dela1.1 Glavni cilj diplomskega dela1.1 Glavni cilj diplomskega dela        

 

Glavni cilj mojega diplomskega dela je predvsem popis hišnih imen domačij, tako še danes 

obstoječih kot tudi tistih, ki so danes prazne oz. se uporabljajo samo kot počitniške hišice, 

ter popis zemljepisnih lastnih imen parcel, ki so nekoč služile kot vir preživetja, danes pa 

samevajo in počasi, s smrtjo najstarejših ljudi v vasi, tonejo v pozabo. Ledinska imena bom 

uredila po abecednem redu, jih opisala in dodala identifikacijsko oznako nepremičnine 

glede na katastrsko občino Lipa. Hišna imena bom abecedno razvrstila, jim dodala 

družinsko ime in zapise za svojilni pridevnik. Hišnim imenom bom dodala tudi priimke 

družin oz. posameznika, ki v domačiji stanuje.  

1.2 Hipoteza1.2 Hipoteza1.2 Hipoteza1.2 Hipoteza    

 

Glasoslovne značilnosti, navedene v prvem delu diplomskega dela, torej analizi govora 

vasi Lipa na Krasu, se bodo odražale tudi v zemljepisnih in hišnih imenih obravnavane 

vasi.  

1.3 Zgradba diplomskega dela1.3 Zgradba diplomskega dela1.3 Zgradba diplomskega dela1.3 Zgradba diplomskega dela    

 

Diplomsko delo bom razdelila na uvodni in glavni del. V uvodnem delu bom govor vasi 

Lipa na Krasu umestila v narečno skupino in ga opisala z vidika glasoslovja in oblikoslovja. 

Pri tem si bom pomagala s pomočjo vprašalnice v Vodniku po zbirki narečnega gradiva za 
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Slovenski lingvistični atlas – SLA in s posnetki spontanega govora informatorke, ki jih bom 

v obliki fonetične transkripcije dodala na konec poglavja.  

 

V osrednjem delu diplomskega dela bom analizirala zbrano narečno izrazje s področja 

imenoslovja. Osredotočila se bom predvsem na hišna imena v vasi in na zemljepisna imena 

njiv, travnikov, gozdov itd. Zemljepisnim imenom bom dodala tudi opis namembnosti 

območja, parceli pa dodala identifikacijsko oznako nepremičnine in podatek o lastništvu. 

Izraze bom poknjiževala, pri tem pa upoštevala etimološko-zgodovinsko načelo 

poknjiževanja. V primerih, ko uporaba tega načela ne bo možna (nejasen izvor), bom 

uporabila glasovno-pravopisno načelo. Pri zbiranju narečnega gradiva na terenu bom 

uporabila metodo vodenega pogovora, in sicer z avdio snemanjem informantke. Na koncu 

bom dodala tudi zemljevide vasi in okolice z identifikacijskimi številkami, da si bo bralec 

lažje predstavljal, kje določena ledina leži. 

1.4 Metode in način zbiranja gradiva1.4 Metode in način zbiranja gradiva1.4 Metode in način zbiranja gradiva1.4 Metode in način zbiranja gradiva    

 

Pri izdelavi diplomskega dela si bom (1) pomagala z metodologijo zbiranja gradiva na 

terenu, kjer bom za analizo govora uporabila avdio snemanje spontanega govora 

informantke, s katerim bom poskušala dobiti čim več podatkov za jezikovno analizo 

govora. Ta govor bom zapisala v fonetični transkripciji, kar bom pozneje uporabila za 

analizo gradiva na glasoslovni in oblikoslovni ravnini. Pri popisu ledinskih in hišnih imen 

si bom pomagala z vodenim pogovorom z informatorji ter z vpogledom in izpisi iz glavnih 

knjig, vodenih pri Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Novi Gorici. Izpise bom kasneje 

preverila v programu PISO – Prostorski informacijski sistem občin, pri čemer se bom 

omejila na občino Miren-Kostanjevica, katastrska občina Lipa (k. o. št. 2334). Nadaljevala 

bom (2) z metodo analize zbranega gradiva, pri čemer bom dobljene izraze poknjiževala ob 

upoštevanju etimološko-zgodovinskega načela poknjiževanja, kjer to ne bo mogoče, bom 

uporabila glasovno-pravopisno načelo. 
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2 GEOGRAFSKA IN ZGODOVINSKA OPREDELITEV VASI 2 GEOGRAFSKA IN ZGODOVINSKA OPREDELITEV VASI 2 GEOGRAFSKA IN ZGODOVINSKA OPREDELITEV VASI 2 GEOGRAFSKA IN ZGODOVINSKA OPREDELITEV VASI 

LIPA NA KRASULIPA NA KRASULIPA NA KRASULIPA NA KRASU    

 

Lipa je gručasta kraška vas, ki leži na nadmorski višini 380 m. Ugnezdila se je na soncu 

nastavljenem in pred burjo zavarovanem obronku Trstelja (643 m), in sicer v severnem 

delu Komenskega Krasa. Vas obdajajo še hribi Stol, Stolovec in Greben ter gričevje Goli 

vrh. Posebno bogastvo vasi predstavlja več ohranjenih domačij s prvinami kraške 

arhitekture in z značilnimi kamnoseškimi detajli. V vasi je podružnična cerkev Svetega 

Mihaela, sestavljena iz trostrano zaključenega prezbiterija, širše in višje pravokotne ladje 

ter zvonika, ki je bil cerkvi prizidan v 19. stoletju. Posebnost vasi je tudi kapelica in več 

kamnitih vodnjakov, okrog vasi pa kraške ograde, omejene s kamnitimi zidovi. Zanimivo 

je, da je celotna vas vpisana v register nepremične kulturne dediščine. Razdeljena je na 

dele, vsak del pa nosi svoje ime – Dolnji konec, Gornji konec, Na klancu, Na placu, Na 

kržadi in V getu. Vas je locirana ob glavni cesti Kostanjevica–Komen, iz vasi pa vodi tudi 

asfaltirana cesta do Dornberka – preko Železnih vrat.  

 
Slika 1: Zemljevid vasi z okolico                                      (Vir: Geopedija, Geodetski inštitut 

Slovenije) 
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Okvirna datacija vasi Lipa sega v dobo antike, saj so z arheološkimi sondiranji leta 1996 na 

področju Cerkvenice1 našli ostanke sakralne stavbe. S tem so potrdili obstoj bronastodobne 

poselitve, kar sta nakazovala že ledinsko ime in lega ob stari poti iz Lipe v Temnico 

(Mugerli in Purkart 2004: 34).  

 

Zanimivost vasi je vsekakor napis na domačiji Lipa 27, ki gleda na Plac. Vzidana je 

kamnita plošča velikosti 41 ×  63 cm, na kateri je zapisano:  

navpično: VELIKA UOISKA 

                 SFRANZOSM 

vodoravno:          + 

                   J809 X JUVAN 

                   KAUCI8 OT IERNI 

                   U TEM LETU JE BLA  

                   PSENIZA x 10✕80 dINARIO 

                   VINO 6 PATAKoNU x 6 : SERK 

                   MATIA doRZEK 

Iz tega zapisa izhaja tudi prva izmed dveh legend o izvoru vasi. V Lipi naj bi bil leta 1498 

rojen škof Urban Tekstor. Njegovi predniki naj bi se naselili na območje današnje vasi iz 

istrske vasi Lipa pri Jelšanah. Tako naj bi škof svojo novo vas poimenoval po prejšnji, 

torej Lipa. Ta kamen naj bi Tekstorjevi prinesli iz izvorne vasi pri Jelšanah (Mugerli in 

Purkart 2004: 34)  

 

Druga legenda pa je, po pripovedi informatorke Pavle Kavčič, ta, da naj bi vas dobila svoje 

ime po obširnem lipovem gozdu v svoji okolici iz časov, ko je bil Kras še poraščen z 

gozdovi. Tukaj naj bi bilo včasih veliko lip, skoraj pri vsaki hiši ena. 

  

V šoli (omenja se leta 1845) je bila med 1. svetovno vojno bolnica za potrebe avstrijske 

vojske, maja 1937 je bilo v bližini kraja protifašistično posvetovanje aktivistov s Krasa in 

Goriške, na katerem so razpravljali o organiziranju ljudske fronte. Za preskrbo med vojno 

je bilo območje Lipe in sosednje vasi Škrbina velikega pomena, saj so se tu nahajala 

vojaška skladišča in drugi vojaški objekti (kaverne, barake) – danes na teh mestih zaznamo 

samo ostanke temeljev. V šolski stavbi je bilo previjališče, vzhodno na robu vasi pa sta 

stali dve večji baraki, ki sta služili kot poljska bolnišnica. Med vasmi goriškega dela Krasa 

je bila Lipa med prvo svetovno vojno najmanj poškodovana, saj je bila najgloblje v zaledju 

                                                 
1 Cerkvenca je ledinsko lastno ime za travnik na zahodni stani vasi. 
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fronte. Med drugo svetovno vojno so v vasi ustanovili partizansko šolo, v kateri naj bi 

poučeval tudi Ciril Zlobec (Mugerli in Purkart 2004: 34).  

 

Prebivalci Lipe so se v preteklosti preživljali s poljedelstvom, živinorejo in 

vinogradništvom. Pridelovali so predvsem koruzo, krompir, pšenico in ajdo, ječmen, repo, 

korenje in ohrovt, predvsem za lastne potrebe. Za dodatni zaslužek in za preživetje so 

ženske iz vasi hodile prodajat mleko, maslo, jajca, šmarnice, ciklame, narcise, drva in celo 

seno v Križ, Tržič, Gorico in Nabrežino. Družine so bile številčne, otroci pa so že zelo 

majhni pomagali pri delu na polju, jeseni pa grabili listje in želi travo za živino. Prispevek 

otrok za preživetje družine je bil ogromen. Otroci so šli tudi »služit«, kar pomeni, da so šli 

k bogatejši vaški družini, kjer so pomagali pri gospodinjskih delih, na njivah, pasli so tudi 

živino. Ko pa so imeli čas, so se radi igrali različne igre, kot so pinčk (lovljenje, pinčkanje), 

kamenčkanje, zbijanje klinčkov itd. Vsakdanje jedi so bile močnik, repa, rumeno korenje, 

ohrovt, zelena, krompir, fižol, ječmenova kaša, ječmenova kava ter mleko. Velikokrat so 

jedli tudi mineštro2 iz zelja ali repe ter krompirja in fižola.  

 

Danes pa je stanje precej spremenjeno, saj se večina krajanov vozi na delo v sosednjo 

Vipavsko dolino ali Komen oziroma Sežano. Kmetijstvo jim predstavlja predvsem dodatni 

vir zaslužka.  

 

 
Slika 2: Lipa na Krasu 

                                                 
2 Mineštra je gosta jed iz več vrst živil, zlasti zelenjave in testenin, enolončnica. 
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3 GOVOR VASI LIPA NA KRASU3 GOVOR VASI LIPA NA KRASU3 GOVOR VASI LIPA NA KRASU3 GOVOR VASI LIPA NA KRASU    

 

Govor vasi Lipa spada v primorsko narečno skupino, natančneje v kraško narečje. Kraško 

narečje se govori vzhodno od briškega pa tja do nekdanje kranjsko-goriške deželne meje. 

Severno ga zamejujejo južne vzpetine Trnovske planote, na jugu pa črta Trst–Goli vrh–

Veliki Vrh–Vremščica (Ramovš 1935: 61).  

 
Slika 3: Fran Ramovš, Karta slovenskih narečij v priročni izdaji, Ljubljana: Cankarjeva založba, 

1957 

 

Tine Logar pa v svojem delu Slovenska narečja pravi, da se kraško narečje govori po 

zahodnem Krasu in spodnji Vipavski dolini (Logar 1993: 127). 
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Slika 4: Karta slovenskih narečij                         

(Vir: http://bos.zrc-sazu.si/c/Dial/Ponovne_SLA/P/02_2_Osnovna_karta_JPG.jpg) 

 

Kraško narečje tako kot vsa druga slovenska narečja ni enotno. Narečje iz kraja v kraj 

komaj zaznavno variira. Na vzhodu (Štanjel), ob stiku z notranjskim narečjem, 

prevladujejo notranjski glasovni pojavi, čim bolj pa gremo na zahod (Miren, Nova Gorica), 

tem bolj se pojavljajo prvine, ki so značilne za briško narečje. Vendar pa se nekatere 

notranjske glasovne spremembe širijo preko celotnega kraško-vipavskega ozemlja (Logar 

1993: 127).  

    

Matej Šekli je v svojem članku Merila določanja mej med slovenskimi narečji in 

podnarečji kraško narečje še podrobneje definiral: »Kraško narečjeKraško narečjeKraško narečjeKraško narečje: a) issln. */*- ≠ 

*ē/*è-, *Ǎ/*- ≠ *ò-; b) issln. *ē/*è- > kraško *ie2 = issln. */*- > kraško *ie1; c) issln. 

*Ǎ/*- > kraško *uo2 = issln. *ō > kraško *uo1 (v večini govorov tudi issln. *ò- > kraško 

*uo2); č) issln. *ženà > *žèna, issln. *məglà > *mgla, issln. *isòk > *ìsok; d) izguba 

tonemskih in kolikostnih nasprotij. Odrazi sredinskih samoglasnikov, skupni vsem kraškim 

krajevnim govorom, so: issln. */*-//*ē/*è-, *ō//*ò-//*Ǎ, *ò- > kraško *ie, *uo1/2, *uo3. 

Glede na odraze issln. */*- in *Ǎ/*- pa se krajevni govori kraškega narečja delijo v pet 

skupin: 1. zahodni kraški govorizahodni kraški govorizahodni kraški govorizahodni kraški govori z dvoglasniškim odrazom issln. *Ǎ/*- > kraško *uo2 > 

zahodno kraško *uo2, znotraj se glede na odraz issln. */*- delijo v tri podskupine: a) issln. 
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*/*-, *Ǎ/*- > *ə, *uo (severni zahodni govori, npr. Solkan); b) issln. */*-, *Ǎ/*- > 

*ā/*ie, *uo (južni zahodni govori, npr. Miren); c) issln. */*-, *Ǎ/*- > *ie, *uo (osrednji 

zahodni govori, npr. Dornberk); 2. vzhodni kraški govorivzhodni kraški govorivzhodni kraški govorivzhodni kraški govori z drugotnim enoglasniškim 

odrazom issln. *Ǎ/*- > kraško *uo2 > vzhodno kraško *ū2, znotraj pa se glede na odraz 

issln. */*- delijo v dve podskupini: a) issln. */*-, *Ǎ/*- > *ā/*ie, *ū (južni vzhodni 

govori, npr. Križ); b) issln. */*-, *Ǎ/*- > *ā/*ie, *ū (severni in osrednji vzhodni govori, 

npr. Komen)« (Šekli 2009, 301). Kot je razvidno iz fonološkega opisa, je govor kraja Lipa 

na Krasu osrednji zahodnokraški govorosrednji zahodnokraški govorosrednji zahodnokraški govorosrednji zahodnokraški govor, v katerem je prišlo do sovpadov odrazov 

naslednjih sredinskih samoglasnikov issln. */*- = */*-, *ō/*ò- = *Ǎ/*- > *ie, *uo  > 

Lipa iːə, uːə (Lipa Umliːəko, Umiːəsto = Upiːət, Udiːətəlja; Unuːəč, pUruːəsən = Umuːəka, Uγuːəba). 

 

Kraško narečje ima dinamično naglaševanje, tonemskih nasprotij ne pozna. Prav tako ne 

pozna kolikostnih nasprotij, naglašeni samoglasniki so praviloma samo dolgi. Sistem 

dolgih samoglasnikov je povsod enak, spreminja pa se pogostost in porazdelitev 

posameznih samoglasnikov.  
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3.1 Glasoslovje 3.1 Glasoslovje 3.1 Glasoslovje 3.1 Glasoslovje     

3.1.1 Samoglasniki3.1.1 Samoglasniki3.1.1 Samoglasniki3.1.1 Samoglasniki    

Značilnost samoglasnikov v obravnavanem govoru je ta, da so vsi naglašeni samoglasniki 

dolgi. Njihov sistem pa je enoglasniško-dvoglasniški:  

– enoglasniki: əː (Upəːs ‘pes’), iː (Uziːt ‘zid’), uː (Uluːč ‘luč’), aː (pUraːx ‘prag’); 

– dvoglasniki: iːə (Upiːət ‘pet’, mUliːəko ‘mleko’, Umiːət ‘med’), jeː (Utjeːta ‘teta’), uːə 

(Uγuːəba ‘goba’, Unuːəč ‘noč’), woː (Ukwoːza ‘koza’). 

3.1.1.1 Polglasnik 3.1.1.1 Polglasnik 3.1.1.1 Polglasnik 3.1.1.1 Polglasnik ****əəəə        (iz praslovanskih (iz praslovanskih (iz praslovanskih (iz praslovanskih *ъ*ъ*ъ*ъ    in in in in *ь*ь*ь*ь))))    

Refleks dolgega ə (*) se v govoru vasi Lipa kaže kot aː (Udaːn, Uvaːs, Usaːt, Upaːń), prav tako 

je aː refleks kratkega naglašenega*- v nezadnjem besednem zlogu (x Umaːši, Usaːnjə, 

Uvaːški). Refleks kratkega naglašenega *- v zadnjem besednem zlogu in umično 

naglašenega *ə se kaže kot əː (Upəːs, Ubəːt; Uməːγla, sUtəza). Refleks nenaglašenega *ə pa se 

kaže kot ə ali pa je lahko popolnoma onemel (Upiːətək, Utwoːrk/Utuːərk, sUtəːbər, Upiːəsk, 

Ukwoːnc/Ukuːənc).3 

3.1.1.2 Praslovanski 3.1.1.2 Praslovanski 3.1.1.2 Praslovanski 3.1.1.2 Praslovanski *ę*ę*ę*ę    

Refleks stalno dolgega ę (*) se kaže kot iːə (Upiːət, Upiːətək, Upliːəsat, Uγliːədan, sUpiːət). Prav 

tako je iːə refleks kratkega naglašenega *- v nezadnjih besednih zlogih (Udiːətəlja). 

Refleks kratkega naglašenega *- v zadnjih besednih zlogih je jeː (Uzjeːt/Uziːət). Nenaglašeni 

*ę pa ima refleks ə (məUsuːə). Prav tako je ə tudi refleks za nenaglašeni izglasni *ę 

(Utjeːlə/Utiːələ, Užjeːnə/Užiːənə, Umiːzə, tož. mn. Ufaːntə). 

3.1.1.3 Praslovanski 3.1.1.3 Praslovanski 3.1.1.3 Praslovanski 3.1.1.3 Praslovanski ****ǋǋǋǋ    

Za stalno dolgi ǋ (*Ǎ) in kratki naglašeni *- v nezadnjih besednih zlogih pozna govor vasi 

Lipa refleks uːə (kUluːəp, kUruːəx, Uruːəp; Uγuːəba, Utuːəča). Izglasni *ǋ se kaže kot -u (tož. ed. 

Umiːzu, tož. ed. ULi:pu). Nekdanji nenaglašeni *ǋ ima refleks əː (Uzəːbi). 

3.1.1.4 Praslovanski 3.1.1.4 Praslovanski 3.1.1.4 Praslovanski 3.1.1.4 Praslovanski *ě*ě*ě*ě    (jat)(jat)(jat)(jat)    

Refleks stalno dolgega ě (*) in kratkega naglašenega *- v nezadnjih besednih zlogih se 

kaže kot iːə (Umliːəko, zUviːəzda, γUriːəx, sUmiːəx, im./tož. mn. Uliːətə, im./tož. mn. Umiːəstə; 

                                                 
3 Pri informatorki se refleksi umično naglašenih samoglasnikov kažejo kot *o > woː, *e > jeː, pri 

informatorju pa se ta dva refleksa kažeta kot uːə in iːə.  Predvidevam, da gre za posplošitev enega od 

refleksov v celotnem pregibnem vzorcu ali pa za sovpad dveh tipov dvoglasnikov.  
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bUriːəza, Uciːəsta, Uliːəto, Umiːəsto, poUviːədat). Refleks za nenaglašeni *ě je ə (səUnuːə, ləUpuːə, 

črəUpiːnja, ləUnwoːba, pləUniːca; Uwːərəx, Uswoːsət). Refleks *ě pred jezičnikom r je prav tako 

iːə (Umiːəra, Uviːəra). Za primere z navadno neregularnim refleksom ě pa sta refleksa jeː oz. 

iːə (Uviːəža/Uvjeːža, žUriːəlo/žUrjeːlo, vUriːəme/vUrjeːme). 

3.1.1.5 Praslovanski 3.1.1.5 Praslovanski 3.1.1.5 Praslovanski 3.1.1.5 Praslovanski *o*o*o*o    

Refleks dolgega o (*ō) in kratkega naglašenega *ò- v nezadnjem besednem zlogu je v 

govoru vasi Lipa uːə (Unuːəč, γUnuːəj, Uruːəx, məUsuːə, ləUpuːə, Ubuːəx; Uxuːəja, šUkuːəda, Uduːəta, 

pUruːəsən). Refleksa kratkega naglašenega *-ò v zadnjem besednem zlogu in umično 

naglašenega *o sta woː in uːə (Upwoːt/Upuːət, šUkwoːf/šUkuːəf, Ukwoːš/Ukuːəš, Ukwoːń/Ukuːəń, 

Učwoːk/Učuːək; Ukwoːtu/Ukuːətu, Ukwoːza/Ukuːəza, Uwoːsa/Uuːəsa, Ukwoːsa/Ukuːəsa). Nenaglašeni 

*o se odraža kot o (Uliːəto, Umiːəsto, Umliːəko; xoUdilə), ob zvočniku redko kot ə (γəUluːəp), 

prav tako tudi prvotno nenaglašeni *o ob analogni izravnavi naglasa (wəUkuːə). 

3.1.1.6 Praslovanski 3.1.1.6 Praslovanski 3.1.1.6 Praslovanski 3.1.1.6 Praslovanski ****eeee    

Dolgi e (*ē) in kratki naglašeni *è- v nezadnjem besednem zlogu se odražata kot iːə (Uliːət, 

Umiːət, Upiːəč, pəUpiːə; Uziːəljə, Upiːərjə, Usiːədən). Refleksa kratkega naglašenega *-è v 

zadnjem besednem zlogu in umično naglašenega *e sta jeː in iːə (xUmjeːt/xUmiːət; 

Užjeːna/Užiːəna, Utjeːta/Utiːəta, Unjeːsən/Uniːəsən, sUpjeːkla/sUpiːəkla). Refleks prednaglasnega *e 

in ponaglasnega *e v zaprtem zlogu je ə (nəUbuːə, zəUljeːno/zəUljiːəno, ləUtiː, bəUsiːəda; 

Unjeːsən/Uniːəsən, Unjeːsəmo/Uniːəsəmo), refleks izglasnega *e pa e (Umuːərje, Utjeːče/Utiːəče, 

Upjeːče/Upiːəče). 

3.1.1.7 Praslovanski 3.1.1.7 Praslovanski 3.1.1.7 Praslovanski 3.1.1.7 Praslovanski *i*i*i*i    

Dolgi i (*ī) in kratki naglašeni *ì- v nezadnjem besednem zlogu se odražata kot iː (Uziːma, 

sUviːnja, Uziːt, Upiːšən; ULiːpa, Uriːba, Uxiːša, Užiːla). Refleks kratkega naglašenega *-ì v 

zadnjem besednem zlogu pa je əː (Urəːt, Unəːč, Usəːt). ə je tudi refleks prvotno nenaglašenega 

prednaglasnega in ponaglasnega i (Ušəːrok, Ucəːgən, təšUči; γUraːbət, Uxuːədən). 

3.1.1.8 Praslovanski 3.1.1.8 Praslovanski 3.1.1.8 Praslovanski 3.1.1.8 Praslovanski *u*u*u*u    

Refleks stalno dolgega u (*ū) in kratkega naglašenega *ù- v nezadnjem besednem zlogu je 

uː (Uluːč, Uluːpən, oUluːpk; rod. ed. Ukuːpa, kUruːxa). Refleks kratkega naglašenega *-ù v 

zadnjem besednem zlogu je prav tako uː (kUruːx). Refleks (prednaglasnega in 

ponaglasnega) nenaglašenega *u pa je u (luUpiːna, kljuUčaːvənca, čuUdaːk; Utriːəbux, 

Upaːzduxa; daj. ed, bUraːtu, Usiːnu). 
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3.1.1.9 Praslovanski 3.1.1.9 Praslovanski 3.1.1.9 Praslovanski 3.1.1.9 Praslovanski *a*a*a*a    

Refleks stalno dolgega a (*ā) in kratkega naglašenega *à- v nezadnjem besednem zlogu je 

aː (γUraːt, pUraːx ‘prah’, tUraːva; Ukraːva, Umaːti), isto velja za kratki naglašeni *-à v zadnjem 

besednem zlogu (bUraːt, Ufaːnt, Unaːs). Nenaglašeni *a v prednaglasnih in zaprtih izglasnih 

zlogih se odraža kot a ali kot ə (Užaːγat, Udiːəlat, poUviːədat : γUraːbət; təUkuːə), v odprtih 

izglasnih zlogih kot a (γUlaːva, Ukraːva, sUtəza). Zasledila sem tudi nekaj primerov, ko je 

prišlo do labializacije a-ja (podžUγåːnə, Upåːštə, boUγåːti). 

3.1.1.10 Zlogotvorni l (3.1.1.10 Zlogotvorni l (3.1.1.10 Zlogotvorni l (3.1.1.10 Zlogotvorni l (****))))    

Refleks stalno dolgega l (*) in kratkega naglašenega * v nezadnjem in zadnjem besednem 

zlogu je v govoru vasi Lipa oː (Uwoːk, Udoːx ‘sam. dolg’, Užoːna, Utoːčen; Uwoːna, 

Upoːxi; Umoːst; Usoːzə, Udoːžən). 

3.1.1.11 Zlogotvorni r (3.1.1.11 Zlogotvorni r (3.1.1.11 Zlogotvorni r (3.1.1.11 Zlogotvorni r (****))))    

Refleks zlogotvornega r (*) je v govoru vasi Lipa əːr  (sUməːrt, Upəːrst, Upəːrsta, Utəːrt). 

3.1.1.12 Akanje in preglas3.1.1.12 Akanje in preglas3.1.1.12 Akanje in preglas3.1.1.12 Akanje in preglas    

Govor vasi Lipa akanja v večini primerov ne pozna, pojavlja se le sporadično 

(FrənUciːətava Uxiːša < *Francetova xiša, PaUriːət < psl. *porędъ). Govor ne pozna preglasa 

za palatalnimi soglasniki (UBaːšo < *Bašev). 
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3.1.2 Naglas3.1.2 Naglas3.1.2 Naglas3.1.2 Naglas    

 
Govor vasi Lipa pozna naslednje nesplošnoslovenske naglasne umike: 

a) umik naglasa z odprtega (in ne vedno tudi zaprtega) kratkega cirkumflektiranega 

končnega zloga na prednaglasno kračino, tj. naglasni umik tipa *žeUna > Užjeːna, *koUza > 

Ukwoːza4 oz. *žeUna > Užiːəna, *koUza > Ukuːəza.5 

b) umik naglasa z odprtega kratkega cirkumflektiranega končnega zloga na prednaglasni 

polglasnik, tj. naglasni umik tipa *stəUza > sUtəza; 

c) umik naglasa z zaprtega kratkega cirkumflektiranega končnega zloga na prednaglasno 

skrajšano dolžino, tj. naglasni umik tipa *šiUrok, *ciUgan > Ušəːrok, Ucəːγən. 

V govoru je pogosto prišlo do morfologizacija naglasa, tj. do odprave mešanega 

naglasnega tipa. Naglas v sklanjatvi samostalnikov tipa žena, noga je v vseh oblikah na 

prvem zlogu besede (Užjeːna/Užiːəna, Užjeːnə/Užiːənə, Užjeːni/Užiːəni, Užjeːnu/Užiːənu, 

Užjeːni/Užiːəni, Užjeːnu/Užiːənu; Užjeːnə/Užiːənə, Užjeːn/Užiːən, Užjeːnən/Užiːənən, Užjeːnə/Užiːənə, 

Užjeːnəx/Užiːənəx, Užjeːnəmi/Užiːənəmi; Unwoːγa/Unuːəγa, Unwoːγə/Unuːəγə, Unwoːγi/Unuːəγi, 

Unwoːγə/Unuːəγə, Unwoːγi/Unuːəγi, Unwoːγu/Unuːəγu; Unwoːγə/Unuːəγə, Unwoːx/Unuːəx, 

Unwoːγən/Unuːəγən, Unwoːγə/Unuːəγə, Unwoːγəx/Unuːəγəx, Unwoːγəmi/Unuːəγəmi). 

3.1.3 Soglasniki3.1.3 Soglasniki3.1.3 Soglasniki3.1.3 Soglasniki    

 

3.1.3.1 Praslovanski 3.1.3.1 Praslovanski 3.1.3.1 Praslovanski 3.1.3.1 Praslovanski *ĺ*ĺ*ĺ*ĺ    

Refleks praslovanskega*ĺ se, ko se nahaja na začetku ali znotraj besede, kaže kot lj 

(sUtiːəlja, Uziːəmlja), ko pa je*ĺ  bil v izglasju, ima refleks ĺ (Uboːĺ, kUraːĺ, Uvaːĺ, xUmiːəĺ). 

3333.1.3.2 Praslovanski .1.3.2 Praslovanski .1.3.2 Praslovanski .1.3.2 Praslovanski *ń*ń*ń*ń    

Praslovanski *ń se v govoru vasi Lipa obnaša podobno kot praslovanski *ĺ. Če se nahaja na 

začetku oz. znotraj besede, je refleks nj (sUviːnja, Uluːknja, nUjiːva, koUriːənjə), ko pa je v 

izglasju, je refleks ń (Uuːəγəń, sUkəːdəń, Ukuːəstəń, Ukuːəń, Unaːń). 

3.1.3.33.1.3.33.1.3.33.1.3.3    Zveneči nezvočniki v izglasjuZveneči nezvočniki v izglasjuZveneči nezvočniki v izglasjuZveneči nezvočniki v izglasju    

V obravnavanem govoru je značilno, da se zveneči nezvočniki v izglasju onezvenečijo. To 

velja tako za izglasne zveneče zapornike (γəUluːəp, Uzəːp; Uliːət, γUraːt; sUniːəx, bUriːəx), kot za 

zveneče pripornike (KUriːš).  

                                                 
4 Pri starejši informatorki. 
5 Pri mlajšem informatorju. 
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3.1.3.43.1.3.43.1.3.43.1.3.4    Refleks Refleks Refleks Refleks *g*g*g*g    in in in in *x*x*x*x    

V govoru vasi Lipa je refleks za *g zveneči mehkonebni pripornik γ (γUlaːva, ΓoUriːca, 

uUžaːγat, Uγuːər, Unuːəγə), za *x pa nezveneči mehkonebni pripornik x (kUruːx, xoUdiːlə, 

bUriːəx).  

3.1.3.53.1.3.53.1.3.53.1.3.5    Soglasniške skupineSoglasniške skupineSoglasniške skupineSoglasniške skupine    

a) Soglasniška skupina *šč se ohranja (oγnUjiːšče, kUliːəščə, BəšUčaːnavi). 

b) Soglasniški skupini *črě, *žrě sta se prav tako ohranili kot čUriːə oz. žUriːə 

(počUriːəs, čUriːəšnja, čUriːəda, žUriːəbə). 

c) Soglasniška skupina *dl v opisnem deležniku se izgovarja kot l (smo Ujəːli, je 

Upaːla). 

3.1.3.63.1.3.63.1.3.63.1.3.6    PosebnostiPosebnostiPosebnostiPosebnosti    

a) Ostanki druge palatalizacije tipa g > z (Ubuːəzi, dUruːzγa, dUruːzəx). 

b) Izglasni -m se odraža kot -n (uUkuːpən, Unuːəγən, Uvaːšən). 
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3.2 Oblikoslovje3.2 Oblikoslovje3.2 Oblikoslovje3.2 Oblikoslovje    

3.2.1 Samostalniška beseda3.2.1 Samostalniška beseda3.2.1 Samostalniška beseda3.2.1 Samostalniška beseda    

 

Sklonske končnice, ki so značilne za govor vasi Lipa, so:  

a) Končnica za dajalnik ednine moškega in srednjega spola je -u (bUraːtu, Usiːnu, 

Uuːəknu). 

b) Končnica za mestnik ednine moškega spola je -u (pər poUtuːəku, pər 

SUviːətmu UTiːlxu), za srednji spol pa -i (po Umiːəsti, u Usiːəni, nə bUriːəγi). 

c) Končnica za orodnik ednine o-jevske sklanjatve je -an (z ječUmiːənan, s 

kromUpiːərjan, s faUžuːlan, z bUraːtan).  

d) Končnica za imenovalnik množine moškega spola je -i (Uluːənci, bUraːti, 

Usiːni, γəUluːəbi).  

e) Končnica za imenovalnik/tožilnik množine srednjega spola je -ə (Umiːəstə, 

Upuːəljə, Usuːəncə). 

f) Končnica za dajalnik množine o-jevske sklanjatve je -an (bUraːtan, Ufaːntan, 

Usiːnan, wətUruːəkan, Ukuːənjan). 

g) Končnica za mestnik množine o-jevske sklanjatve je -ax (po Uzəːbax, na 

sUtuːəlax), 

h) Končnica za orodnik množine o-jevske sklanjatve je -i (zəs Ufaːnti, zəz Uliːəti, 

zəs Ukuːənji). 

i) Končnica za rodilnik ednine a-jevske sklanjatve je -ə (kaUluːənə, Uwəːjskə, 

Upaːštə, γUlaːvə, Uziːəmljə). 

j) Končnica za dajalnik in mestnik ednine ženskega spola je -i (po sUtəːzi, pər 

Utiːəti, Umaːši, Užjeːni). 

k) Končnica za orodnik ednine ženskega spola je -u (zəz Užjeːnu, zəz Unuːəγu, 

zəs sUviːəču) 

l) Končnica za rodilnik množine a-jevske sklanjatve je - (Užjeːn, Ukuːəs, 

bəUsiːət) 

m) Končnica dajalnika množine ženskega spola -an (Unuːəγan, kUraːvan, Urəːkan) 

n) Končnice za samostalnik kost v vseh sklonih in številih ter njegov naglas: 

(ed.: Ukuːəst, kosUtiː, Ukuːəsti, Ukuːəst, Ukuːəsti, kosUtiːəjuə; mn./dv.: kosUtiː, kosUtiː, 

kosUtiːəm, kosUtiː, kosUtiːəx, kosUtiːəmi). V tem primeru je v govoru vasi Lipa 

značilen mešani naglasni tip. 
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o) Končnica za mestnik množinske i-jevske sklanjatve je -əx (nə pəUruːtəx, nə 

Umiːšəx). 

p) Samostalnik nebo v vseh sklonih: nəUbuːə, nəUbaː, Uniːəbu, nəUbuːə, Uniːəbu, 

Uniːəban; nəUbiːəsə. Gre za mešani naglasni tip. 

q) Pri samostalniku pero ne pride do podaljševanja osnove z -es- (ed.: Upiːəro, 

Upiːəra, Upiːəru, Upiːəru, Upiːəran; mn.: Upiːərə, s Upiːərami; dv.: dUviːə piːərə) in 

samostalnik oko (ed.: wəUkuːə, wəUčiːəsa, wəUčiːəsu, wəUkuːə, wəUčiːəsu, 

wəUčiːəsan; mn.: wəUčiː, wəUčiː, wəUčiːən, wəUči, wəUčiːəx, wəUčiːəmi). 

r) Samostalniki breme (bUrjeːme, brəUmjeːna, brəUmjeːnu, bUrjeːme, brəUmjeːnu, 

brəUmjeːnan), vreme (uUrjeːme, urəUmjeːna, urəUmjeːnu, uUrjeːme, urəUmjeːni, 

urəUmjeːnan) in seme (Usiːəme, səUmiːəna, səUmiːənu, Usiːəme, səUmiːəni, 

səUmiːənan). Gre za premični naglasni tip na osnovi.  

s) Maskulinizacije in feminizacije nevter v ednini govor vasi Lipa ne pozna, v 

množini je zaznavna feminizacija (koUliːənə). 

    

3.2.23.2.23.2.23.2.2    Samostalniški zaimkiSamostalniški zaimkiSamostalniški zaimkiSamostalniški zaimki    

 

V obravnavanem govoru vasi Lipa pri samostalniških zaimkih niso opazna večja 

odstopanja v primerjavi s knjižnim jezikom. Vidne so le glasovne razlike, osebni zaimek 

jaz govorka npr. izgovori Ujəːs,  on/ona izgovori Uwəːn/Uwəːna, nas kot Unəːs itd. Govorka 

veliko uporablja naslonske oblike zaimkov, npr. mi Uvəːržə Uməːnə en Ušuːələn Unuːətər u 

Uwəːdu, uUziːəme še ta dUruːzγa mi, jix ne uUkuːpən … Velikokrat se osebni zaimek in 

pomožni glagol v izgovoru združita, saj ju govorka izgovarja kot eno samo besedo (s-nən 

prUnjeːsli, s-ji pərpelUjaːli kromUpiːər daUmoː, s-nəs pelUjaːli čeUduːəl, Uciːnγala sm-jə …). 

Dvojino je govorka uporabila le v enem primeru (ta Umaːli je Ujəːmo dUveːj Uliːəti), a je 

vedno, tudi ko je govorila o paru ljudi, uporabila množinske zaimke in množinske 

pomožne glagole. Lahko bi rekla, da dvojinski zaimki v govoru vasi Lipa niso v uporabi, 

razen če se hoče izrecno poudariti dvojina. Zasledila sem zamenjani besedni red v stavkih 

med osebnim zaimkom in pomožnim glagolom, (Upej tə sə uUdaːrli po Urəːkax, ən Upwoːle tə 

sə posUlaːli čUjeː Uzaːd za Utaːblu), dvojno rabo zaimka, saj govorka velikokrat doda tudi 

naslonsko obliko (mi Uvəːržə Uməːnə en Ušuːələn Unuːətər u Uwəːdu) ter dodajanje zaimkov tam, 

kjer že stoji samostalnik, saj ga govorka doda takoj za njim (ən Utiːsγa Ušuːəlna γa ni bUloː 

več nəUkiːər …). 



Nina Rogelja                                                   Zemljepisna in hišna imena v vasi Lipa na Krasu in njeni okolici 
 

16  

3.2.3 Pridevnik3.2.3 Pridevnik3.2.3 Pridevnik3.2.3 Pridevnik    

 
Pridevnik se veže s samostalnikom tako v ednini kot v množini moškega in ženskega spola 

enako kot v knjižnem jeziku (dUruːγu kompaUniːju, sUlaːbə Uliːətnə, ta sUtaːra BaUšaːva, 

Usaːku neUdiːəlju, Uciːəla straUniːca …). Isto velja za vezavo pridevnika in samostalnika 

srednjega spola v ednini (Upəːrvo Uliːəto, Usaːko Uliːəto) in v množini (Ušiːəst Uliːət). Pridevnik 

lahek v nedoločni obliki se od knjižnega jezika ne razlikuje, določne oblike pridevnika pa 

govorka ne uporablja, ampak vedno doda določni člen ta. Določna oblika pridevnika se 

tako izraža z določnim členom ta in pridevnikom (ta dUruːzγa, ta sUtaːra BaUšaːva, ta Umaːli, 

ne ta Ubuːəzi, ne ta boUγaːti, nisə ukoUpaːvali Upaːštə). Za stopnjevanje pridevnika sta najbolj 

pogosta raba prislovov bolj, najbolj (mi kə smo bUliː boːĺ Ubuːəzi, ən Utaːki k smo bUliː Uboːĺ 

Ubuːəzi). Zasledila sem tudi primer, ko je presežnik izražen z rabo prislova in obrazilom -ši 

(smo osUtaːli Uboːĺ ta mUlaːjši Udwoːma). Pri rabi vrstnih in kakovostnih pridevnikov ne gre za 

večje odstopanje od rabe v knjižnem jeziku, a sem zasledila tudi rabo vrstnega pridevnika 

na desni strani (sə mUliːəli Ufiːnu Umuːəku Ubiːəlu, nu Ukəːšnə Užuːpə podžUγaːnə). Pri rabi 

svojilnih pridevnikov ni odstopanj od knjižnega jezika. 

3.2.4 Pridevniški zaimki3.2.4 Pridevniški zaimki3.2.4 Pridevniški zaimki3.2.4 Pridevniški zaimki    

 
Pridevniški zaimek moj se v svojih sklonih in številih sklanja kot v knjižnem jeziku, 

odstopanja so le glasovne narave, saj se zaradi moderne vokalne redukcije kar nekaj glasov 

zreducira v polglasnike oz. se reducira do popolnosti (Umuːəj, Umuːəjγa, Umuːəjmu …). 

Pomembna posebnost obravnavanega govora pa je uporaba svojilnega zaimka svoj 

namesto svojilnih zaimkov za 3. osebo ednine in množine, na primer Usuəːja Umaːma 

namesto*njəUγoːva Umaːma oz. Usuəːj Utaːta namesto *Unjəːn Utaːta, kar je prevzeto iz 

italijanščine. 

3.2.5 Glagol3.2.5 Glagol3.2.5 Glagol3.2.5 Glagol    

 
V govoru govorke je v rabi samo kratki nedoločnik, dolgega nedoločnika ne pozna (nə 

sUmiːəš u Upuːəsti pUliːəsat …). 

Ponavljalnih glagolov v besedilu ni zaslediti. Pri glagolu nesti pride do edine razlike glede 

na knjižni jezik pri naglasu velelnika 1. in 2. osebe množine, saj je v govoru vasi Lipa 

naglas nespremenjen, na prvem zlogu (Unjeːsən, Unjeːsəju, Unjeːsi!, Unjeːste!, Unjeːsmo!), 

medtem ko velja za knjižni jezik premični naglasni tip. Isto velja še za glagole trpeti, nositi 

in loviti (tərUpiːn, tərUpiːju, Utəːrpi!, Utəːrpte!, Utəːrpmo!; Unuːəsən, Unuːəsəju, Unuːəsi!, Unuːəste!, 
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Unuːəsmo!; Uluːəven, Uluːəveju, Uluːəvi!, Uloːte!, Uloːmo!). Glagola vzdigniti in delati se od 

knjižnega jezika razlikujeta le v 2. osebi množine moškega oz. ženskega spola (Uviːdəste  oz. 

Udiːələste namesto vidite oz. delate). Za govor je značilno tudi posploševanje 

brezpriponskih končnic pri priponskih glagolih, saj se posploši končnica -ste (Udiːələste, 

Ujəːste, Upiːšəste …). Pri priponskih glagolih se je posplošila končnica -ste brezpriponskih 

glagolov (γUriːəste). Za glagol biti je značilen tudi umik naglasa na členek pri zanikanju 

(Unəːbən, Unəːbəš? …) in nerazlikovanje med glagoloma moči in morati (Umuːərən, Umuːərəš 

…). 

3.2.6 Prislovi3.2.6 Prislovi3.2.6 Prislovi3.2.6 Prislovi    

 
Govorka v svojem govoru uporablja veliko prislovov, ki pa se, če zanemarimo glasovni 

vidik, ne razlikujejo od prislovov knjižnega jezika (daUmoː, Usaːki Udaːn, ləUpuːə, təUkuːə 

…). 
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3.3 Transkripcija govora vasi Lipa na Krasu3.3 Transkripcija govora vasi Lipa na Krasu3.3 Transkripcija govora vasi Lipa na Krasu3.3 Transkripcija govora vasi Lipa na Krasu    

 

V nadaljevanju navajam besedilo – ponazoritev govora vasi Lipa na Krasu – v slovenski 

dialektološki fonetični transkripciji.6 Informatorka je Pavla Kavčič, rojena leta 1925, ki 

živi v obravnavani vasi. Pripoveduje o svojem življenju.7 

 

P: `čaːsix smo š`liː u γ`maːjnu b`raːt b`rːəmcə dər`viː smo no`siːli u`sjeː na γ`laːvi da`moː, 

inu `pwoːle `kəːr smo `pəːršli da`moː, smo `niːəsli, mi smo `miːəli `duːəma, `γuːər na `puːədi 

smo `rjeːkli `niːe, *mx* usə b`rːəmcə `ciːə s-je … ma də `viːdəš `kəːrko b`rːəmcə smo 

`miːəli dər`viː. `saːki `daːn smo xo`diːlə `jəːs nu Ro`maːnka Bəš`čaːnava / in `puːə smo š`ləː 

u Γo`riːcu / ən `pwoːle smo š`ləː pre`daːjat `ruːəžə, `pwoːle p`raːve tan `kəːšna `žeːnska: »Ma 

ko`ziː `piːkola, ko`ziː `piːkola,« p`raːve, »da səm `pəːršla u Γo`riːcu, pove`riːna« je `diːəlla ən 

`pwoː pe m-je `daːla ma`γaːr de`siːət čen`teːžmo nə`miːəsto, / nə`miːəsto `tiːsto … // `kuːpət 

`ruːəž je `rjeːkla »jix ne u`kuːpən, ti `daːm de`siːət čen`teːžmo«.  

N: Mx (pritrdilno)  

P: Ma tudi sən … / ma `tuːə smo š`ləː `dwoːsti `bwoːto, / čək`laːmə, `juːərjokə smo no`siːlə. 

Nəs je š`loː tud `vəːč, `naːjveč smo xo`diːlə `jəːs nu Ro`maːnka Bəš`čaːnava, nu `eːjnkət smo 

š`ləː `duːəl nə / Γrə`diːšče in k-smo `pəːršlə čə`duːəl u `tiːsto … // x `eːnmu po`tuːəku, k smo 

š`ləː `duːəl s`kuːəzi Γrə`diːščə, də γ`riːəmo čə`duːəl u … / na `laːk `niːe. `Kəːšən `bwoːt smo 

š`ləː `dwoːsti `bwoːto x `nuːəγən. / In `pwoːle `wəːna lə`puːə / mi `vəːržə `məːnə en `šuːələn 

`nuːətər u `wəːdu, ən `tiːzγa `šuːəlna γa ni b`loː več nək`jeːr … / ən kər smo γa … / `puːə smo 

za`čːələ o`beːj `juːəkat, `niːsmo `muːəγlə `jəːt nap`reː, in `pwoːle / u`ziːəme še tad`ruːzγa `miː 

/ in `puːə `vəːrže še tad`ruːzγa in `puːə sə b`liː o`baː `koːp *u `uəːdi*. Je `rjeːkla: »`Paːzi, 

`kaːn γ`reː ta d`ru:γi, tud `čjeː je `šoː ta `pəːrvi.« (smeh) `Puːə smo š`ləː da`moː, / k-smo 

`pəːršlə `čjeː `puːə kər smo š`ləː da`moː, / je b`laː `Aːinγəla `Uːršna, Bər`naːrda Bəš`čaːjənka, 

in p`raːve: »`Beːjšte `viː z`dej nap`reːj, `kaːr po ti `puːəti `beːjšte `γuːər.« `Puːə mi γ`riːəmo, 

`wəːne `čaːkaju `taːn. P`riːdemo `γuːər u `eːn b`riːəx, je `zaːčn en `muːəš, da `keːj smo `pəːršlə, 

sə `jəːzət, in `pwoːle `miː smo sə o`bəːrənlə nu š`ləː nə`zaːj. `Uːnə sə sə tə`kuː sme`jaːlə `naːń, 

p`woːle kər smo `pəːršlə nə`zaːj, `puːə smo š`ləː da`moː. In `pwoːle smo xo`diːli b`raːt 

ro`biːdəncə, vəĺ `čjeː po Γas`puːədəncəx, `viːəš ki s Γas`puːədəncə? 

N: `məːmə (zanikano) 

P: Kə je `tiːsto, kə je poγo`riːəlo. 

                                                 
6 Pri transkripciji govora sem si pomagala z vnašalnim sistemom ZRCola, ki ga je na 

Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani razvil dr. Peter Weiss.  
7 Posnela in zapisala Nina Rogelja, Lipa, marec 2009 (legenda: P. – Pavla Kavčič, N. – Nina Rogelja). 
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N: mmmm, `jaː `jaː `jaː. 

P: `Laːni al pred`laːjnəskəm, γdaːj je blo `tiːsto? 

N: `Laːni `jaː. 

P: Smo xo`diːlə b`raːt ro`biːdəncə, no`siːlə, `pwoːle u `Suːətu smo jix `niːəsli p`riːədat. In 

`taːkə rə`čiː, z`miːərən … // `Puːə səm š`laː u Ščər`biːnu, no`siːla u `maːlən, səm `miːəla 

de`viːət `kiːlo (zarek), de`viːət `liːət de`viːət `kiːlo səm `niːəsla u `maːlən. Inu `pwoːle u 

Ščər`biːni `kəːšən `bwoːt, / `eːjnkət səm pej pər`niːəsla `dwoːsti, ma tə`kuːə mi je `diːəlla 

`γlåːa (pokaže), / `ciːnγala səm-jə, `keːj `niːsəm `muːəγla, po`čiːvala səm po `puːəti, *mx* 

səm sə `diːəla `wəːndi nə … / pər `vaːšən `Wəːranjən `duːəli *mx* nə `ziːd, sən po`čiːvala 

`puːə səm š`laː nap`reːj. »`Joːoj,« ku s-je je`ziːla, da »`keːj ta`kuːə sə `maːtra wət`rwoːkə?« Ja 

`təːrko `siːərka sə u`kuːpli `naːši, kej sə b`ləː s`laːbə `liːətnə, ze`loː s`laːbə `liːətnə. T`riːdəsiət, 

`eːdənt`riːdəsiət, d`vaːint`riːdəsiət, t`riːint`riːdəsiət, `tiːstə `liːətnə sə b`ləː ze`loː s`laːbə. Inu 

`taːkə rə`čiː. / In `pwoːle, `puːə / sən xo`diːla tudi u `tiːsto, u `Məːlfən… / (zarečeno) u 

`Naːbəržən … 

N: mx 

P: … u K`riːš p`roːzap`roː, do Nabər`žiːna smo š`ləː u kompa`niːji, `puːə səm š`laː u K`riːš, 

po `tiːstən k`laːnci `čjeː. / Wəb `eːni `uːri po`poːnoči smo š`liː u`žeːj z `Liːpə. / In `puːə smo 

`pəːršlə u Γor`jaːnjsko, u Γor`jaːnjskəm smo udo`biːlə d`ruːγu kompa`niːju in `pwoːle š`ləː do 

Nəbər`žiːna / u`koːp, unə sə š`ləː nə, … `tiːstə k sə `niːəslə `saːki `daːn m`liːəko sə š`ləː nə 

`Biːbju. / `Vːəš, `kiː je `Biːbja? Tu jə `eːna pos`taːja že`liːəzniška u Nəbər`žiːni, *mx* k-

`rjeːčeju na `Biːbji, ən mi smo š`ləː u K`riːš, smo `niːəslə vəĺ do `Riːγla, m`liːəko smo no`siːlə. 

Je xo`diːla Jo`xaːna Kər`saːva in tas`taːra Ba`šaːva, / d`ruːzəx ni xo`diːlo, də bi no`siːlo 

m`liːəko. De`viːət `liːtro m`liːəka, de`viːət `liːət sən `miːəla. In wəb de`siːəti smo `pəːršlə 

da`moː – wəb de`siːəti pred`poːdan, po`poːdan wəb `eːni səm š`laː u `šuːəlu. γ`duːə z`deːj 

`diːəla wəd wətr`uːək? No`biːədən. (v smehu)  

In ta`kuːə, dər`γaːči je b`loː `zmeːran `pliːəs u`saːku ne`diːəlju pred `wəːjsku. `Usaːku 

ne`diːəlju na s`kəːdnjax, zə`tuː kər / e`diːno u `Liːpi sə-je p`liːəsalo. S-`pəːršli zəs Sə`tiːəγa, 

zəz Dorn`biːərγa, wət u`səːx k`raːjo, zətu kər jə `biː … // `niːsə nə`koːli s s`tiːəpli u `Liːpi, 

an u Tom`niːci z b`liː `faːnti `taːki `bəːĺ raz`buːəjniki, za `rjeːč, sə sə z`miːərən s`tiːəpli ən 

`niːsə `puːstili p`liːəsa, p`liːəsa. An u `Liːpu sə `pəːršli `γuːər, Ji`paːci kə sə `pəːršli, s `kuːəli 

`γuːər s pərxo`diːli za `rjeːč, `duːəl si sə z`viːəzli `eːnu f`raːsku zad za `kuːəlo, nu, nu š`liː, za 

ž`laːjf. ən `taːkə s-`diːəlli (v smehu).  

N: Ma sə … je `kəːšən `γuːədu `tleː, al kə`kuːə? 

P: əəə `γuːədu, `saːku nə`diːəlju, p`reːj, an `caːjt, je `γuːədu Čəles`tiːn `Buːəleto zəs 

Tom`niːcə, je `γuːədu, / `pwoːle je `γuːədu Vəler`diːno z No`viːəla, / an ta`kuːə z`miːərən 
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smo, s-je udo`biːlo z`miːərən `kəːšnə `γuːədcə. *mx* `Rjeːčmo ra`moːnika `niːe, *mx* z 

ra`moːniku. Nu / kər … nu po s`kəːdnjax s-je p`liːəsalo. 

N: Ma `saːki `buːət drəγ`jəː, al kə`kuːə? 

P: Ma `niːe, d`woːsti s-je p`liːəsalo … `naːjveč s-je p`liːəslo pər Dər`maːnjəx, pər … `kaːmər 

je `Aːnγəl *mx*, tan sə i`miːəli s`kəːdəń, `pwoːlə, / `pwoːlə s-je p`liːəsalo, / `rjeːčmo tudi pər 

Žəpa`niːətvəx `dwoːsti, `doːkər s-je po`sː s`kəːdəń, / t`leː `Žiːəfo, `pwoːle. Sə p`liːəsali na 

`puːst, kə sə `rjeːkli, da če p`liːəšəš `pwoːlə … da nə s`miːəš u `puːəsti p`liːəsat, zdej, zdej nə 

γ`liːədaju `veːč `taːgγa. Inu `jəːs nu `Viːlma smo š`ləː da`moː, kə smo / b`ləː … `keːj `jəːs səm 

`miːəla `əːnəx pət`naːjst, šəs`naːjst `liːət. `Viːlma je `miːəla dva`naːjst, / inu … a`naːjst al 

dva`naːjst, nu sə … `taːkə `muːlkə sə p`liːəsalə, `puːə p`riːjemo da`moː, / nu smo š`ləː wəb 

a`naːjsti `uːri nu `poː da`moː, wəb `poːnoči in de`siːət, `niːti de`siːət mə`nuːt še ni b`loː 

`poːnoči, s-je `ciːəla sta`niːca, `taːn `naːš s`keːdəń po`suː, `duːəl pər Žəpa`niːətəvəx, do 

ka`luːənə kə sə `miːəli, so `paːli `duːəl. In `ləːdə `vaːlju `tiːəkli wən, `keːj jə za `aːna `riːəč, 

`puːə sə k`liːcali st`riːca `Žiːəfoγa, sə `miːsanli … / pej je `biː `taːn na d`ruːγi š`taːli, ni `biː 

`taːn, / na `tiːstən, / in s-je po`suːlo, `pwoːle `niːsə `veːč ta`kuːə p`lːəsali to, `puːə sə p`lːəsali 

pər Stə`naːriəvəx, ce`loː u `caːjt `woːskə sə p`liːəsali pər `Tuːənkavəx `tuːdi – z`deːj i`maːju 

`Uːršni, `taːn sə p`liːəsali. `Maː z`miːərən sə je p`liːəsalo `saːmo po s`keːdnjax. / `Pwoːle kə je 

b`loː pož`γaːno s-je / p`liːəsalo pər Žəpa`niːətəvəx, ne pər Žəpa`niːətavəx, / pər Dər`maːnjəx 

Na k`laːnci, `taːn, `kaːmər i`maːju z`deːj *mx* `tiːsto, `pwoːle pər Stə`naːrjavəx, `pwoːle pər 

`Baːšə… `taːn `γuːər `Tuːənkavəx. Dər`γaːči, dər`γaːči s-je `pliːəsalo ve`čiːnoma pər 

Žəpa`niːətavəx p`reːj, ta`kuːə, da s-jən kej `daːli `niːe, *mx* `kəːšnu `riːəč, k sə b`liː `taːki 

`boːĺ `buːəzi. 

N: In sə `pəːršli lə`diːə od po`suːət? 

P: Ma, Jə`paːco, ji`paːski `faːnti, ma sej sə `səːx poz`naːli dorn`biːərškə `faːntə `Liːpankə. 

Nu zəs Sə`tiːəγa, je `pəːršlo po `əːnəx pet`naːjst `puːnc, t-je `pəːršlo zəs Sə`tiːəγa. / `siːə od 

po`suːət, `siːə, `siːə u `Liːpu je xo`diːlo. Tom`niːčanji, kər sə `pəːršli, sə sə s`tiːəpli u`žeː 

po `puːəti / sə sə s`tiːəpli. `Tisti `Duːrckavi sə b`liː `taːki `boːĺ `žiːvi, / `njeː `Bəːrčkavi, `njeː 

`Duːrckavi, / `pwoːle `tiːzγa Kos`miːna, sej Kos`miːna s-mi z`diː, də je še z`deːj `žiː, *mx* 

`muːəre `bəːt `tiːstəx `liːət ku `Bruːno, na `viːən. Eee sə-mu u`daːrli tə`kuːə `ləːxkor `kaːpu 

`duːəl z γ`laːvə, an `puːə je za`čiːəla `vaːĺ ba`ruːfa. / ən `taːkə. 

N: ən u `šuːəli, `kaːj ste sə pej u `šuːəli u`čiːli? Kə`kuː ste `miːəli `təːkət `šuːəlu? 

P: `Təːkət smo `miːəli do `piːədγa raz`reːda, `šuːəla je b`laː, / do `piːədγa razre…, `pəːrvi, 

`druːγi / u`koːp, in `pwoːle je bil t`reːjči, če`təːrti nu `piːəti. Inu `siːədmi, / `wːəsmi, / `tiːsto sə 

sp`loːx ni š`tiːəlo, `iːsto s-je wə`čiːlo u `piːətəm ku u `wːəsmən, al pa u `siːədmən. `Niːsə…  

`saːmo … / š`laː si nap`reːj `maː `niːsi … kar si `neːkej `čiːtala … Ma `niːsmo `miːəli ne 
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kn`jiːx ne `neːč, k səm `jəːs xo`diːla u `šuːəlu. Smo `miːəli `neːkə kn`jiːγə u `šuːəli – Ve`neːcia 

d`žuːla, da smo `čiːtali `taːn.? 

N: *Ma ste `miːəli u tal`jaːnščini `šuːəlu*? 

P: `Jaː `jaː, ma `niːsmo `miːəli, ta`kuːə, da bi `tiːsto … Kər smo `pəːršli, / kər smo `pəːršli 

`pəːrvo `liːəto u `šuːəlu, `niːsmo s-w`čiːli `kuːkər zdej wətr`woːci, k sə `vaːlju zač`neːju 

`wəːčət. `Pəːrvo `liːəto `niːsi poz`naːla, `moːrvet `eːden, d`vaː. `Saːmo `riːxcə ta`kuːə smo 

`diːəlli (pokaže) `raːno in `pwoːle poč`riːəs, `piːsali na z`veːskə, d`ruːzγa `nəːč. ən smo 

`miːəli po d`vaː z`veːska, ra`čuːnski nu s`piːsje inu `eːnγa u `šuːəli za `leːpu pi`saːvu. ənu če 

smo `keː`čiːtali u `šuːəli … ən `puːə smo `miːəli `naːjveč telo`vaːdbu u `šuːəli, `rjeːčmo 

`saːki `daːn je b`laː s`koːrej. Če `niːsi xo`diːla p`roː, pej si udo`biːla po `nuːəγax. Ma tudi u 

`šuːəli sə z`miːərən … / ta`kuːə s-je `muːəγlo `diːət `rəːkə (pokaže) in tə`kuːə po`kaːzat, k-si 

`pəːršla u `šuːəlu, in `pwoːle če `niːsi `miːəla `čiːstə, pej tə sə u`daːrli po `rəːkax. `Maː `faːntə 

sə `boːĺ ta`kuːə. ən `pwoːle tə sə pos`laːli `čjeː `zaːd za `taːblu, `taːn `zaːd za `taːblu si b`laː 

nu`maːlk `caːjta nu `pwoːle *ma* a `tuːdi `kaːšən `bwoːt je š`laː wə`čiːtəlca `naːs je `zaːpərla 

`nuːətər. `Eːnkət smo … kə smo š`liː na `Dəːrsteĺ, `puːə smo u`tjeːkli `duːəl, ma `duːə … 

z`miːərən `ciːəlu `puːət je `paːdala po s`təːzi, s-ji je `dəːrsalo `niːe, / je s`tuːəpla na `kaːmən, 

pej je `paːla na `rəːt, ən `puːə s-ju uzd`γaːvali, puːə mi səm… `eːni smo u`tjeːkli nap`reːj. / ən 

`tiːsti k-smo `pəːršli ta`pəːrvi `duːəl, `pwoːle nas je `zaːpərla u `šuːəlu (v smehu). Ta`kuːə 

`laːxko po `ciːəlu `uːru, `kaːj `miːsleš, smo si wət`pəːrli … `muːloti sə wət`pəːrli `wəːkno nu 

sko`čiːli `wəːn, / kə sə blə `niːskə `wəːknə (v smehu). ən ta`kuːə, // `niːe, `niːe je b`loː, / 

ta`kuːə je b`loː, / da u `šuːəli `keːj `puːəjat in po`xaːjali smo `duːəsti u `šuːəli. 

N: Mə sə `vəːs wə`ziːli wə`kuːəli? 

P: Ma z`miːəran, al u Trəpə`tiːčje, al u Tom`niːcu, al u Kos`tåːnjocu, al na oš`čiːcu – 

`maː z`miːəran smo xo`diːli wə`kuːəli, na`miːəsto `bəːt u `šuːəli, sə `keːj `wəːčət, smo xo`diːli 

wə`kuːəli. ən `puːə kə sə b`leː `kəːšnə `taːkə, / p`raːznjəki tal`jaːnski, s-nəs pej pel`jaːli 

ve`čiːnoma u Kos`taːnjocu. `Təːkət smo š`liː `maːlo `bwoːto `peːš, s-nəs `pəːršli ən s-nəs 

pel`jaːli če`duːəl. Je b`loː pej u Kos`taːnjoci, je b`loː, sej z`deːj na `viːən, `meːnda `niː, je b`loː 

`γuːər b`liːzi `ciːərkvə `eːna, `taːka `eːna `swoːpca je b`laː, kə sə b`ləː `nuːəγə, `rəːkə, `səːmə 

kos`tiː, nu γ`låːvə o`jaːškə nu `taːko, ot `pəːrvə `wəːjskə. ənu ve`čiːnoma kə s-jəx wo`ziːli 

`pwoːle če`duːəl …  `puːə sə b`ləː `uːrə, sə b`ləː … `səːx `suːərti je b`loː `taːn `nuːətər, sə 

`kåːzali. ən `taːkə rə`čiː. 

Pər S`viːətmu `Tiːlxu je `biː `səːməń, p`roː `saːko `liːəto smo š`liː. Je `biː ta`kuːə `səːməń 

`rjeːčmo `kuːkər je z`deːj, `rjeːčmo nap`riːmər u Γo`riːci al `taːn. / Sə prə`daːjali wət `səːγa / 

`wəːrlicə, `foːčə, `maː p`roː wət `seːγa, `no. ənu `jəːs `viːən, `keːj sən `pəːršla, sən `miːəla 

štər`naːjst `liːət, kə sən `pəːršla x `Žiːəfavən š`luːžət, sən pel`jaːla `Viːlmu, B`raːnkota, kə so 
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w… `Viːlma je b`laː š`tiːər `liːətə m`laːjši, B`raːnko je `biː `šiːəst `liːət. »P`jeːl-jəx `tiː x 

S`viːətmu `Tiːlxu, `saːmo nə s`meːju `neːč `kuːpət, ku `saːmo `eːn ko`låːč si `laːhko u`kuːpeju.« 

`Təːkət s-pre`daːjəli ko`låːčə, `maː z`deːj jəx ni ko`låːčo. `Maː `təːkət je b`loː ko`låːči, `maː 

p`roː wət `səːγa wə`ruːədja, `rjeːčmo k`miːəčko wə`ruːədje, `maː `njeː t`raːktorji al `taːko, 

`rjeːčmo `səːrpə, `foːčə, `maː `taːkə rə`čiː, k`liːəščə, š`kaːrjə, ən `taːkə. `Taːki `səːmnji s b`liː. 

N: `Keːj pej z wəb`liːəkə in `tuː, `kuː ste `miːəli? 

P: `Tuːdi wəb`liːəkə sə. Ma `jəːs, `jəːs kə sən b`laː, `rjeːčmo, `keːj smo xo`diːli u `šuːəlu, s-nən 

pər`njeːsli tə`kuː, po en `taːki `kuːp (pokaže), / d`vaː / `kuːpa, za `miːčkənə wətr`woːkə, 

u`riːəzanə *mx* γ`waːntə, `niːe, ən `tiːsto so `muːoγli `šiːvət š`tiːərš`tiːx, in smo `tiːsto `šiːvali 

u `šuːəli, smo sə na`vaːdli, ən `pwoːle `jəːs səm us`jeː …  `Naːša `Ciːta kə je b`laː `maːjxna, 

`jəːs sən ji `sjeː nar`diːla, `sə k`riːlcə, `maː ma`γaːr zəs šja`leːta, u`sjeː sən ji za`šiːla in 

nar`diːla, `keːj ni b`loː, `naːši, `rjeːčmo, `miː, `naːša `maːma nań ni u`kuːpla nə`koːli `nəːč. `Kar 

smo udo`biːli s `Kaːjra, z E`γiːpta, kar nan je `tjeːta pos`laːla, ən `wəːnə kə sə b`ləː `miːčkənə, 

/ `Ciːta nu `Eːma, ni b`loː, je b`loː t`riːəba `keːj `naːrdət, ma`γaːr z d`ruːzγa k`riːla. `Naːša 

`Ruːəža, k-je š`luːžla pər `Diːčavəx, je `tiːsto … `pwoːle je `miːela en `taːki šja`leːt `taːkə 

`baːrvə (pokaže), ma ni `biː p`ljeːten šja`leːt, je `biː `taːkə `ruːəbə, `niːe, an s `tiːzγa sən ji 

nar`diːla `jəːs `kriːlce. `Jəːs sən ji naj`veːč, kar sən ji za`šiːla `taːko `duːəma.  

Ca`vaːtə, `tuːdi `duːəma `saːmi smo si `muːəγli `naːrdət, `keːj ni b`loː `šuːəlno, ni b`loː … 

`cuːəklə, če smo udo`biːli `cuːəklə u `šuːəli, za Bə`faːnu. ən ta`kuːə, `saːko `liːəto je b`laː 

Bə`faːna al `kaːšən z`veːzek, … mi kə smo b`liː `boːĺ `buːəzi, / `Miːščavi, `miː, Bəš`čaːnavi, 

Kər`njeːlavi, ən `taːki k smo b`liː `boːĺ `buːəzi, `rjeːčmo `buːəzi, `sej `zjeːmljə smo `miːəli `miː, 

Wər`šiːətni, `duːəma, `saːmo nas je b`loː `šiːəst wət`ruːək, k je `taːta `uməːru, ta`maːli je 

`jəːmo d`veːj `liːəti ən ta`viːəča je `miːəla a`naːjst `liːət, kə je `taːta `uməːru. ən `pwoːle sə š`liː 

`siː š`luːšt, `niːe, / `Ruːəža, `Loːjze nu Ma`riːja, an ta`kuːə št… tər`jəː smo os`taːli `boːĺ 

tam`laːjši `duːəma, `jəːs sən `miːəla `piːət `liːət, kə je `taːta u`məːru. ən ta`kuːə. 

N: `Kaːj pej tə p`raːznikə, nə `viːən `boːžič in `tuːə, kə`kuːə ste i`miːəli? `Kəːšnə po`siːəbnə, 

x`raːnu, po`siːəbnə ob`reːdə? 

P: *`Njeː, `njeː* `njeː, `njeː, `njeː. `Maː `niːsə, `tuː z`dej nar`diːju, `sə `luːčkə, `sjeː, `maː 

`taːkət je `riːətko `kaːšən `naːrdu jəx. `Tistə `jaːsəlcə, `maːlo `kaːšən. `Maː sej sə b`liː `Žiːəfavi 

bo`γaːti, `maː `jəːs sə nə s`poːnən, da bi `kəːšən b`woːt nar`diːli za bo`žiːča al ta`kuːə. 

P`raːznjək s-je š`loː x `maːši nu / praznjo`vaːlo s-je ta`kuːə `rjeːčmo, / nor`maːlno. / E`diːno čə 

je b`laː `žuːpa, al pej `kəːšna `påːšta, do`måːča, / za `taːkə p`raːznjikə, `riːətko `kəːšən, da je 

u`kuːpu `paːštu al ta`kuːə.  

N: In č-`njeː dər`γaːči ste `piːəkli k`ruːx `duːəma al kə`kuːə? 
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P: *`Jaː, `jaː*, k`ruːx `duːəma, `siːərko s`kuːəzi, `jaː, `jaː nu `maːlčək `muːəkə, `təːrko də s-je 

p`riːmu `koːp `niːe, s-je `diːəlo `biːələ. `Maː sej s-je pər`diːəllo šə`niːcə `niːəkej, s-je no`siːlo 

u Ščər`biːnu, kə jə mli… sə m`liːəli `fiːnu `muːəku `biːəlu, nar`diːli, nu ta`kuːə, `maː / s-je 

`boːĺ š`paːralo za `keːj za`miːəst, `niːe, ku sə ni ko`paːvalo `påːštə, no`biːədən, bi `riːəkla ne 

ta `buːəzi, ne ta bo`γåːti, `niːsə ko`paːvali `paːštə. / Kar sə `miːəsli b`ljeːkə nu lə`zaːnjə nu 

`taːko `duːəma, nu `kəːšnə `žuːpə podž`γåːnə, ma `muːəčnjək, mi smo `dwoːsti `jəːli 

`muːəčnjək, nə m`liːəki ta`kuːə. / ən k`ruːx je `biː `siːərko, ma`γaːr k`ruːxa `niːsmo b`liː 

`laːčni, / je z`miːərən poskər`biːəla `naːša `maːma, ta`kuːə, da smo `miːəli `kruːx, // `saːj.  

N: In č-`njeː dər`γaːči `kaːj stə `jəːli? 

P: `Maː dər`γaːči, `viːəš, `keːj je b`loː `naːjvəč, ko`reːnjə. Mi`niːəštra, d`vaː fa`žuːəla, d`vaː 

krom`piːərja nu ko`reːnjə. / `Maː `jaːs səm s-je tə`kuːə nave`liːčala, da šə z`deːj je nə `maːran 

`jəːst, sej ni b`loː d`ruːzγa, ku `saːmo `taːko. A `tuːd `riːəpu s-je `jəːlo. / Ma `riːəpu s-je `jəːlo z 

ječ`miːənan ve`čiːnoma, sə, `rjeːčmo, / ni b`loː na `γuːəsto p`roː, `neː, `neː `niːti p`roː na 

`riːətko. `Taːko s-je `jəːlo `boːĺ. Nasp`loːšno `siː `riːəpu, `kəːšno `ziːəljə, / `ziːəlje s-je `jəːlo 

pej krom`piːər nu `fəːžu, s krom`piːərjan nu s fa`žuːəlan, ta`kuːə na `riːətko. / ən `taːko. Ma 

`jəːs sə s`poːnen `naːjveč ko`reːnja, / ma sə b`ləː `taːkə s`laːbə `liːətnə, də sə ni pər`diːəllo 

krom`piːərja, `jəːs sə s`poːnen `keːj sə `naːši / pre`daːli `dəːrvə, / `naːša `maːma je prə`daːla 

`dəːrvə, s-jəx, `tiːsto, / u`žaːγali `taːn, Wə`čaːrjo s Tom`niːcə, `Kaːrlo, je `biː `nəːkej 

ž`laːxta, nu sə `pəːršli u`žaːγat `dəːrvə, nu pel`jaːli u Malfan`kuːən, nu `puːə s-ji pərpel`jaːli 

krom`piːər da`moː. / ən ta`kuːə, je b`loː t`riːəba, / ku je b`loː `moːč, / `diːəlat.  
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3.3.1 Slovarček3.3.1 Slovarček3.3.1 Slovarček3.3.1 Slovarček    

    

barufabarufabarufabarufa ▶ ba`ruːfa -ə ž pretep, prepir ▌SSKJ + 

 

blek blek blek blek ▶ b`ljeːk -a m široki rezanec ▌SSKJ – 

 

botbotbotbot ▶ `bwoːt -a m krat |izraža število ponovitev, kot jih nakazuje izraz količine| ▌SSKJ – 

 

bregbregbregbreg ▶ b`riːəx -γa m vinograd  ▌SSKJ + 

 

čentežem čentežem čentežem čentežem ▶ čen`teːžəm -a m stotina italijanske lire ▌SSKJ – (centezim) 

 

čiklamačiklamačiklamačiklama ▶ čək`laːma    -ə ž ciklama  ▌SSKJ – (ciklama) 

  

folčfolčfolčfolč ▶ `foːč -a m krivec |nož z zakrivljenim rezilom| ▌SSKJ – (fovč) 

 

fraskafraskafraskafraska ▶ f`raːska -ə ž veja ▌SSKJ – 

 

gmajnagmajnagmajnagmajna ▶ γ`maːjna -ə ž gozd ▌SSKJ + 

 

jorjevkajorjevkajorjevkajorjevka ▶ `juːərjoka -ə ž narcisa ▌SSKJ – (jurjevka) 

 

kkkkompanijaompanijaompanijaompanija  ▶ kompa`niːja -ə ž družba ▌SSKJ + 

 

lezanjelezanjelezanjelezanje ▶ lə`zaːnjə - ž mn. rezanci |izdelek za zakuho iz rezančnega testa v obliki krajših 

trakov| ▌SSKJ – 

 

matratimatratimatratimatrati ▶ `maːtrat  nedov. mučiti `maːtram  ▌SSKJ + 

 

mineštramineštramineštramineštra ▶ mi`niːəštra -ə ž enolončnica |gosta jed iz več vrst živil, zlasti zelenjave in 

testenin| ▌SSKJ + 

 

močnjakmočnjakmočnjakmočnjak ▶ `muːəčnjək -a m močnik ▌SSKJ –  
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morvetmorvetmorvetmorvet ▶ `moːrvet prisl. morda ▌SSKJ – 

 

mulkamulkamulkamulka ▶ `muːlka -ə ž dekle ▌SSKJ – 

 

mulomulomulomulo ▶ `muːlo -ta m fant  ▌SSKJ +  

 

ondiondiondiondi ▶ `wːəndi prisl. tam |izraža viden, od govorečega razmeroma oddaljen kraj, prostor 

nahajanja, dogajanja česa, na katerega se usmerja pozornost koga| ▌SSKJ + 

 

paštapaštapaštapašta ▶ `påːšta -ə ž testenine ▌SSKJ + 

 

ramonikaramonikaramonikaramonika ▶ ra`moːnika -ə ž harmonika ▌SSKJ – 

 

rigicarigicarigicarigica ▶ `riːxca -ə ž črtica ▌SSKJ – 

 

robarobarobaroba ▶ `ruːəba -ə ž stvar, predmet, izdelek ▌SSKJ + 

 

semenjsemenjsemenjsemenj ▶ `səːməń -mnja m sejem |prireditev na določenem mestu in ob določenem času, na 

kateri se prodaja in kupuje raznovrstno blago| ▌SSKJ + 

 

serkserkserkserk ▶ `siːərk -a m koruza ▌SSKJ – 

 

šjaletšjaletšjaletšjalet ▶ šja`leːt -a m šal ▌SSKJ – 

 

šolenšolenšolenšolen ▶ `šuːələn -lna m čevelj ▌SSKJ + 

 

šparatišparatišparatišparati ▶ š`paːrat  nedov. varčevati š`paːram  ▌SSKJ + 

 

štalaštalaštalaštala ▶ š`taːla -ə ž hlev ▌SSKJ + 

 

žlahtažlahtažlahtažlahta ▶ ž`laːxta -ə ž sorodstvo ▌SSKJ + 

 

žlajfžlajfžlajfžlajf  ▶ ž`laːjf -a m zavora ▌SSKJ – 

 

župažupažupažupa ▶ `žuːpa -ə ž juha ▌SSKJ + 
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3.3.2 3.3.2 3.3.2 3.3.2 Seznam znakov in simbolovSeznam znakov in simbolovSeznam znakov in simbolovSeznam znakov in simbolov    

    

` označuje naglasno mesto, stoji pred zadnjim soglasnikom, ki mu sledi 

samoglasnik (x`riːp, ž`laːxta) 

ː označuje dolžino glasu (`žuːpa, š`taːla) 

… označuje nedokončani izrek (nestično) 

… 

ə 

označuje nedokončano besedo (stično) 

polglasnik 

əəə označuje zapolnjeni premor 

/ označuje krajši premor 

// označuje daljši premor 

*  * prekrivni govor 

▶ 

▌ 

za poknjiženo iztočnico uvaja narečni zapis 

končuje razlagalni razdelek ter uvaja vodilke 

SSKJ + iztočnico najdemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

SSKJ – iztočnice ne najdemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

3.3.3 Seznam krajšav in oznak3.3.3 Seznam krajšav in oznak3.3.3 Seznam krajšav in oznak3.3.3 Seznam krajšav in oznak    

 

glag.  

m 

glagol 

samostalnik moškega spola 

parc. št. identifikacijska številka 

nepremičnine, številka parcele 

mn. množina prisl. prislov 

nedol. količ. štev. nedoločni količinski števnik s samostalnik srednjega spola 

nedov. nedovršni glagol št. številka 

parc. parcela  ž samostalnik ženskega spola 
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4 ZEMLJEPISNA IN HIŠNA IMENA4 ZEMLJEPISNA IN HIŠNA IMENA4 ZEMLJEPISNA IN HIŠNA IMENA4 ZEMLJEPISNA IN HIŠNA IMENA    

4.1 Zemljepisna (ledinska) imena4.1 Zemljepisna (ledinska) imena4.1 Zemljepisna (ledinska) imena4.1 Zemljepisna (ledinska) imena    

 
Ledinska imena so nastajala in se spreminjala skozi stoletja, vse od rodovne ureditve 

družbe pa do nastanka naroda s sodobnimi poimenovanji. Ker je bilo kmetijstvo glavni vir 

preživetja, so že naši predniki vsak košček zemlje poimenovali z ledinskimi imeni. S tem 

so si pomagali pri sporazumevanju. Ledinsko ime je ponavadi označevalo lastnost prostora 

oz. okolice, kjer so se nahajali njiva, pašnik, travnik ali gozd. Prvič so bila ledinska imena 

prikazana na kartah franciscejskega katastra in so se ohranila do današnjih dni, kljub temu 

da posamezne ledinske enote ne izkazujejo več lastnosti, po katerih so bile poimenovane.  

V glavnem so se ledinska imena ohranjala iz roda v rod z ustnim izročilom, saj so bila 

povezana z življenjem kmečkega človeka in so bila zato stalno živa v njegovi zavesti. 

Zaradi ustnega prenosa in nenehne uporabe so bila in so ledinska imena bolj kakor druga 

imena podvržena spreminjanju. Zapisovati so jih začeli v urbarjih, na zemljevidih, pozneje 

v katastrih, da bi z njimi označili pripadnost zemlje določenemu gospodarju in tako 

določili višino dajatve gosposki in državi. Zapisovalci, ki so bili v preteklosti največkrat 

nemško ali italijansko govoreči, so zapisovali po posluhu. Tako je pri zapisovanju 

ledinskih imen v posameznih obdobjih vse od začetkov sredi 18. stoletja prihajalo do razlik. 

V novejšem času je zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti (v senožetih se ne kosi več, zato 

se zaraščajo ali spreminjajo v pašnike, zaradi novih virov energije se opušča drvarjenje, 

zaradi modernizacije hlevov ne grabijo listja) in zmanjševanja števila kmečkega 

prebivalstva raba ledinskih imen vse bolj omejena, sama imena pa izginjajo (Čujec Stres in 

Stres 2008, 1). 

Ledinska imena – mikrotoponimi oz. majhna zemljepisna imena – spadajo med 

nenaselbinska zemljepisna imena znotraj zemljepisnih imen v ožjem (toponimi) in širšem 

(geonimi). Ledinska imena se delijo na več skupin, odvisno od predmeta svojega 

poimenovanja. Z njimi lahko poimenujemo: 1. obdelovalne zemeljske površine za gojenje 

kulturnih rastlin (agronimi) npr. polja, njive; 2. travnike, senožeti, pašnike; 3. gozdove 

(gozdna imena); 4. vodne površine (vodna ledinska imena); 5. vzpetine (gozdna imena); 6. 

poti in njihove dele (Šekli 2008, 37).   

V diplomskem delu bom predstavila pretežno ledinska imena za polja, njive, vinograde, 

pašnike, travnike in gozdove v vasi Lipa na Krasu in njeni okolici.  
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4.1.1 Abecedni seznam ledinskih imen4.1.1 Abecedni seznam ledinskih imen4.1.1 Abecedni seznam ledinskih imen4.1.1 Abecedni seznam ledinskih imen    

 

V nadaljevanju so v abecednem redu navedena ledinska lastna imena posameznih 

nepremičnin v katastrski občini Lipa na Krasu. Večinoma je pod enim ledinskim imenom 

poimenovanih več nepremičnin, saj določeno ime predstavlja točno določen prostor v 

naravi, ki ga ni mogoče zamejiti z identifikacijskimi številkami nepremičnin. Podoben 

problem nastane tudi, ko različni lastniki različno poimenujejo točno določeno področje, 

npr. Podonce – Na podoncah, Robidnica – Na robidenci, Hrastovec – V hrastovcu, kar je 

opazno tudi pri identifikacijskih številkah – dve sosednji nepremičnini z različnim načinom 

poimenovanja, prva s predložno zvezo, druga pa samo s samostalnikom. V tem razdelku 

sta navedeni obe različici lastnega imena nepremičnine, saj ne gre zanemariti ne prvega ne 

drugega poimenovanja. 

 

Pri sestavi abecednega seznama ledinskih imen, njihovi analizi ter pisanju identifikacijskih 

oznak nepremičnin – parcelnih številk sem si pomagala z vpogledom in izpisi iz glavnih 

knjig, vodenih pri Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Novi Gorici. Izpise sem kasneje 

preverila v programu PISO – Prostorski informacijski sistem občin,8 pri čemer sem se 

omejila na občino Miren - Kostanjevica, katastrska občina Lipa (k.o. št. 2334).  

 

Pri sestavi abecednega seznama ledinskih lastnih imen in hišnih imen mi je v veliko pomoč 

prišel tudi voden pogovor z informatorjema, rojenima govorcema obravnavanega govora, z 

gospodom Jožefom Rogeljem (1958–), po poklicu ključavničarjem, in že prej omenjeno 

gospo Pavlo Kavčič (1925–), gospodinjo.  

 

AAAA    

    

AdamovicaAdamovicaAdamovicaAdamovica ▶ AAAA`daːmo`daːmo`daːmo`daːmocacacaca -ə ž. Zemljepisno lastno ime za travnik, pašnik in gozd. Parc. št.: 

198, 199, 200, 201, 202. Lastniki so pretežno prebivalci sosednje vasi Škrbine, le lastnica 

nepremičnine št. 202 je domačija Lipa 41. 

 

 

 

                                                 
8 PISO, Prostorski informacijski sistem občin, dostopen na http://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx, 
oktober, november 2010. 
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BBBB    

    

Bakovec Bakovec Bakovec Bakovec ▶ `̀̀̀BaBaBaBaːkocːkocːkocːkoc -a m. Zemljepisno lastno ime za travnik, gozd in vojaško pokopališče 

padlim vojakom v prvi svetovni vojni. Parc. št.: 954, 955, 961. Lastniki navedenih parcel 

so domačija Lipa št. 35 in 45 ter občine Miren-Kostanjevica. 

 

BorštBorštBorštBoršt ▶ `BwoBwoBwoBwoːrːrːrːršt/št/št/št/`Buː`Buː`Buː`Buːəəəərštrštrštršt -a m. Zemljepisno ime za travnik in pašnika. Parc. št.: 309, 310, 

312/1. Lastnica navedenih parcel je domačija Lipa št. 28. 

 

BrajdaBrajdaBrajdaBrajda ▶ BBBB`raːjda`raːjda`raːjda`raːjda -ə ž. Zemljepisno lastno ime za gozd, travnike. Parc. št.: 668/2, 668/3, 

668/4, 670/3, 672, 673, 676/1, 676/2, 677/1, 677/2, 678, 680, 683/1, 683/2, 683/3, 683/4. 

Lastnice so domačije Lipa št. 12 a, 14, 23 in 40, nekaj parcel pripada dedičem umrlih 

domačinov, ki ne stanujejo v Lipi. 

    

BregBregBregBreg ▶ BBBB`riː`riː`riː`riːəəəəxxxx -γa m. Zemljepisno lastno ime za travnike. Parc. št.: 541, 550, 551. Poslednja 

parcela je last domačije Lipa št. 2, drugi dve pa sta v lasti dedičev pokojnih domačinov, ki 

ne stanujejo v Lipi. 

    

BrežnicaBrežnicaBrežnicaBrežnica ▶ BrežBrežBrežBrež`niːca`niːca`niːca`niːca -ə ž (travnik). Zemljepisno lastno ime za travnike, njivo, vinograd. 

Parc. št.: 580, 581, 585, 593, 597/1, 597/2, 598/1, 598/2, 599/1, 599/2, 600/1, 600/2, 601, 

602, 603, 608, 609. Lastniki so domačije Lipa št. 2, 20, 24, 33, 41 ter drugi dediči pokojnih 

domačinov, ki ne stanujejo v Lipi.  

 

BriceBriceBriceBrice ▶ BBBB`riːc`riːc`riːc`riːcəəəə - ž mn. Ledinsko lastno ime za pašnike, prevladujoča lastnica je domačija 

Lipa št. 12 a, drugi lastniki so dediči pokojnih vaščanov, ki ne stanujejo v Lipi. Parc. št.: 

886/1, 886/2, 888. 

 

CCCC    

    

CerkvenicaCerkvenicaCerkvenicaCerkvenica ▶ `̀̀̀CiCiCiCiːːːːəəəərkvrkvrkvrkvəəəəncancancanca -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnik na zahodni strani vasi. Parc. 

št.: 744, 745, 746. Večinski lastnik je domačija Lipa št. 12 a, drugi lastnik pa je dedič 

pokojnega vaščana, ki ne stanuje v vasi. 
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CerovicaCerovicaCerovicaCerovica ▶ CCCCəəəə`̀̀̀rorororoːcaːcaːcaːca -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnike in pašnike v pretežni lasti 

domačije Lipa št. 2 in drugih dedičev pokojnih, ki ne stanujejo v vasi. Parc. št.: 249, 250, 

253, 254, 296, 297, 298, 367. 

 

ČČČČ    

    

ČotariščeČotariščeČotariščeČotarišče ▶ `̀̀̀ČČČČwowowowoːtːtːtːtəəəəršče/ršče/ršče/ršče/`̀̀̀ČuČuČuČuːːːːəəəəttttəəəərščerščerščeršče -a s. Ledinsko lastno ime za travnik in gozd. Parc. št.: 

436, 439, 650. Lastnica druge parcele je domačija Lipa št. 24, ostali lastniki niso prebivalci 

Lipe. 

    

ČrešnjevecČrešnjevecČrešnjevecČrešnjevec ▶ ČČČČ`riː`riː`riː`riːəəəəšnjošnjošnjošnjocccc -a m. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 260/1, 260/2, 261. 

Lastniki niso prebivalci vasi Lipa.  

    

DDDD    

    

DolDolDolDol ▶ `̀̀̀DoDoDoDoː ː ː ː `Duːəla m. Ledinsko lastno ime za travnike, pašnike in gozdove. Parc. št.: 48, 

50, 51/1, 51/2, 777, 778, 781, 844/1, 844/2, 909, 918/2, 919, 965, 968, 973, 980 , 981, 

983/2 , 984/1, 984/2, 984/3, 985, 986/1, 999/64. Lastnice so domačije Lipa št. 13 a, 14 in 

33. 

    

Dol v KrajihDol v KrajihDol v KrajihDol v Krajih ▶ `̀̀̀DoDoDoDoː u Kː u Kː u Kː u K`raːjax`raːjax`raːjax`raːjax `Duːəla u K`raːjax m. Ledinsko lastno ime za travnik, last 

domačije Lipa št. 2. Parc. št.: 465. 

    

DolčekDolčekDolčekDolček ▶ `̀̀̀DoDoDoDoːːːːčkčkčkčk -a m. Ledinsko lastno ime za travnike in gozdove. Tam leži tudi vojaško 

pokopališče padlim vojakom v prvi svetovni vojni. Parc. št.: 645, 646, 796, 797/1, 799, 

969/1, 969/2, 969/3, 969/4, 970, 971/1, 972. Večinske lastnice so domačije Lipa št. 11 a, 

23 in 24, pokopališče pa je v lasti občine Miren-Kostanjevica. 

    

Dolenja Gotovica Dolenja Gotovica Dolenja Gotovica Dolenja Gotovica ▶ Ta Ta Ta Ta `duː`duː`duː`duːəəəəlllləəəənja nja nja nja `̀̀̀ΓΓΓΓuuuuːːːːəəəətotototocacacaca Ta `duːələnjə `Γuːətocə ž. Ledinsko lastno ime 

za travnik, v lasti domačij Lipa št. 23 in 40. Parc. št.: 620, 622. 

    

Dolenji DolDolenji DolDolenji DolDolenji Dol ▶ ▶ ▶ ▶ `Duː`Duː`Duː`Duːəəəəlllləəəənji nji nji nji `Doː`Doː`Doː`Doː `Duːələjnγa `Duːəla m. Ledinsko lastno ime za travnike in 

gozd. Parc. št.: 835, 837, 838, 847. Lastnica prve in zadnje parcele je domačija Lipa št. 45, 

drugi dve sta last dediča pokojnega domačina, ki pa ne stanuje v Lipi. 
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Dolenji SmetnikDolenji SmetnikDolenji SmetnikDolenji Smetnik ▶ Ta Ta Ta Ta `duː`duː`duː`duːəəəəlllləəəənjinjinjinji SSSS`miː`miː`miː`miːəəəətniktniktniktnik, Ta `duːələnγa S`miːətnika    m. Ledinsko lastno 

ime za travnik, parc. št.: 717/1, 717/2, v lasti domačina Temnice. 

 

Dolga partidaDolga partidaDolga partidaDolga partida v krajih v krajih v krajih v krajih ▶    Ta Ta Ta Ta `doː`doː`doː`doːga parga parga parga par`tiːda u k`raːjax`tiːda u k`raːjax`tiːda u k`raːjax`tiːda u k`raːjax, Ta `doːga par`tiːda -ə -ə ž. Ledinsko 

lastno ime za travnik. Parc. št.: 615, v lasti domačije Lipa št. 20. Glej Kraje. 

 

Dolina pri Sladniku Dolina pri Sladniku Dolina pri Sladniku Dolina pri Sladniku  ▶ DoDoDoDo`liːna p`liːna p`liːna p`liːna pəəəər Sladr Sladr Sladr Slad`niːki`niːki`niːki`niːki Do`liːnə pər Slad`niːki ž. Ledinsko lastno ime 

za gozd v lasti domačije Lipa št. 38. Parc. št. 387/2. 

 

Dolina pod Dolina pod Dolina pod Dolina pod SevcamiSevcamiSevcamiSevcami ▶ DoDoDoDo`liːna pod `Siː`liːna pod `Siː`liːna pod `Siː`liːna pod `Siːəəəəcamicamicamicami Do`liːnə pod `Siːəcami ž. Ledinsko ime za 

gozd, lastnik ni prebivalec vasi. Parc. št.: 246. 

    

Dolina v CeroviciDolina v CeroviciDolina v CeroviciDolina v Cerovici ▶ DoDoDoDo`liːna u C`liːna u C`liːna u C`liːna u Cəəəə`̀̀̀rorororoːciːciːciːci Do`liːnə u Cə`roːci ž. Ledinsko lastno ime za 

travnik domačije Lipa št. 2. Parc. št.: 251, 252. 

 

Dolina v hribihDolina v hribihDolina v hribihDolina v hribih ▶ DoDoDoDo`liːna u h`riːbax`liːna u h`riːbax`liːna u h`riːbax`liːna u h`riːbax Do`liːnə u h`riːbax ž. Ledinsko lastno ime za travnik, 

lastnik ni prebivalec vasi Lipa. Parc. št.: 1000/1, 1000/2. 

    

Dolina v NoviciDolina v NoviciDolina v NoviciDolina v Novici ▶ DoDoDoDo`liːna u No`viːci`liːna u No`viːci`liːna u No`viːci`liːna u No`viːci Do`liːnə u No`viːci ž. Ledinsko lastno ime za travnik, 

lastnica je domačija Lipa št. 11 a. Parc. št.: 454. 

    

Dolina v SerijiDolina v SerijiDolina v SerijiDolina v Seriji ▶ DoDoDoDo`liːna u Se`riːji`liːna u Se`riːji`liːna u Se`riːji`liːna u Se`riːji Dolinə u Se`riːji ž. Ledinsko ime za travnik, lastnik je 

dedič pokojnega vaščana in ni prebivalec vasi. Parc. št.: 524. 

    

Dolina za BricamiDolina za BricamiDolina za BricamiDolina za Bricami ▶ DoDoDoDo`̀̀̀lilililiːna za Bːna za Bːna za Bːna za B`riːcami`riːcami`riːcami`riːcami Do`liːnə za B`riːcami ž. Ledinsko lastno ime za 

travnik. Parc. št.: 169/1, 169/2 – lastnica prve je domačija Lipa št. 2, druge pa dedič 

pokojnega vaščana, ki ne stanuje v vasi. 

 

Dolina za kalomDolina za kalomDolina za kalomDolina za kalom ▶ DoDoDoDo`liːna za `kaːlan`liːna za `kaːlan`liːna za `kaːlan`liːna za `kaːlan Do`liːnə za `kaːlan ž. Ledinsko ime za gozd, lastniki so 

bivši in sedanji člani Agrarne skupnosti Lipa, katerim je bilo premoženje vrnjeno v 

postopku denacionalizacije. Parc. št.: 1003. 

 

Dolina za ParedomDolina za ParedomDolina za ParedomDolina za Paredom ▶ DoDoDoDo`liːna za Pa`riː`liːna za Pa`riː`liːna za Pa`riː`liːna za Pa`riːəəəədandandandan Do`liːnə za pa`riːədan ž. Ledinsko lastno ime za 

pašnik, v lasti domačije Lipa št. 45. Parc. št.: 124, 125. 
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DolineDolineDolineDoline ▶ DoDoDoDo`liːn`liːn`liːn`liːnəəəə - ž mn. Ledinsko lastno ime za pašnik in gozd. Parc. št.: 428/1, 428/3. 

Lastniki so dediči pokojnih vaščanov, ki ne stanujejo v vasi. 

    

DolinicaDolinicaDolinicaDolinica ▶ DoDoDoDo`liːnca`liːnca`liːnca`liːnca -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnik, v lasti domačije Lipa št. 39. Parc. 

št.: 393/1, 393/2. 

    

Dolinica v BabnjakuDolinica v BabnjakuDolinica v BabnjakuDolinica v Babnjaku ▶ Do▶ Do▶ Do▶ Do`liːnca u `Baːbnj`liːnca u `Baːbnj`liːnca u `Baːbnj`liːnca u `Baːbnjəəəəkikikiki Do`liːncə u `Baːbnjəki ž. Ledinsko lastno ime 

za gozd v lasti domačije Lipa št. 45. Parc. št.: 852. 

    

DornbergDornbergDornbergDornberg ▶ DornDornDornDorn`bjeːrx`bjeːrx`bjeːrx`bjeːrx -γa m. Naselbinsko lastno ime. 

    

DragaDragaDragaDraga ▶ DDDD`raː`raː`raː`raːγaγaγaγa -ə ž. Ledinsko lastno ime za pašnik in gozd. Parc. št.: 905/1, 999/75, 

999/76. Lastnica prve parcele je domačija Lipa št. 28, drugi lastniki pa so dediči pokojnih 

vaščanov, ki ne stanujejo v vasi. 

 

Dražica Dražica Dražica Dražica ▶ D`raːšca -ə ž. Ledinsko lastno ime za pašnik in travnik, v lasti domačije Lipa št. 1. 

Parc. št.: 480, 481/1, 481/2. 

    

DrnjulovecDrnjulovecDrnjulovecDrnjulovec ▶ DDDDəəəərnrnrnrn`juːloc`juːloc`juːloc`juːloc -a m. Ledinsko ime za gozd. Parc. št.: 396/1, 396/2. Lastnici sta 

domačiji Lipa št. 33 (ter drugi dediči pokojnih vaščanov) in Lipa št. 45. 

 

FFFF    

    

FrdaljeFrdaljeFrdaljeFrdalje  ▶ FFFFəəəərrrr`daːlje`daːlje`daːlje`daːlje Fər`daːĺ ž mn. Ledinsko lastno ime za travnike, pašnike in gozd. Parc. 

št.: 423, 424, 425, 426, 427, 428/2, 429, 430, 431, 437, 438, 651/1, 651/2. Lastnice so, s po 

eno nepremičnino, družine Lipa št. 11 a, 12 a, 24, 40 in 41, drugi lastniki pa so dediči 

pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v vasi. 

    

FerniscaFerniscaFerniscaFernisca ▶ FFFFəəəərrrr`niːsca`niːsca`niːsca`niːsca -ə ž. Ledinsko lastno ime za gozd, ki pa ni v lasti vaščana Lipe. Parc. 

št.: 381/1 

 

GGGG    

    

GabrovicaGabrovicaGabrovicaGabrovica ▶ `̀̀̀ΓΓΓΓaaaaːbrocaːbrocaːbrocaːbroca -ə ž. Ledinsko lastno ime za gozd, travnike in njive. Parc. št.: 577, 

585, 586/1, 586/2, 587, 623/2, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 635/8, 636, 637, 638, 639, 
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640/1, 640/2, 641, 642, 643, 643/1, 643/2, 644, 656, 657, 661, 662, 663, 665/1, 665/2,  666, 

667, 676/1, 684, 757, 758/1, 758/2, 760, 761, 761/1, 761/2, 762/2, 763, 764. Lastnice so 

večinoma domačije Lipa št. 11 a, 12 a, 13 a, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 37, 41, 

drugi lastniki so dediči pokojnih vaščanov, ki ne stanujejo v Lipi.   

    

GabričjGabričjGabričjGabričjeeee ▶ ΓΓΓΓabababab`riː`riː`riː`riːčječječječje -a s. Ledinsko lastno ime za gozd. Parc. št.: 999/25, 999/38, 999/39, 

999/41, 999/42, 999/43. Večinska lastnica teh nepremičnin je Republika Slovenija, lastnica 

je tudi domačija Lipa št. 28, ter drugi dediči pokojnih vaščanov, ki ne stanujejo v vasi. 

    

Globoki dolGloboki dolGloboki dolGloboki dol ▶ ΓΓΓΓlolololo`boːk `doː`boːk `doː`boːk `doː`boːk `doː Γlo`boːʒγa `duːəla m. Ledinsko lastno ime travnika, v lasti 

domačije Lipa št. 45. Parc. št.: 842. 

    

Goli vrhGoli vrhGoli vrhGoli vrh ▶ `̀̀̀ΓΓΓΓuuuuːːːːəəəəli li li li `v`v`v`vəəəəːrxːrxːrxːrx `Γoːuγa `vəːrxa m. Ledinsko lastno ime za pašnik in gozd. Parc. št.: 

405, 406, 407, 408, 409, 411, 412. Lastniki so domačije Lipa št. 11 a, 23 in 33, Republika 

Slovenija ter drugi dediči pokojnih vaščanov, ki ne stanujejo v vasi. 

    

GorenjaGorenjaGorenjaGorenja Gotovica Gotovica Gotovica Gotovica ▶ Ta Ta Ta Ta `̀̀̀γuːγuːγuːγuːəəəərrrrəəəənja nja nja nja `̀̀̀ΓΓΓΓuuuuːːːːəəəətotototocacacaca Ta `γuːərənjə `Γuːətocə ž. Ledinsko lastno ime 

za travnik. Parc. št.: 624, 625, 626/1, 626/2. Prva nepremičnina v lasti domačije Lipa št. 41, 

druge pa domačije Lipa št. 23. Glej Gotovica.   

    

Gorenji BakovecGorenji BakovecGorenji BakovecGorenji Bakovec ▶ ▶ ▶ ▶ `̀̀̀ΓΓΓΓuuuuːːːːəəəərrrrəəəənji nji nji nji `Baːkoc`Baːkoc`Baːkoc`Baːkoc `Γuːərənγa `Baːkoca m. Ledinsko lastno ime za 

gozd in travnik. Parc. št.: 956/1, 956/2, 957, 964, 999/67, 999/68. Nepremičnina pod 

zaporedno številko 957 je pokopališče padlim vojakom v prvi svetovni vojni, druge pa so 

last domačije Lipa št. 45.    

    

Gorenji DolGorenji DolGorenji DolGorenji Dol ▶ `̀̀̀ΓΓΓΓuuuuːːːːəəəərrrrəəəənji nji nji nji `Doː`Doː`Doː`Doː `Γuːərənγa `Duːəla m. Ledinsko lastno ime za travnik, v lasti 

domačije Lipa št. 23. Parc. št.: 206/1, 206/2. 

    

Gorenji OzidGorenji OzidGorenji OzidGorenji Ozid ▶ Ta Ta Ta Ta `̀̀̀γuːγuːγuːγuːəəəərrrrəəəənjinjinjinji WWWWəəəə`̀̀̀ziziziziːtːtːtːt    Ta `γuːərənjega Wə`ziːda m. Ledinsko lastno ime za 

travnik in gozd, parc. št.: 483/1, 483/2, v lasti dediča pokojnega vaščana, ki ni domačin 

vasi Lipa. 

    

Gorenji Smetnik Gorenji Smetnik Gorenji Smetnik Gorenji Smetnik ▶ Ta Ta Ta Ta `guː`guː`guː`guːəəəərrrrəəəənjinjinjinji SSSS`miː`miː`miː`miːəəəətnik tnik tnik tnik Ta `guːərənγa S`miːətnika m. Ledinsko lastno 

ime za gozd in travnik, parc. št.: 685, 689/1, 689/2, v lasti domačinov sosednje Temnice. 
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Gornja njivaGornja njivaGornja njivaGornja njiva ▶ `̀̀̀ΓΓΓΓuuuuːːːːəəəərnja rnja rnja rnja `njiːva`njiːva`njiːva`njiːva `Γuːərnjə `njiːvə ž. Ledinsko lastno ime za njivo ter travnik v 

lasti domačije Lipa št. 18. Parc. št.: 89/1, 89/2, 89/3, 89/4. 

    

Gornja PasjicaGornja PasjicaGornja PasjicaGornja Pasjica ▶ `̀̀̀ΓΓΓΓuuuuːːːːəəəərnja rnja rnja rnja `Paːsjica`Paːsjica`Paːsjica`Paːsjica `Γuːərnjə `Paːsjicə ž. Ledinsko lastno ime za gozd. 

Parc. št.: 999/132, 999/135. Prva nepremičnina v lasti domačije Lipa št. 40, druga pa 

domačije  Lipa št. 28.  

    

Gornje VališčeGornje VališčeGornje VališčeGornje Vališče ▶ `̀̀̀ΓΓΓΓuuuuːːːːəəəərnje Wrnje Wrnje Wrnje Wəəəə`̀̀̀lilililiːšːšːšːščečečeče `Γuːərənγa Wə`liːšča s. Ledinsko lastno ime za gozd in 

travnik. Parc. št.: 862/1, 862/2. V lasti domačije Lipa št. 28. 

    

GorjanskoGorjanskoGorjanskoGorjansko ▶ ΓΓΓΓorororor`jaːnsko`jaːnsko`jaːnsko`jaːnsko -əγa s. Naselbinsko lastno ime. 

    

GospodniceGospodniceGospodniceGospodnice ▶ ΓΓΓΓasasasas`puː`puː`puː`puːəəəəddddəəəəncncncncəəəə - s. Ledinsko lastno ime za gozd. Identifikacijske številke in 

lastnika nepremičnine nisem zasledila. 

    

Gosta grižaGosta grižaGosta grižaGosta griža  ▶ `̀̀̀ΓΓΓΓuuuuːːːːəəəəsta γsta γsta γsta γ`riː`riː`riː`riːžažažaža -ə -ə ž. Ledinsko lastno ime za gozd, lastnik ne prebiva v  Lipi. 

Parc. št.: 999/34. 

    

GotovicaGotovicaGotovicaGotovica ▶ `̀̀̀ΓΓΓΓuuuuːːːːəəəətotototocacacaca -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnik in gozd. Parc. št.: 621, 623/1, 

623/2, 627. Lastniki so domačije Lipa št. 2, 28 in 37 ter dedič pokojnega vaščana, ki ne 

stanuje v vasi. 

    

GrebenGrebenGrebenGreben ▶ ΓΓΓΓrererere`biː`biː`biː`biːəəəənnnn -a m. Ledinsko lastno ime za gozd. Parc. št.: 999/53, 999/56, 999/57, 

999/153, 999/154, 999/155, 999/156, 999/158, 999/159, 999/160, 999/161, 999/162, 

999/163, 999/164, 999/165, 999/166, 999/167, 999/168, 999/169, 999/171, 999/172, 

999/173. Lastniki so bodisi dediči pokojnih vaščanov bodisi prebivalci sosednjih vasi. 

    

HHHH    

    

HrastovecHrastovecHrastovecHrastovec ▶ XXXXəəəərsrsrsrs`toːc`toːc`toːc`toːc -a m. Ledinsko lastno ime za travnike. Parc. št.: 146, 148, 154, 155, 

156, 157, 158/1, 158/2, 160/1, 160/2. Lastnica dveh nepremičnin je domačija Lipa št. 2, 

dveh rimskokatoliška župnija Lipa, lastniki drugih nepremičnin pa so dediči pokojnih 

domačinov, ki ne stanujejo v vasi. 
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HHHHortnicaortnicaortnicaortnica ▶ XortXortXortXort`niːca`niːca`niːca`niːca -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnik. Parc. št.: 232, 265/2, 265/3, 

266/1, 266/2, 267. Lastnica zadnje nepremičnine je domačija Lipa št. 35, druge so last 

dediča pokojnega domačina, ki ne stanuje v vasi. 

 

KKKK    

    

Karnelova NovicaKarnelova NovicaKarnelova NovicaKarnelova Novica ▶ KarKarKarKar`njeːlava No`viːca / Kar`niː`njeːlava No`viːca / Kar`niː`njeːlava No`viːca / Kar`niː`njeːlava No`viːca / Kar`niːəəəəlava Nolava Nolava Nolava No`viːca`viːca`viːca`viːca -ə -ə ž. Ledinsko lastno 

ime za pašnik, lastnica je domačija Lipa št. 2. Parc. št.: 370/1. 

    

KopiščeKopiščeKopiščeKopišče ▶ KoKoKoKo`piːš`piːš`piːš`piːščečečeče -a m. Ledinsko lastno ime za travnika, parc. št.: 52, 58, oba v lasti 

dediča pokojnega vaščana Lipe, ki sam ni domačin vasi. 

    

KostanjevicaKostanjevicaKostanjevicaKostanjevica ▶ KosKosKosKos`taːnjoca`taːnjoca`taːnjoca`taːnjoca -ə ž. Naselbinsko lastno ime.  

    

KradencaKradencaKradencaKradenca ▶ KKKK`raːd`raːd`raːd`raːdəəəəncancancanca -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnike in vinograde. Parc. št.: 492, 

493, 494, 509, 510, 511, 513, 514, 515/1, 515/2, 516, 516/3. Lastnice so predvsem 

domačije Lipa št. 12 a, 28 in 41 ter drugi dediči pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v vasi.  

    

KrajeKrajeKrajeKraje ▶ KKKK`raːj`raːj`raːj`raːjəəəə - ž mn. Ledinsko lastno ime za travnike, parc. št.: 463/1, 463/2, 469/1, 

469/2, 469/3, 469/4, v lasti domačij Lipa št. 2 in Lipa št. 10.  

 

LLLL    

    

LeskovecLeskovecLeskovecLeskovec ▶ `̀̀̀LiLiLiLiːːːːəəəəskoskoskoskocccc -a m. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 129, v lasti dediča 

pokojnega domačina, ki ni domačin vasi Lipa. 

    

Lipenska gmajna,Lipenska gmajna,Lipenska gmajna,Lipenska gmajna, tudi GmajnaGmajnaGmajnaGmajna ▶ `̀̀̀LiLiLiLiːpːpːpːpəəəənska γnska γnska γnska γ`maːjna`maːjna`maːjna`maːjna -ə -ə, tudi ΓΓΓΓ`̀̀̀mamamamaːjnaːjnaːjnaːjna -ə ž. Ledinsko lastno 

ime za gozd. Parc. št. 999/309, v lasti bivših in sedanjih članov Agrarne skupnosti Lipa, 

katerim je bilo premoženje vrnjeno v postopku denacionalizacije.  

 

LokarjeLokarjeLokarjeLokarje ▶ `̀̀̀LuLuLuLuːːːːəəəəkarjkarjkarjkarjəəəə Luːəkərji ž mn. Ledinsko lastno ime za njive in travnike. Parc. št.: 561, 

562, 564, 565, 566, 567/1, 567/2, 567/4, 568, 569, 570/1, 571/1, 571/2, 572, 574/1, 574/2, 

574/3, 749/2, 749/3, 765, 766/1, 766/2, 767. Lastnice so domačije Lipa št. 18, 23, 24, 28, 

29, 32, 35 in 38, ter drugi dediči pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v vasi.  

    



Nina Rogelja                                                   Zemljepisna in hišna imena v vasi Lipa na Krasu in njeni okolici 
 

36  

LokovecLokovecLokovecLokovec ▶ LoLoLoLo`koːc`koːc`koːc`koːc -a m. Ledinsko lastno ime za gozd, lastnica je Republika Slovenija. 

Parc. št.: 419. 

    

LokvaLokvaLokvaLokva ▶ `̀̀̀LuLuLuLuːːːːəəəəkvakvakvakva -ə ž. Ledinsko lastno ime za vaški kal, parc. št. 570/2. 

 

LozejevicaLozejevicaLozejevicaLozejevica ▶ LoLoLoLo`zeːjoca`zeːjoca`zeːjoca`zeːjoca -ə ž. Ledinsko lastno ime za gozd, lastnik ni prebivalec vasi Lipa 

na Krasu. Parc. št.: 1001/1, 1001/2. 

    

MMMM    

    

Mala BrežnicaMala BrežnicaMala BrežnicaMala Brežnica ▶ Ta Ta Ta Ta `maːla`maːla`maːla`maːla BrežBrežBrežBrež`niːca `niːca `niːca `niːca Ta `maːlə Brež`niːcə ž. Ledinsko lastno ime za travnik, 

parc. št.: 596. Lastniki so dediči pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v Lipi.  

    

Mala OgradaMala OgradaMala OgradaMala Ograda ▶ Ta Ta Ta Ta `maːla `W`maːla `W`maːla `W`maːla `Wəəəəːːːːγγγγradaradaradarada Ta `maːlə `wəːγradə ž. Ledinsko lastno ime za njivo, 

parc. št.: 23, v lasti domačije Lipa št. 37. 

    

Mala Serija Mala Serija Mala Serija Mala Serija ▶ Ta Ta Ta Ta `maːla`maːla`maːla`maːla SeSeSeSe`riːja `riːja `riːja `riːja Ta `maːlə Se`riːjə ž. Ledinsko lastno ime za travnika in 

neplodno zemljišče, parc. št.: 326/1, 326/2, 327, 536. Lastnica zadnje navedene 

nepremičnine je domačija Lipa št. 2, druge so v lasti dediča pokojnega vaščana, ki ne 

stanuje v vasi. 

 

Male Lokarje Male Lokarje Male Lokarje Male Lokarje ▶ Ta Ta Ta Ta `maːl`maːl`maːl`maːləəəə `̀̀̀LuLuLuLuːːːːəəəəkarjkarjkarjkarjəəəə    Ta `maːləx Luːəkarji ž mn. Ledinsko lastno ime za 

travnik v lasti dediča pokojnega domačina, ki ne stanuje v vasi Lipa. Parc. št.: 560. 

 

Mali Hrastovec Mali Hrastovec Mali Hrastovec Mali Hrastovec ▶ Ta Ta Ta Ta `maːli`maːli`maːli`maːli XXXXəəəərsrsrsrs`toːc `toːc `toːc `toːc Ta `maːlγa Xərs`toːca m. Ledinsko lastno ime za 

travnik in neplodno zemljišče v lasti domačije Lipa št. 2. Parc. št.: 150, 151/1, 151/2, 152. 

    

Malo TrepetičjeMalo TrepetičjeMalo TrepetičjeMalo Trepetičje ▶ Ta Ta Ta Ta `maːlo`maːlo`maːlo`maːlo TrepeTrepeTrepeTrepe`tiː`tiː`tiː`tiːčječječječje -γa -a s. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 739, 

v lasti domačina sosednje Temnice. 

    

MoškovecMoškovecMoškovecMoškovec ▶ MošMošMošMoš`koːc`koːc`koːc`koːc -a m. Ledinsko lastno ime za travnik in gozd, parc. št.: 130, 133, 

lastnik je dedič pokojnega domačina, ki ne stanuje v vasi. 
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NNNN    

    

Na breguNa breguNa breguNa bregu ▶ Na bNa bNa bNa b`riː`riː`riː`riːəəəəγiγiγiγi [b`riːəx b`riːəγa] m. Ledinsko lastno ime za travnike, njive in 

vinograde. Parc. št.: 90, 508/1, 508/2, 516/1, 516/2, 517, 518, 519, 520, 537, 539, 540, 544, 

545, 546, 547, 549/1, 549/2, 552, 553. Lastnice so povečini domačije Lipa št. 1, 20, 28, 37 

ter 43. Drugi lastniki so dediči pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v vasi. Glej Breg. 

    

Na bricahNa bricahNa bricahNa bricah ▶ Na bNa bNa bNa b`riːcax [`riːcax [`riːcax [`riːcax [B`riːcə - mn. ž]. Ledinsko lastno ime za pašnike in travnike. Parc. 

št.: 113/1, 114/1, 118, 119/3, 126, 135, 139, 141, 143/1,175, 883, 885/1, 885/2, 885/3, 

885/4, 887/1, 887/2, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 900, 913, 978/3, 978/4, 978/5. 

Lastnice so Lipa št. 2, 14, 18, 20, 23, 28, 32, 37 in 45, ter dediči pokojnih domačinov, ki ne 

stanujejo v vasi. Glej Brice. 

    

Na čotarščuNa čotarščuNa čotarščuNa čotaršču ▶ Na Na Na Na `̀̀̀čučučučuːːːːəəəəttttəəəəršči [ršči [ršči [ršči [`Čuːətəršče -a s]. Ledinsko lastno ime za travnike, parc. št.: 

433, 434, 435, 647/1, 649. Večinska lastnica je domačija Lipa št. 41, drugi lastniki niso 

prebivalci vasi Lipa. Glej Čotarišče. 

    

Na Golem vrhuNa Golem vrhuNa Golem vrhuNa Golem vrhu ▶ Na Na Na Na `̀̀̀ΓΓΓΓuuuuːːːːəəəəlllləəəən n n n `v`v`v`vəəəəːrxiːrxiːrxiːrxi[`Γoː `vəːrx `Γuːəlγa `vəːrxa m]. Ledinsko lastno ime za 

pašnik, lastniki niso prebivalci vasi Lipa na Krasu. Parc. št.: 410. Glej    Goli vrh. 

    

Na GotovicahNa GotovicahNa GotovicahNa Gotovicah ▶ Na Na Na Na `̀̀̀ΓΓΓΓuuuuːːːːəəəətotototocaxcaxcaxcax [`Γuːətocə - ž mn]. Ledinsko lastno ime za travnik, 

identifikacijske številke nepremičnine nisem zasledila.  

    

Na jezeruNa jezeruNa jezeruNa jezeru ▶ Na Na Na Na `j`j`j`jəəəəːzːzːzːzəəəəri ri ri ri  [`jəːzəro -a s]. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 999/54, 

999/55. Lastnica zadnje nepremičnine je Lipa št. 10, prve pa dedič pokojnega vaščana, ki 

ne stanuje v vasi. 

    

Na keržadiNa keržadiNa keržadiNa keržadi ▶ Na kNa kNa kNa kəəəərrrr`̀̀̀žažažažaːdiːdiːdiːdi [kər`žaːda -ə ž]. Ledinsko lastno ime za pot oz. del vasi Lipa, v 

lasti občine Miren-Kostanjevica. Parc. št.: 924. 

    

Na klancuNa klancuNa klancuNa klancu ▶ Na kNa kNa kNa k`laːnci`laːnci`laːnci`laːnci [k`laːnc -a m]. Ledinsko lastno ime za cesto oz. del vasi Lipa, v lasti 

občine Miren-Kostanjevica. Parc. št.: 1037. 
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Na lehtahNa lehtahNa lehtahNa lehtah ▶ Na Na Na Na `liː`liː`liː`liːəəəəxtaxxtaxxtaxxtax [`liːəxtə - ž mn.]. Ledinsko lastno ime za travnike. Lastniki so 

domačije Lipa št. 2, 18 in 32 ter dedič pokojnega domačina, ki ne stanuje v vasi. Parc. št.: 

39/1, 39/2, 39/3, 40, 42/1, 42/2, 45, 588/1, 588/2, 589, 590, 605, 606. 

    

Na lehtiču Na lehtiču Na lehtiču Na lehtiču ▶ Na lNa lNa lNa ləəəəxxxx`tiː`tiː`tiː`tiːči [či [či [či [ləx`tiːč -a m]. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 489, 525/1, 

525/2, lastnika sta domačija Lipa št. 2 ter dedič pokojnega domačina, ki ne stanuje v Lipi.  

    

Na Na Na Na lopatilopatilopatilopati ▶ Na loNa loNa loNa lo`paːti`paːti`paːti`paːti [lo`paːta -ə ž]. Ledinsko ime za vinograd v lasti domačije Lipa št. 18. 

Parc. št.: 668/1. 

    

Na njiviNa njiviNa njiviNa njivi ▶ Na Na Na Na `njiːvi`njiːvi`njiːvi`njiːvi [`njiːva -ə ž]. Ledinsko lastno ime za vinograde, njive ter travnike. Parc. 

št.: 76, 77, 81/1, 81/2, 83, 84. Lastnice so domačije Lipa št. 18, 39, 40 in 41. 

    

Na planinahNa planinahNa planinahNa planinah ▶ Na plaNa plaNa plaNa pla`niːnax`niːnax`niːnax`niːnax [pla`niːnə - ž mn]. Ledinsko lastno ime za travnike in gozd. 

Parc. št.: 999/46, 999/47, 999/48, 999/49, 999/51, 1005/1, 1005/2, 1006/1, 1006/2, 1007, 

1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014/1, 1014/2. Lastnica velikega dela teh 

nepremičnin je Republika Slovenija, sledijo ji lastniki, ki so bivši in sedanji člani Agrarne 

skupnosti Lipa, katerim je bilo premoženje vrnjeno v postopku denacionalizacije, domačija 

Lipa št. 23 ter drugi dediči pokojnih vaščanov, ki ne stanujejo v vasi. 

 

Na podoncahNa podoncahNa podoncahNa podoncah ▶ Na paNa paNa paNa pa`duː`duː`duː`duːəəəəncaxncaxncaxncax [Pa`duːəncə - ž mn]. Ledinsko lastno ime za travnik in gozd, 

parc. št.: 977/1, 977/2, v lastni dediča pokojnega domačina, ki ne stanuje v obravnavani 

vasi. Glej Podonce. 

    

Na poganciNa poganciNa poganciNa poganci ▶ Na Na Na Na popopopo`̀̀̀γaːnciγaːnciγaːnciγaːnci [Po`γaːnca -ə ž]. Ledinsko lastno ime za vaški kal in okoliški 

travnik. Parc. št.: 555/2, 556. Lastniki so bivši in sedanji člani Agrarne skupnosti Lipa, 

katerim je bilo premoženje vrnjeno v postopku denacionalizacije. Glej Poganca. 

 

Na poljanahNa poljanahNa poljanahNa poljanah ▶ Na polNa polNa polNa pol`jaːnax`jaːnax`jaːnax`jaːnax [pol`jaːnə - ž mn]. Ledinsko lastno ime za njive in okoliški 

travnik, parc. št.: 929/1, 929/2, 931/1, 931/2, 931/3, 931/4, 931/6, 931/7, 931/8, 931/9. 

Lastnice so domačije Lipa št. 12, 18, 24 in 28.  

    

Na poljuNa poljuNa poljuNa polju ▶ Na Na Na Na `puː`puː`puː`puːəəəəlji [lji [lji [lji [`puːəlje -a s]. Ledinsko lastno ime za travnike in njive. Parc. št.: 

802/1, 802/2, 822/2, 823, 824, 825/1, 825/2, 826, 827/1, 827/2, 828/1, 828/2, 830, 831, 832, 

833, 834. 
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Lastnice so domačije Lipa št. 12 a, 13 a in 40. Drugi lastniki so vaščani sosednje Temnice 

in dediči pokojnih vaščanov Lipe, ki ne stanujejo v vasi. 

    

Na robidniciNa robidniciNa robidniciNa robidnici ▶ Na roNa roNa roNa ro`biːd`biːd`biːd`biːdəəəəncincincinci [Ro`biːdənca -ə ž]. Ledinsko lastno ime za vinograd, njivo in 

travnik. Lastnica večine nepremičnin je domačija Lipa št. 45, ene nepremičnine pa 

domačija Lipa št. 29. Parc. št.: 749/1, 749/3, 750/1, 756. Glej Robidnica.  

 

Na rovniNa rovniNa rovniNa rovni ▶ Na Na Na Na `roːni`roːni`roːni`roːni [`Roːna -ə ž]. Ledinsko lastno ime za travnik. Parc. št.: 390, 871. 

Prva nepremičnina je last dedičev pokojnega vaščana, ki na stanujejo v vasi, druga pa 

domačije Lipa št. 28. 

    

Na stezahNa stezahNa stezahNa stezah ▶ Na sNa sNa sNa s`t`t`t`təəəəːzaxːzaxːzaxːzax [s`təːzə - ž mn.]. Ledinsko lastno ime za travnik, pašnik, gozd in 

neplodno zemljišče. Parc. št.: 312/2, 312/3, 313, 314, 322, 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 335, 

336, 337, 338, 340, 341, 343, 344/1, 344/2, 344/3, 345, 346. Lastnice so domačije Lipa št. 

2, 12 a, 18, 21, 28, 37 in 45. Drugi lastniki so Republika Slovenija, bivši in sedanji člani 

Agrarne skupnosti Lipa, katerim je bilo premoženje vrnjeno v postopku denacionalizacije 

ter dediči pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v vasi. 

    

Na SolinNa SolinNa SolinNa Solinahahahah ▶ Na SoNa SoNa SoNa So`liːnax`liːnax`liːnax`liːnax [So`liːnə - ž mn.]. Ledinsko lastno ime za travnike in gozd. Parc. 

št.: 172/2, 173, 174, 987, 988, 990, 991, 992, 994, 996, 997/1, 997/2, 997/3, 998/1, 999/60, 

999/296, 999/297. Lastnice so po večini domačije Lipa št. 2, 14, 28, 40 in 41. Lastniki 

nekaj nepremičnin so tudi Republika Slovenija, občina Miren - Kostanjevica ter Kraški 

vodovod Sežana d. o. o., nekaj nepremičnin pa posedujejo tudi dediči pokojnih vaščanov, 

ki ne stanujejo v vasi. 

    

Na srednjem vrhuNa srednjem vrhuNa srednjem vrhuNa srednjem vrhu ▶ Na sNa sNa sNa s`riː`riː`riː`riːəəəədnjdnjdnjdnjəəəəm m m m `v`v`v`vəəəəːrxiːrxiːrxiːrxi [S`riːədnji `vəːrx S`riːədnjəγa `vəːrxa m]. Ledinsko 

lastno ime za gozd. Parc. št.: 999/118, 999/119. Lastnik prve nepremičnine je dedič 

pokojnega vaščana, ki ne stanuje v vasi, druga nepremičnina pa je last Republike Slovenije. 

Glej Srednji vrh. 

    

Na valiNa valiNa valiNa vališčuščuščušču ▶ Na vaNa vaNa vaNa va`liːš`liːš`liːš`liːščičičiči [Va`liːšče -a s]. Ledinsko lastno ime za gozd in travnik, parc. št.: 

858, 859/1, 859/2, 861, 863, 864, 865, 873/1, 873/2, 901, 902. Lastnice so domačije Lipa št. 

12 a in 13 a, Republika Slovenija ter dedič pokojnega domačina, ki ne stanuje v vasi. Glej 

Vališče. 
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Na vrhu BorštaNa vrhu BorštaNa vrhu BorštaNa vrhu Boršta ▶ Na Na Na Na `v`v`v`vəəəəːrx ːrx ːrx ːrx `Bwoːršta / Na `v`Bwoːršta / Na `v`Bwoːršta / Na `v`Bwoːršta / Na `vəəəərx rx rx rx `Buː`Buː`Buː`Buːəəəəršta [ršta [ršta [ršta [`Bwoːršt/`Buːəršt -a m]. Ledinsko 

lastno ime za travnik, parc. št.: 293, v lasti domačije Lipa št. 33, ter drugih dedičev 

pokojnega vaščana, ki ne stanujejo v vasi. 

    

Na Na Na Na vrhu Bricvrhu Bricvrhu Bricvrhu Bric ▶ Na Na Na Na `v`v`v`vəəəəːrx Bːrx Bːrx Bːrx B`riːci`riːci`riːci`riːci [Bricə - ž mn.]. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 

171/2. Lastniki so bivši in sedanji člani Agrarne skupnosti Lipa, katerim je bilo 

premoženje vrnjeno v postopku denacionalizacije. 

    

Na vrhu v Dolu Na vrhu v Dolu Na vrhu v Dolu Na vrhu v Dolu ▶ Na Na Na Na `v`v`v`vəəəəːrxi u ːrxi u ːrxi u ːrxi u `Du`Du`Du`Duːːːːəəəəlililili [`vəːrx u `Duːəli `vəːrxa u `Duːəli m]. Ledinsko lastno 

ime za travnik, parc. št.: 291, 292. Lastnik je dedič pokojnega domačina, ki pa ne stanuje v 

vasi Lipa. 

    

Na zlaticah Na zlaticah Na zlaticah Na zlaticah ▶ Na zlaNa zlaNa zlaNa zla`tiːcax`tiːcax`tiːcax`tiːcax [Zla`tiːcə - ž mn.]. Ledinsko lastno ime za gozd. Parc. št.: 

1004/2, 1004/3, 1004/4, 1004/5, 1004/6, 1004/7, 1004/8, 1004/9, 1004/10, 1004/11, 

1004/12, 1004/13, 1004/14,  1004/15, 1004/16, 1004/17, 1004/18, 1004/19, 1004/20, 

1004/21, 1004/22, 1004/23, 1004/24, 1004/25, 1004/26, 1004/27, 1004/28, 1004/29, 

1004/30, 1004/31, 1004/32, 1004/33, 1004/34, 1004/35, 1004/36, 1004/37, 1004/38, 

1004/39, 1004/40, 1004/41, 1004/42, 1004/43, 1004/44, 1004/45, 1004/46. Lastnice so 

domačije Lipa št. 2, 10, 12 a, 13 a, 14, 20, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 40, 41 in 45. Lastnica ene 

nepremičnine je Republika Slovenija, nekaj nepremičnin je tudi v lasti dedičev pokojnih 

domačinov, ki ne stanujejo v Lipi. Glej Zlatice.  

 

Na ŽorževcuNa ŽorževcuNa ŽorževcuNa Žorževcu ▶ Na Na Na Na `̀̀̀ŽoŽoŽoŽoːrːrːrːržožožožocicicici [`Žoːržoc -a m]. Ledinsko lastno ime za gozd. Parc. št.: 

999/233, 999/264, v lasti bivših in sedanjih članov Agrarne skupnosti Lipa, katerim je bilo 

premoženje vrnjeno v postopku denacionalizacije. 

 

Nad Bakovci Nad Bakovci Nad Bakovci Nad Bakovci ▶ Nat Nat Nat Nat `Baːkocami`Baːkocami`Baːkocami`Baːkocami [`Baːkoci -o m mn.]. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. 

št.: 999/66, v lasti domačije Lipa št. 32. 

    

Nad Solinami Nad Solinami Nad Solinami Nad Solinami ▶ NatNatNatNat    SoSoSoSo`liːnami [`liːnami [`liːnami [`liːnami [So`liːnə - ž mn.]. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 

999/59, 999/61, v lasti domačije Lipa št. 12 a. 

    

NjivaNjivaNjivaNjiva ▶ `̀̀̀NjiNjiNjiNjiːva ːva ːva ːva -ə ž. Ledinsko lastno ime za njivo in travnike. Parc. št.: 80, 82, 801/1, 801/2. 

Nepremičnine so v lasti domačij Lipa št. 2, 13 a in 23. 
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Nova Novica Nova Novica Nova Novica Nova Novica ▶ Ta Ta Ta Ta `nwoːva No`viːca / Ta `nuː`nwoːva No`viːca / Ta `nuː`nwoːva No`viːca / Ta `nuː`nwoːva No`viːca / Ta `nuːəəəəva Nova Nova Nova No`viːca`viːca`viːca`viːcaTa `nwoːvə No`viːcə / Ta `nuːəvə 

No`viːcə ž. Ledinsko lastno ime za gozd in travnik, parc. št.: 451/3, 452, v lasti domačije 

Lipa št 18. 

    

Novica Novica Novica Novica ▶ NoNoNoNo`viːca`viːca`viːca`viːca -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnike in gozd. Parc. št.: 247, 248/1, 248/2, 

347/1, 347/2, 347/3, 350/2, 368, 370/2, 373/1, 373/2, 383/7, 392/1, 392/2, 392/3, 394/1, 

394/2, 401/2, 402, 403/1, 403/2, 403/3, 413/1, 413/2, 414, 415, 416, 417, 418, 422/1, 422/2, 

422/3, 450. Lastnice nepremičnin so domačije Lipa št. 2, 14, 18, 28, 33 in 35, Republika 

Slovenija ter drugi dediči pokojnih vaščanov, ki niso domačini vasi Lipa na Krasu. 

    

Novica na vrhu Novica na vrhu Novica na vrhu Novica na vrhu ▶ NoNoNoNo`viːca na `v`viːca na `v`viːca na `v`viːca na `vəəəəːrxi ːrxi ːrxi ːrxi No`viːcə na `vəːrxi ž. Ledinsko lastno ime za travnik, 

parc. št.: 360/1, 360/2, v lasti domačije Lipa št. 12 a. 

    

Novica nad Novico Novica nad Novico Novica nad Novico Novica nad Novico ▶▶▶▶ NoNoNoNo`viːca nad No`viːcu [`viːca nad No`viːcu [`viːca nad No`viːcu [`viːca nad No`viːcu [Novica -ə ž]. Ledinsko lastno ime za gozd, 

parc. št.: 999/65, v lasti domačije Lipa št. 45. 

    

Novica nad Solinami Novica nad Solinami Novica nad Solinami Novica nad Solinami ▶ NoNoNoNo`viːca nat So`liːnami `viːca nat So`liːnami `viːca nat So`liːnami `viːca nat So`liːnami No`viːcə nat So`liːnami ž. Ledinsko lastno 

ime za pašnik, parc. št.: 999/62, v lasti domačije Lipa št. 2. 

    

Novica pod Frdalji Novica pod Frdalji Novica pod Frdalji Novica pod Frdalji ▶ NoNoNoNo`viːca pot F`viːca pot F`viːca pot F`viːca pot Fəəəərrrr`daːljami `daːljami `daːljami `daːljami No`viːcə pot Fər`daːljami ž. Ledinsko lastno 

ime za gozd, parc. št.: 420/1, 420/2. Lastnik je domačin sosednje vasi – Temnice. 

    

Novica pod Svetim Ambrožem Novica pod Svetim Ambrožem Novica pod Svetim Ambrožem Novica pod Svetim Ambrožem ▶ NoNoNoNo`viːca pot S`viː`viːca pot S`viː`viːca pot S`viː`viːca pot S`viːəəəəttttəəəən Ambn Ambn Ambn Amb`ruː`ruː`ruː`ruːəəəəžžžžəəəənnnn No`viːcə pot S`viːətən 

Amb`ruːəžən ž. Ledinsko ime za travnik, pašnik in gozd. Parc. št.: 853/2, 853/3, 854/1, 

854/2, 854/3, 854/4, 854/5, 854/6. Večinska lastnica je domačija Lipa št. 2, drugi lastnik je 

dedič pokojnega domačina, ki ne stanuje v vasi.  

 

Novica pri jamiNovica pri jamiNovica pri jamiNovica pri jami ▶ NoNoNoNo`viːca p`viːca p`viːca p`viːca pəəəər r r r `jaːmi`jaːmi`jaːmi`jaːmi No`viːcə pər `jaːmi ž. Ledinsko lastno ime za travnik, 

pašnik, gozd in neplodno zemljišče. Parc. št. 305, 348, 350/1, 351, v lasti domačije Lipa št. 

2. 

    

NoNoNoNovica pri Strugi vica pri Strugi vica pri Strugi vica pri Strugi ▶ NoNoNoNo`viːca p`viːca p`viːca p`viːca pəəəər Str Str Str St`ruː`ruː`ruː`ruːγi γi γi γi Noviːcə pər St`ruːγi ž. Ledinsko lastno ime za 

pašnik, parc. št.: 369, v lasti domačije Lipa št. 13 a. 
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Novica pri Šibeljih Novica pri Šibeljih Novica pri Šibeljih Novica pri Šibeljih ▶ NoNoNoNo`viːca p`viːca p`viːca p`viːca pəəəər Šir Šir Šir Ši`beːljax `beːljax `beːljax `beːljax No`viːcə pər Ši`beːljax ž. Ledinsko lastno ime 

za gozd in travnik. Parc. št.: 177, 178, 179. Prva nepremičnina je v lasti domačije Lipa št. 

45, drugi dve pa dediča pokojnega domačina, ki ni vaščan Lipe. 

    

Novica pri Vališču Novica pri Vališču Novica pri Vališču Novica pri Vališču ▶ NoNoNoNo`viːca p`viːca p`viːca p`viːca pəəəər Var Var Var Va`liːš`liːš`liːš`liːšči či či či No`viːcə pər Va`liːšči ž. Ledinsko lastno ime za 

gozd, parc. št.: 999/79, v lasti domačije Lipa št. 28. 

    

Novica v Gosti griži Novica v Gosti griži Novica v Gosti griži Novica v Gosti griži ▶ NoNoNoNo`viːca u ``viːca u ``viːca u ``viːca u `ΓΓΓΓuuuuːːːːəəəəsti γsti γsti γsti γ`riː`riː`riː`riːži ži ži ži No`viːcə u `Γuːəsti γ`riːži ž. Ledinsko lastno 

ime za gozd, parc. št.: 999/2, 999/36, v lasti domačij Lipa št. 12 a in 13 a. 

    

Novica v ŽlebuNovica v ŽlebuNovica v ŽlebuNovica v Žlebu ▶ NoNoNoNo`viːca u `viːca u `viːca u `viːca u ŽŽŽŽ`liː`liː`liː`liːəəəəbi bi bi bi No`viːcə u Ž`liːəbi ž. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. 

št.: 9999/27, v lasti domačije Lipa št. 45. 

    

Novica za Paredom Novica za Paredom Novica za Paredom Novica za Paredom  ▶ NoNoNoNo`viːca za Pa`riː`viːca za Pa`riː`viːca za Pa`riː`viːca za Pa`riːəəəədan dan dan dan No`viːcə za Pa`riːədan ž. Ledinsko lastno ime 

za travnik, parc. št.: 280/1, 280/2, v lasti dediča pokojnega domačina, ki ne stanuje v vasi. 

    

Novica za Stolom Novica za Stolom Novica za Stolom Novica za Stolom ▶ NoNoNoNo`viːca za S`tuː`viːca za S`tuː`viːca za S`tuː`viːca za S`tuːəəəəlan lan lan lan No`viːcə za S`tuːəlan ž. Ledinsko lastno ime za 

gozd, parc. št.: 999/15, v lasti domačije Lipa št. 45. 

    

NoviceNoviceNoviceNovice ▶ NoNoNoNo`viːc`viːc`viːc`viːcəəəə - ž mn. Ledinsko lastno ime za travnik, identifikacijske številke 

nepremičnine nisem zasledila. 

    

NovičicaNovičicaNovičicaNovičica ▶ NoNoNoNo`viː`viː`viː`viːčcačcačcačca -ə ž. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 999/70, v lasti domačije 

Lipa št 28. 

 

OOOO    

    

ObadnicaObadnicaObadnicaObadnica ▶ WWWWəəəə`̀̀̀babababaːdːdːdːdəəəəncancancanca -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnik in gozd. Parc. št.: 361, 362, 

364, 365, 371, 372. Lastnici sta domačiji Lipa št. 28 in 41 ter dedič pokojnega domačina, 

ki ne stanuje v Lipi. 

     

ObadnjakObadnjakObadnjakObadnjak ▶ WWWWəəəə`̀̀̀babababaːdnjːdnjːdnjːdnjəəəəkkkk -a m. Ledinsko lastno ime za travnike in gozd. Parc. št.: 797/2, 

798, 836, 841, 843, 845, 846/1, 846/2. Lastnice so domačije Lipa št. 11 a, 40 in 45, 

Krajevna skupnost Temnica ter drugi dediči pokojnih vaščanov, ki niso domačini vasi Lipa.  
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Obadnjaki vrtičiObadnjaki vrtičiObadnjaki vrtičiObadnjaki vrtiči ▶ WWWWəəəə`̀̀̀babababaːdnjːdnjːdnjːdnjəəəəki wki wki wki wəəəərrrr`tiː`tiː`tiː`tiːčičičiči Wə`baːdnjikəx wər`tiːčo m mn. Ledinsko lastno 

ime za travnik, parc. št.: 794/1, 794/2, 795, 800, v lasti dediča pokojnega domačina, ki ne 

stanuje v vasi. 

    

OgabrovciOgabrovciOgabrovciOgabrovci  ▶ W▶ W▶ W▶ Wəəəə`̀̀̀γaːbroγaːbroγaːbroγaːbrocicicici Wə`γaːbroco m mn. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 

643/3, v lasti domačije Lipa št. 18. 

    

OgradaOgradaOgradaOgrada ▶ `̀̀̀WWWWəəəəːːːːγradaγradaγradaγrada -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnike, njive in vinograde. Parc. št.: 8/1, 

8/2, 9, 10, 12/1, 12/2, 16, 17/1, 17/2, 20/1, 24, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30, 31, 34, 35, 37/1, 

37/2, 87, 770/1, 771, 772. Večinske lastnice navedenih nepremičnin so domačije Lipa št. 2, 

4 a, 10, 14, 18, 33, 35 in 40. Drugi lastniki so dediči pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v 

Lipi.  

    

Ograda pri AdamoviciOgrada pri AdamoviciOgrada pri AdamoviciOgrada pri Adamovici ▶ `̀̀̀WWWWəəəəːːːːγrada pγrada pγrada pγrada pəəəər Ar Ar Ar A`daːmoci`daːmoci`daːmoci`daːmoci `Wəːγradə pər A`daːmoci ž. Ledinsko 

lastno ime za travnik, parc. št.: 188,189, v lasti dedičev pokojnih domačinov, ki ne 

stanujeta v Lipi. 

    

OgradicaOgradicaOgradicaOgradica ▶ `̀̀̀WWWWəəəəːːːːγratcaγratcaγratcaγratca -ə ž. Ledinsko lastno ime za pašnik, parc. št.: 187, v lasti dedičev 

pokojnega domačina, ki ne stanujejo v vasi. 

    

Oranji dolOranji dolOranji dolOranji dol ▶ `̀̀̀WWWWəəəəːranji ːranji ːranji ːranji `doː`doː`doː`doː `Wəːranjiγa `duːəla m. Ledinsko lastno ime za travnik. Parc. št.: 

162/1, 162/2, 203, 204/1, 205, 206/1, 206/2, 207/1, 207/2. Lastnice so domačije Lipa št. 13 

a, 23 in 24.  

    

OrehovecOrehovecOrehovecOrehovec ▶ WWWWəəəə`̀̀̀ririririːːːːəəəəxoxoxoxocccc -a m. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 262, 263, 264, v lasti 

domačije Lipa št 33, ter drugih dedičev pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v Lipi. 

    

OzidOzidOzidOzid, tudi OzidecOzidecOzidecOzidec ▶ WWWWəəəə`̀̀̀ziziziziːtːtːtːt -da, tudi WWWWəəəə`̀̀̀ziziziziːtsːtsːtsːts -a m. Ledinsko lastno ime za travnike, gozdove 

in pašnike. Parc. št.: 99/1, 99/2, 443, 445, 446, 447, 448, 449/1, 449/2, 451/1, 451/2, 453/1, 

453/2, 453/3, 453/4, 455/1, 456/2, 477/2, 478, 479, 482, 484/1, 875, 876, 877, 878, 879, 

880/1, 880/2, 880/3, 881/3, 882. Lastnice so domačije Lipa št. 1, 2, 12 a, 18, 20, 23, 29, 35, 

40, in 45. Drugi lastniki so dediči pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v Lipi. 
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OzidičOzidičOzidičOzidič ▶ WWWWəəəə`̀̀̀ziziziziːdiːdiːdiːdičččč -a m. Ledinsko lastno ime za travnik in gozd, parc. št.: 268/1, 268/2, 269, 

281/1, 281/2, 281/3, 282, 283/1, 283/2, 299/1, 299/2, 307. Večinske lastnice so domačije 

Lipa št. 28, 35 in 41, drugi lastniki pa so dediči pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v Lipi. 

    

OzidičiOzidičiOzidičiOzidiči ▶ WWWWəəəə`̀̀̀ziziziziːdiːdiːdiːdičičičiči -o m mn. Ledinsko lastno ime za gozd in travnik. Parc. št.: 299/2, 301, 

302. Lastnik prve nepremičnine je dedič pokojnega vaščana, ki ne stanuje v vasi, drugi dve 

pa sta v lasti domačije Lipa št. 28. 

    

OzidjeOzidjeOzidjeOzidje ▶ WWWWəəəə`̀̀̀ziziziziːdjeːdjeːdjeːdje -a s. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 881/1, 881/2, v lasti 

dediča pokojnega vaščana, ki ni domačin Lipe. 

    

OzidnicaOzidnicaOzidnicaOzidnica ▶ WWWWəəəə`̀̀̀ziziziziːdːdːdːdəəəəncancancanca -ə ž. Ledinsko lastno ime za gozd, travnik in pašnik. Parc. št.: 180, 

181/1, 181/2, 182, 183, 184, 185, 186. Večinske lastnice navedenih nepremičnin so 

domačije Lipa št. 2, 23 in 41, drugi lastniki so dediči pokojnih domačinov, ki ne stanujejo 

v vasi. 

 

PPPP    

    

PasjicaPasjicaPasjicaPasjica ▶ `̀̀̀PaPaPaPaːsjicaːsjicaːsjicaːsjica -ə ž. Ledinsko lastno ime za gozd. Parc. št.: 999/100, 999/104, 999/108, 

999/120, 999/123, 999/125, 999/126, 999/127, 999/130, 999/133, 999/134. Večinske 

lastnice so, s po eno nepremičnino, domačije Lipa št. 2, 10, 24, 33, 35 in 39. Druga dva 

lastnika sta dediča pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v vasi. 

    

PetelinkaPetelinkaPetelinkaPetelinka ▶ PetePetePetePete`liːnka`liːnka`liːnka`liːnka -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 294, v lasti domačije 

Lipa št. 11 a. 

    

PodoncePodoncePodoncePodonce  ▶ PaPaPaPa`duː`duː`duː`duːəəəəncncncncəəəə - ž mn. Ledinsko lastno ime za njive, travnike in gozd. Parc. št.: 87, 

95/1, 96, 97, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 265/5, 265/6, 

265/7, 265/8, 265/9, 284, 285/1, 295/1, 295/2, 975, 976/1, 976/2, 976/3. Večinska lastnica 

je domačija Lipa št. 45, sledijo ji 39, 33, 2, 29, in 41. Drugi lastniki so dediči pokojnih 

domačinov, ki ne stanujejo v obravnavani vasi. 

    

Pod BrdomPod BrdomPod BrdomPod Brdom ▶ Pot Pot Pot Pot `B`B`B`Bəəəəːrdanːrdanːrdanːrdan [`Bəːrdo -a m]. ledinsko lastno ime za travnik, gozd, njive in 

vinograd. Parc. št.: 704/1, 704/2, 705/1, 779, 780, 782, 784, 790, 791/1, 791/2, 793, 803/1, 

808/1, 808/2, 808/4, 810, 812, 813, 817, 820, 821, 822/1, 839, 840. Lastnice so domačije 
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Lipa št. 11 a, 18, 20, 23 in 40, ena nepremičnina je v lasti Rimskokatoliške cerkve, druge 

pa so bodisi last vaščanov sosednje Temnice bodisi dedičev pokojnih domačinov, ki ne 

stanujejo v vasi. 

    

Pod DolomPod DolomPod DolomPod Dolom ▶ Pod Pod Pod Pod `Duː`Duː`Duː`Duːəəəəlanlanlanlan [`Duːəl -a m]. Ledinsko lastno ime za travnik in njivo. Parc. št.: 

484/2, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 503, 504, 505, 506, 507. Večinske lastnice so 

domačije Lipa št. 1, 20, 23, 29, 37 in 41. Drugi lastniki so dediči pokojnih domačinov, ki 

ne stanujejo v Lipi. 

    

Pod KaličiPod KaličiPod KaličiPod Kaliči ▶ Pod KaPod KaPod KaPod Ka`liː`liː`liː`liːčamičamičamičami [Ka`liːči -o m mn.]. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 

999/63, lastnik je dedič pokojnega vaščana, ki ni domačin vasi Lipa na Krasu. 

    

Pod SevciPod SevciPod SevciPod Sevci ▶ Pot Pot Pot Pot `Siː`Siː`Siː`Siːəəəəcicicici [`Siːəcə - ž mn.]. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 241, 

244/1, 244/2, 244/3, 245/2. Večinski lastnik je dedič pokojnega vaščana, ki ni domačin 

vasi, zadnja nepremičnina pa je v lasti Župnije Komen. 

        

Pod Svetim AmbrožemPod Svetim AmbrožemPod Svetim AmbrožemPod Svetim Ambrožem ▶ Pot SPot SPot SPot S`viː`viː`viː`viːəəəətin Ambtin Ambtin Ambtin Amb`ruː`ruː`ruː`ruːəəəəžžžžəəəənnnn [S`viːəti Amb`ruːəš S`viːədγa 

Amb`ruːəža m]. Ledinsko lastno ime za gozd. Parc. št.: 848, 849, 850, 851, 999/81, 999/82, 

999/83, 999/84, 999/86, 999/87, 999/88, 999/89, 999/90, 999/93, 999/95, 999/96, 999/114, 

999/140, 999/142, 999/143. Večinske lastnice so domačije Lipa št. 2, 4, 12 a, 13 a, 28, 35 

in 41 ter Republika Slovenija. Drugi lastniki so bodisi dediči pokojnih domačinov, ki ne 

stanujejo v vasi, bodisi vaščani sosednje Temnice. 

    

PodbrdoPodbrdoPodbrdoPodbrdo ▶ PodPodPodPod`b`b`b`bəəəəːrdoːrdoːrdoːrdo -a s. Ledinsko lastno ime za travnik in njivo. Parc. št.: 803/1, 803/2, 

804, 805, 806. Lastniki so bodisi dediči pokojnih vaščanov, ki ne stanujejo v Lipi, bodisi 

vaščani sosednje Temnice.  

 

PogancaPogancaPogancaPoganca ▶ PoPoPoPo`̀̀̀γaːncaγaːncaγaːncaγaːnca -ə ž. Ledinsko lastno ime za vaški kal. Parc. št. 556. 

    

PoredPoredPoredPored ▶ ParParParPar`iː`iː`iː`iːəəəətttt Pa`̀̀̀riːəda m. Ledinsko lastno ime za travnik. Identifikacijske številke 

nepremičnine nisem zasledila. 

 

Pri brajdiciPri brajdiciPri brajdiciPri brajdici ▶ PPPPəəəər br br br b`raːjd`raːjd`raːjd`raːjdəəəəci [ci [ci [ci [b`raːjdəca -ə ž]. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 579, 

583, v lasti domačije Lipa št. 2. 
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Pri BregihPri BregihPri BregihPri Bregih ▶ PPPPəəəər Br Br Br B`riː`riː`riː`riːəəəəγaxγaxγaxγax [b`riːəx -γa m mn.]. Ledinsko lastno ime za neplodno zemljišče, 

parc. št.: 525/3, lastniki so bivši in sedanji člani Agrarne skupnosti Lipa, katerim je bilo 

premoženje vrnjeno v postopku denacionalizacije. 

    

Pri figi na BricihPri figi na BricihPri figi na BricihPri figi na Bricih ▶ PPPPəəəər r r r `fiː`fiː`fiː`fiːγi na Bγi na Bγi na Bγi na B`riːcax`riːcax`riːcax`riːcax [`fiːγa na B`riːcax `fiːγə na B`riːcax ž]. Ledinsko 

lastno ime za travnik in gozd, parc. št.: 899, 904, v lasti dedičev pokojnih domačinov, ki ne 

stanujejo v Lipi. 

 

Pri FrnisciPri FrnisciPri FrnisciPri Frnisci ▶ PPPPəəəər Fr Fr Fr Fəəəərrrr`niːsci`niːsci`niːsci`niːsci [Fər`niːsca -ə ž]. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 382, v 

lasti dediča pokojnega domačina, ki ne stanuje v obravnavani vasi.  

 

Pri GabroviciPri GabroviciPri GabroviciPri Gabrovici ▶ PPPPəəəər r r r `̀̀̀ΓΓΓΓaaaaːbrociːbrociːbrociːbroci, `Γaːbroca -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 

575, 576/2, v lasti domačije Lipa št. 2.  

 

Pri Pri Pri Pri HrastovcuHrastovcuHrastovcuHrastovcu ▶ PPPPəəəər Xr Xr Xr Xəəəə`̀̀̀rrrrːstociːstociːstociːstoci [Xə`rːstoc -a m]. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št. 

149, 153, v lasti domačije Lipa št. 39. 

    

Pri jamiPri jamiPri jamiPri jami ▶ PPPPəəəər r r r `jaːmi`jaːmi`jaːmi`jaːmi [`jaːma -ə]. Ledinsko lastno ime za travnik in gozd. Lastnica ene 

nepremičnine je domačija Lipa št. 33, druge so v lasti bodisi nevaščanov bodisi dedičev 

pokojnih vaščanov, ki ne stanujejo v Lipi. Parc. št.: 242, 255, 258, 259, 265/1. 

    

Pri ložiščuPri ložiščuPri ložiščuPri ložišču ▶ PPPPəəəər lor lor lor lo`̀̀̀žižižižiːšːšːšːščičičiči [lo`žiːšče -a] s. Ledinsko lastno ime za pašnik, parc. št.: 999/50, v 

lasti bivših in sedanjih članov Agrarne skupnosti Lipa, katerim je bilo premoženje vrnjeno 

v postopku denacionalizacije. 

    

Pri lužiPri lužiPri lužiPri luži ▶ PPPPəəəər r r r `luː`luː`luː`luːžižižiži [`luːža -ə ž]. Ledinsko lastno ime za njivo, parc. št.: 63, v lasti dediča 

pokojnega domačina, ki ne stanuje v vasi. 

    

Pri SladnikuPri SladnikuPri SladnikuPri Sladniku ▶ PPPPəəəər Sr Sr Sr Sladladladlad`niːki`niːki`niːki`niːki [S`laːdnik -a m]. Ledinsko lastno ime za gozd, pašnik in 

travnik. Parc. št.: 375/1, 375/2, 377/1, 377/2, 377/3, 378, 379, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 

383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 383/8, 384/1, 384/2, 385, 386/1, 386/2, 387/1, 389. Večinska 

lastnica nepremičnin je domačija Lipa št. 39, eno nepremičnino poseduje tudi domačija 

Lipa št. 38. Druge pa so bodisi v lasti  nevaščanov bodisi dedičev pokojnih domačinov, ki 

ne stanujejo v Lipi. 
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Pri šterniPri šterniPri šterniPri šterni ▶ PPPPəəəər šr šr šr š`tiː`tiː`tiː`tiːəəəərnirnirnirni [š`tiːərna -ə ž]. Ledinsko lastno ime za pašnik, parc. št.: 949/3, v 

lasti domačije Lipa št. 11 a. 

    

Pri VališčuPri VališčuPri VališčuPri Vališču ▶ PPPPəəəər Var Var Var Va`liːš`liːš`liːš`liːščičičiči [Va`liːšče -a s]. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 999/77, v 

lasti dediča pokojnega vaščana, ki ni domačin vasi. 

    

RRRR    

    

RačugovecRačugovecRačugovecRačugovec ▶ RaRaRaRa`̀̀̀čučučučuːːːːγocγocγocγoc -a m. Ledinsko lastno ime za travnik in gozd, parc. št.: 471, 472/1, 

472/2, 473/3, 473/4, v lasti domačije Lipa št. 2.  

    

RobidnicaRobidnicaRobidnicaRobidnica ▶ RoRoRoRo`biːd`biːd`biːd`biːdəəəəncancancanca -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnik in vinograd. Parc. št.: 747/1, 

747/2, 747/3, 751, 752, 753, 754. Večinski lastnici sta domačiji Lipa št. 29 in 39, dve 

nepremičnini pa sta last dediča pokojnega domačina, ki ne stanuje v Lipi. 

    

RogoljicaRogoljicaRogoljicaRogoljica ▶ RoγolRoγolRoγolRoγol`jiːca`jiːca`jiːca`jiːca -ə ž. Ledinsko lastno ime za njivo, travnik in pašnik. Parc. št.: 90, 

91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95/2, 120. Večinska lastnica navedenih nepremičnin je domačija 

Lipa št. 40, sledi ji domačija Lipa št 29, ena nepremičnina pa je v lasti dediča pokojnega 

vaščana, ki ni domačin vasi Lipa na Krasu. 

    

RovnaRovnaRovnaRovna ▶ `RoRoRoRoːnaːnaːnaːna -ə ž. Ledinsko lastno ime za pašnik, parc. št.: 440, v lasti domačije Lipa št. 

10. 

 

SSSS    

    

SekevcSekevcSekevcSekevc ▶ SeSeSeSe`kiː`kiː`kiː`kiːəəəəcccc -a m. Ledinsko lastno ime za gozd. Parc. št. 999/198, 999/200, v lasti 

domačije Lipa št. 24 in dedičev pokojnega vaščana, ki niso domačini vasi Lipa. 

    

SerijaSerijaSerijaSerija ▶ SSSSəəəə`̀̀̀ririririːjaːjaːjaːja -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnike, njive in vinograd. Parc. št.: 92, 324/1, 

324/2, 325/1, 325/2, 328/1, 328/2, 328/3, 330, 331, 332/1, 333, 334, 521, 522, 527, 532, 

533, 534/1, 534/2. Večinske lastnice so domačije Lipa št. 2, 12 a, 20, 28, 40, in 43. Drugi 

lastniki so dediči pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v vasi. 

    

SevceSevceSevceSevce  ▶ `̀̀̀SiSiSiSiːːːːəəəəccccəəəə - ž mn. Ledinsko lastno ime za travnik in pašnik, parc. št.: 212/1, 212/2, 

227, 230, v lasti domačije Lipa št. 37. 
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SkolinovicaSkolinovicaSkolinovicaSkolinovica ▶ SkoSkoSkoSko`liːnoca`liːnoca`liːnoca`liːnoca -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 399, 400, v lasti 

domačije Lipa št. 14. 

    

SmetnikSmetnikSmetnikSmetnik ▶ SSSS`miː`miː`miː`miːəəəətniktniktniktnik -a m. Ledinsko lastno ime za travnik in gozd. Lastniki so večinoma 

dedič pokojnega vaščana, ki ni domačin obravnavane vasi, domačina sosednje Temnice ter 

domačija Lipa št. 41. Parc. št.: 652/1, 652/2, 652/3, 652/5, 652/6, 653/1, 653/2, 654, 690, 

691. 

 

SmetnikiSmetnikiSmetnikiSmetniki  ▶ SSSS`miː`miː`miː`miːəəəətnikitnikitnikitniki -o m mn. Ledinsko lastno ime za travnik. Parc. št.: 652/4, 653/2, v 

lasti domačije Lipa št. 41. 

    

Srednji vrhSrednji vrhSrednji vrhSrednji vrh ▶ SSSS`riː`riː`riː`riːəəəədnji dnji dnji dnji `v`v`v`vəəəəːrxːrxːrxːrx S`riːədnγa `vəːrxa m. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 

999/121, v lasti domačije Lipa št. 39. 

    

Stara NovicaStara NovicaStara NovicaStara Novica ▶ Ta sTa sTa sTa s`taːra no`viːca`taːra no`viːca`taːra no`viːca`taːra no`viːca Ta s`taːrə no`viːcə ž. Ledinsko lastno ime za gozd in 

travnik. Parc. št.: 398/1, 398/2, 398/3, 401/1, 999/18, 999/23. Po eno nepremičnino 

posedujejo domačije Lipa št. 2, 12 a in 40, druge so v lasti dedičev pokojnih domačinov, ki 

ne stanujejo v vasi. 

    

StolStolStolStol ▶ SSSS`toː`toː`toː`toː S`tuːəla m. Ledinsko lastno ime za hrib, gozd, travnike in pašnike. Parc. št.: 

999/174, 999/175, 999/176, 999/177, 999/178, 999/179, 999/180, 999/181, 999/182, 

999/183, 999/184, 999/185, 999/186, 999/187, 999/188, 999/189, 999/190, 999/191, 

999/192, 999/193, 999/194, 999/195, 999/196, 999/197, 999/199, 999/201, 999/202, 

999/203, 999/204, 999/205, 999/206, 999/207, 999/208, 999/209, 999/210, 999/211, 

999/212, 999/213, 999/214, 999/215, 999/216, 999/217, 999/218, 999/219, 999/220, 

999/221, 999/222, 999/223, 999/224, 999/225, 999/226, 999/227, 999/228, 999/229, 

999/230, 999/231, 999/232, 999/233, 999/234, 999/235, 999/236, 999/237, 999/238, 

999/239, 999/240, 999/241, 999/242, 999/243, 999/244, 999/245, 999/246, 999/247, 

999/248, 999/249, 999/250, 999/251, 999/252, 999/253, 999/254, 999/255, 999/256, 

999/257, 999/258, 999/259, 999/260, 999/261, 999/261, 999/263, 999/264, 999/265, 

999/266, 999/267, 999/268, 999/269, 999/270, 999/271, 999/272, 999/273, 999/274, 

999/275. 

Večinske lastnice so domačije Lipa št. 2, 10, 12 a, 13 a, 14, 16, 20, 23, 24, 23, 28, 29, 32, 

33, 35, 37, 39, 40, 41, 45. Lastniki velikega števila navedenih nepremičnin so tudi bivši in 

sedanji člani Agrarne skupnosti Lipa, katerim je bilo premoženje vrnjeno v postopku 
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denacionalizacije ter Republika Slovenija. Drugi lastniki so dediči pokojnih domačinov, ki 

ne stanujejo v Lipi.  

 

StrugaStrugaStrugaStruga ▶ StStStSt`ruː`ruː`ruː`ruːγaγaγaγa -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnik in gozd, parc. št.: 366/1, 366/2, 366/3, 

v lasti domačije Lipa št. 29. 

    

Sveti AmbrožSveti AmbrožSveti AmbrožSveti Ambrož ▶ SSSS`viː`viː`viː`viːəəəəti Ambti Ambti Ambti Amb`ruː`ruː`ruː`ruːəəəəšššš S`viːədγa Amb`ruːəža m. Ledinsko lastno ime za hrib. 

    

SvetoSvetoSvetoSveto ▶ SuSuSuSuəəəə`̀̀̀tutututuːːːː SSSSəəəə`̀̀̀ttttiːəγa s. Naselbinsko lastno ime sosednje vasi. 

 

ŠŠŠŠ    

    

Šibeljeva dolinaŠibeljeva dolinaŠibeljeva dolinaŠibeljeva dolina ▶ ŠiŠiŠiŠi`biː`biː`biː`biːəəəəljava doljava doljava doljava do`liːna`liːna`liːna`liːna Ši`biːəljavə do`liːnə ž. Ledinsko lastno ime za travnik, 

parc. št.: 315, 318, 319, v lasti dediča pokojnega domačina, ki ne stanuje v Lipi. 

    

ŠkratljevicaŠkratljevicaŠkratljevicaŠkratljevica ▶ ŠkŠkŠkŠk`raːtlj`raːtlj`raːtlj`raːtljəəəəcacacaca -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnik in pašnik. Parc. št.: 170, 

171/1, 171/3, 171/4, 195/1. Lastnica prve navedene nepremičnine je domačija Lipa št. 37, 

druge pa so v lasti dedičev pokojnih vaščanov, ki niso domačini. 

    

ŠčrbinaŠčrbinaŠčrbinaŠčrbina ▶ ŠčŠčŠčŠčəəəərrrr`biːna`biːna`biːna`biːna -ə ž. Naselbinsko lastno ime za sosednjo vas. Ime je bilo hiperkorektno 

poknjiženo v Škrbina. 

    

ŠvarovcaŠvarovcaŠvarovcaŠvarovca ▶ ŠvaŠvaŠvaŠva`roːca`roːca`roːca`roːca -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnik in gozd. Parc. št.: 233, 235, 236, 

238, 239, 241, 243, 245/1, 257. Lastnici dveh navedenih nepremičnin sta domačiji Lipa št. 

23 in 45, druge nepremičnine so v lasti dediča pokojnega domačina, ki pa ne stanuje v vasi. 

 

TTTT    

    

TemnicaTemnicaTemnicaTemnica ▶ ToToToTommmm`niːca`niːca`niːca`niːca -ə ž. Naselbinsko lastno ime za sosednjo vas. 

    

Tonkov DolTonkov DolTonkov DolTonkov Dol ▶ `̀̀̀TuTuTuTuːːːːəəəənkonkonkonko    `Doː`Doː`Doː`Doː `Tuːənkoγa `duːəla m. Ledinsko lastno ime za gozd in 

travnike. Parc. št.: 428/4, 441/1, 441/2, 671/2, 679/1, lastnica vseh navedenih nepremičnin 

je domačija Lipa št. 10. 
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TrepetičjeTrepetičjeTrepetičjeTrepetičje ▶ TrepeTrepeTrepeTrepe`tiː`tiː`tiː`tiːčječječječje -a s. Ledinsko lastno ime za gozd in travnike, njivo in pašnike. 

Parc. št.: 532, 671/1, 671/3, 671/4, 679/2, 681, 692, 693/1, 693/2, 694, 695, 696, 697, 698, 

699, 700, 701, 702, 703/1, 703/2, 705/1, 705/2, 706, 707, 708, 709, 710/1, 710/2, 711, 712, 

713, 714, 715, 716, 718, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 727/1, 727/2, 728, 729, 730, 731, 

732, 734, 735/1, 735/2, 735/3, 735/4, 736/1, 736/2, 740/1, 740/2, 741, 743/1, 743/2, 811, 

812/1, 812/2,  815, 816, 819. Lastnice večjega dela navedenih nepremičnin so domačije 

Lipa št. 2, 12 a, 13, 14, 24, 28, 35, 37, 40 in 41 ter Republika Slovenija. Drugi lastniki so 

bodisi domačini sosednje Temnice bodisi dediči pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v 

Lipi.   

    

Trnovice Trnovice Trnovice Trnovice  ▶ TTTTəəəərrrr`noːc`noːc`noːc`noːcəəəə - ž mn. Ledinsko lastno ime za travnik in njivo. Parc. št.: 13/1, 13/2, 

999/44, 999/45. Lastnica prvih dveh nepremičnin je domačija Lipa št. 10, zadnjih pa 

dediča pokojnega domačina, ki ne stanujeta v Lipi. 

    

TrsteljTrsteljTrsteljTrstelj ▶ `̀̀̀DDDDəəəəːrsteːrsteːrsteːrsteĺĺĺĺ -lja m. Ledinsko lastno ime za hrib na severni strani obravnavane vasi.  

 

VVVV    

    

V BarkiV BarkiV BarkiV Barki ▶ U U U U `Baːrki [`Baːrki [`Baːrki [`Baːrki [`Baːrka -ə ž]. Ledinsko lastno ime za travnik in gozd, parc. št.: 686, 

687, 688, v lasti domačina sosednje Temnice. 

    

V BeznuV BeznuV BeznuV Beznu ▶ U U U U `Bjeːzni`Bjeːzni`Bjeːzni`Bjeːzni [`Bjeːzno -a s]. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 907, 908, v 

lasti dedičev pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v vasi. 

    

V borštuV borštuV borštuV borštu ▶ U U U U `bwoːršti`bwoːršti`bwoːršti`bwoːršti [`Bwoːršt -a m]. Ledinsko lastno ime za travnik in gozd, parc. št.: 

308, 311/1, 311/2, v lasti domačije Lipa št. 45. Glej Boršt. 

    

V brajdahV brajdahV brajdahV brajdah ▶ U bU bU bU b`raːjdax`raːjdax`raːjdax`raːjdax [b`raːjdə - ž mn.] Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 674, v 

lasti domačije Lipa št. 12 a. 

    

V dolinahV dolinahV dolinahV dolinah ▶ U doU doU doU do`liːnax`liːnax`liːnax`liːnax [do`liːnə - ž mn.]. Ledinsko lastno ime za pašnik in travnik. Parc. 

št.: 352, 353, 354/1, 355, 357, 358, 359. Lastniki so domačije Lipa št. 12 a in 18, ter dediči 

pokojnih domačinov, ki pa ne stanujejo v vasi Lipa. 
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V dolini pri SlatnikuV dolini pri SlatnikuV dolini pri SlatnikuV dolini pri Slatniku ▶ U doU doU doU do`liːni p`liːni p`liːni p`liːni pəəəər Slatr Slatr Slatr Slat`niːki`niːki`niːki`niːki [do`liːna pər Slat`niːki do`liːnə pər Slat`niːki ž]. 

Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 387/2, v lasti domačije Lipa št. 38. 

    

V dolenji PasjiciV dolenji PasjiciV dolenji PasjiciV dolenji Pasjici ▶ U ta U ta U ta U ta `̀̀̀dudududuːːːːəəəəlllləəəənji nji nji nji `Paːsjici`Paːsjici`Paːsjici`Paːsjici [Ta `duːələnja `Paːsjica Ta `duːələnjə `Paːsjicə ž]. 

Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 999/107, v lasti domačije Lipa št. 40. 

    

V doluV doluV doluV dolu ▶ U U U U `duː`duː`duː`duːəəəəlililili [`Doː `Duːəla m]. Ledinsko lastno ime za travnike, njivo in gozd. Parc. 

št.: 47, 49, 216/1, 216/2, 217, 286/1, 286/2, 287, 288/1, 288/2, 289, 290/1, 290/2, 775, 776,  

897, 898, 905/2, 906/1, 906/2, 910, 911, 912, 918/1, 920, 922, 983/1. Lastnice so večinoma 

domačije Lipa št. 2, 10, 13 a, 18 in 35. Lastnica dveh nepremičnin je tudi rimskokatoliška 

cerkev, drugi lastniki pa so dediči pokojnih domačinov, ki pa ne stanujejo v Lipi. Glej Dol. 

    

V drnjulovcuV drnjulovcuV drnjulovcuV drnjulovcu ▶ U dU dU dU dəəəərnrnrnrn`juːloci`juːloci`juːloci`juːloci [Dərn`juːloc -a m]. Ledinsko lastno ime za gozd in travnik. 

Parc. št.: 395, 397, 473/5, 473/6. Lastnica zadnje navedene nepremičnine je domačija Lipa 

št. 20, prvi dve sta v lasti dedičev pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v vasi, tretja  pa je 

last Republike Slovenije. Glej Drnjulovec. 

    

V Gorenjih KrajihV Gorenjih KrajihV Gorenjih KrajihV Gorenjih Krajih ▶ U Ta U Ta U Ta U Ta `̀̀̀γuːγuːγuːγuːəəəərrrrəəəənjnjnjnjəəəəx Kx Kx Kx K`raːjax`raːjax`raːjax`raːjax [Ta `γuːərənji K`raːji Ta `γuːərənjəx K`raːjo 

m mn.]. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 610, v lasti domačije Lipa št. 2. 

    

V gosti grižiV gosti grižiV gosti grižiV gosti griži ▶ U U U U `̀̀̀γuːγuːγuːγuːəəəəsti γsti γsti γsti γ`riː`riː`riː`riːžižižiži [`Γuːəsta γ`riːža `Γuːəstə γ`riːžə ž]. Ledinsko lastno ime za 

gozd. Parc. št.: 999/26, 999/28, 999/29, 999/30, 999/31, 999/32, 999/33, 999/34, 999/35. 

Lastnice večine navedenih nepremičnin so domačije Lipa št. 14, 23, 24, 28 in 40, drugi 

lastniki so dediči pokojnih vaščanov, ki niso domačini obravnavane vasi. Glej Gosta griža. 

        

V hrastovcuV hrastovcuV hrastovcuV hrastovcu ▶ U xU xU xU xəəəərsrsrsrs`toːci`toːci`toːci`toːci [Xərs`toːc -a m]. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 147, 

lastnik je dedič pokojnega domačina, ki pa ne stanuje v obravnavani vasi. Glej Hrastovec.  

    

V KlincihV KlincihV KlincihV Klincih ▶ U KU KU KU K`liːncax`liːncax`liːncax`liːncax [K`liːnci -o m mn.] Ledinsko lastno ime za gozd, identifikacijske 

številke nepremičnine nisem zasledila. 

 

V krajahV krajahV krajahV krajah ▶ U kU kU kU k`raːjax`raːjax`raːjax`raːjax [k`raːjə - ž mn.] Ledinsko lastno ime za travnike in njivo. Lastnice so 

domačije Lipa št. 2, 16, 28, 35 in 40. Nekaj nepremičnin pa ostaja v lasti dedičem pokojnih 

domačinov, ki ne stanujejo v vasi Lipa na Krasu. Parc. št.: 455/2, 457/1, 457/2, 457/3, 458, 
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487/1, 487/2, 487/3, 491, 613/1, 613/2, 613/3, 614, 616, 617, 618/1, 618/2, 619/1, 619/2. 

Glej Kraje. 

 

V krajah DermanjihV krajah DermanjihV krajah DermanjihV krajah Dermanjih ▶ U kU kU kU k`raːjax D`raːjax D`raːjax D`raːjax Dəəəərrrr`maːnj`maːnj`maːnj`maːnjəəəəxxxx [K`raːjə Dər`maːnjə K`raːj Dər`maːnjəx ž mn.] 

Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 468, v lasti domačije Lipa št. 37. Glej Kraje. 

    

V krajah pod zidomV krajah pod zidomV krajah pod zidomV krajah pod zidom ▶ U kU kU kU k`raːjax pod `ziːdan`raːjax pod `ziːdan`raːjax pod `ziːdan`raːjax pod `ziːdan [K`raːjə pod `ziːdan K`raːj pod `ziːdan ž mn.] 

Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 460/1, 460/2, v lasti domačije Lipa št. 37. Glej 

Kraje. 

    

V pasjiciV pasjiciV pasjiciV pasjici ▶ U U U U `paːsjici`paːsjici`paːsjici`paːsjici [`Paːsjica -ə ž]. Ledinsko lastno ime za gozd. Parc. št.: 999/40, 999/98, 

999/99, 999/101, 999/102, 999/103, 999/105, 999/106, 999/109, 999/110, 999/111, 

999/112, 999/113, 999/114, 999/122, 999/124, 999/128, 999/129, 999/131, 999/136, 

999/137. Večinske lastnice navedenih nepremičnin so domačije Lipa št. 2, 12 a, 13 a, 14, 

16, 28, 41 in 45. Drugi lastniki so, s po eno nepremičnino, Republika Slovenija ter drugi 

dediči pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v vasi Lipa na Krasu. Glej Pasjica. 

    

V sevcahV sevcahV sevcahV sevcah ▶ U U U U `siː`siː`siː`siːəəəəcaxcaxcaxcax [`Siːəcə - ž mn.]. Ledinsko lastno ime za travnik in pašnik. Parc. 

št.: 144, 145/1, 145/2, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 183,  190, 191, 192/1, 192/2, 193, 194, 

196, 197, 209, 211/1, 211/2, 215, 218, 221, 223, 226, 228/1, 228/2, 229, 231. Lastnice 

večine navedenih nepremičnin so domačije Lipa št. 2, 13 a, 18, 23, 28, 35, 37, 40 in 41. 

Lastnica dveh nepremičnin je rimskokatoliška župnija Lipa, druge pa so v lasti dedičev 

pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v obravnavani vasi. Glej Sevce.  

    

V Sevcah na rovniV Sevcah na rovniV Sevcah na rovniV Sevcah na rovni ▶ U U U U `Siː`Siː`Siː`Siːəəəəcax na cax na cax na cax na `roːni`roːni`roːni`roːni [`Siːəcə na `roːni `Siːəc na `roːni ž mn.]. 

Ledinsko lastno ime za travnik. Identifikacijske številke in lastnika nepremičnine nisem 

zasledila. 

    

V Sevcah nad HrastovcemV Sevcah nad HrastovcemV Sevcah nad HrastovcemV Sevcah nad Hrastovcem ▶ U U U U `Siː`Siː`Siː`Siːəəəəcax nad Xcax nad Xcax nad Xcax nad Xəəəərsrsrsrs`toːcam [`toːcam [`toːcam [`toːcam [`Siːəcə nad Xərs`toːcam 

`Siːəc nad Xərs`toːcam ž mn.] Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 159, v lasti 

domačije Lipa št. 13 a. 

 

V Sevcah V Sevcah V Sevcah V Sevcah v hrastičjuv hrastičjuv hrastičjuv hrastičju ▶ U U U U `Siː`Siː`Siː`Siːəəəəcax u xrascax u xrascax u xrascax u xras`tiː`tiː`tiː`tiːčji [čji [čji [čji [`Siːəcə u xras`tiːčji `siːəc u xras`tiːčji ž mn.] 

Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 166, v lasti domačije Lipa št. 2. 
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V vrtuV vrtuV vrtuV vrtu ▶ U U U U `w`w`w`wəəəəːrti [ːrti [ːrti [ːrti [`Wəːrt -a m]. Ledinsko lastno ime za travnike, vinograd, gozd in njivo. 

Parc. št.: 5/2, 10, 925, 926, 941/1, 941/2, 945, 946, 947, 948, 949/1, 949/2, 952, 953/1, 

953/2, 953/3, 999/71, 999/72, 999/78, 999/79, 999/189, 999/245, 999/247. Večinske 

lastnice so domačije Lipa št. 10, 11 a, 12 a, 28, 40 in 45, drugi lastniki pa so dediči 

pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v obravnavani vasi.  

    

V vrtičuV vrtičuV vrtičuV vrtiču ▶ U wU wU wU wəəəərrrr`tiː`tiː`tiː`tiːči [či [či [či [`wəːrtič -a m]. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 943, 944, 

999/69, v lasti domačije Lipa št. 11 a. 

    

V zgorenji PasjiciV zgorenji PasjiciV zgorenji PasjiciV zgorenji Pasjici ▶ U ta zU ta zU ta zU ta z`̀̀̀γuːγuːγuːγuːəəəərrrrəəəənji nji nji nji `Paːsjici`Paːsjici`Paːsjici`Paːsjici [Ta z`γuːərənja `Paːsjica Ta z`γuːərənjə `Paːsjicə 

ž]. Ledinsko lastno ime za gozd. Identifikacijske številke in lastništva nepremičnine nisem 

zasledila. 

    

V žlebuV žlebuV žlebuV žlebu ▶ U žU žU žU ž`liː`liː`liː`liːəəəəbibibibi [Ž`liːəp -ba m]. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 853/1, v lasti 

domačije Lipa št. 2. 

    

VališčeVališčeVališčeVališče  ▶ WWWWəəəə`̀̀̀lilililiːšːšːšːščečečeče -a s. Ledinsko lastno ime za gozd in travnik, parc. št.: 855, 856, 860, 

867, 868, 869, 874, v lasti domačij Lipa št. 18, 28 in 41. 

    

Vališče na rovniVališče na rovniVališče na rovniVališče na rovni ▶ WWWWəəəə`̀̀̀lilililiːšːšːšːšče nče nče nče nəəəə    `roːni`roːni`roːni`roːni Wə`liːšča nə `roːni s. Ledinsko lastno ime za travnik 

in gozd, parc. št.: 872, v lasti domačije Lipa št. 28. 

    

Večja OgradaVečja OgradaVečja OgradaVečja Ograda  ▶ Ta Ta Ta Ta `viː`viː`viː`viːəəəəča ča ča ča `W`W`W`Wəəəəːːːːγradaγradaγradaγrada Ta `viːəčə `Wəːγradə ž. Ledinsko lastno ime za travnik, 

parc. št.: 33, v lasti domačije Lipa št. 2. 

 

Večja partidaVečja partidaVečja partidaVečja partida v krajah v krajah v krajah v krajah ▶ Ta Ta Ta Ta `viː`viː`viː`viːəəəəča parča parča parča par`tiːda u k`raːja`tiːda u k`raːja`tiːda u k`raːja`tiːda u k`raːjaxxxx, Ta `viːəča par`tiːda -ə -ə ž. Ledinsko 

lastno ime za travnik, parc. št.: 612, v lasti domačije Lipa št. 37. Glej Kraje. 

    

Večja SerijaVečja SerijaVečja SerijaVečja Serija ▶ Ta Ta Ta Ta `viː`viː`viː`viːəəəəčačačača SeSeSeSe`riːja `riːja `riːja `riːja Ta `viːəčə Se`riːjə ž. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. 

št.: 535/1, 535/2. Prva nepremičnina je v lasti domačije Lipa št. 37, druga pa domačije Lipa 

št. 28. 

    

Večje Trepetičje Večje Trepetičje Večje Trepetičje Večje Trepetičje ▶ Ta Ta Ta Ta `viː`viː`viː`viːəəəəčečečeče TrepeTrepeTrepeTrepe`tiː`tiː`tiː`tiːčječječječje -Ǐγa -a s. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 

721, v lasti domačije Lipa št. 37. 
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Velika Brežnica Velika Brežnica Velika Brežnica Velika Brežnica ▶    Ta Ta Ta Ta `viː`viː`viː`viːəəəəčačačača BrežBrežBrežBrež`niːca `niːca `niːca `niːca Ta `viːəčə Brež`niːcə ž. Ledinsko lastno ime za 

travnik domačije Lipa št. 12 a. Parc. št.: 607. 

    

Velike LokarjeVelike LokarjeVelike LokarjeVelike Lokarje ▶    Ta veTa veTa veTa ve`liːk`liːk`liːk`liːkəəəə `̀̀̀LuLuLuLuːːːːəəəəkarjkarjkarjkarjəəəə    Ta ve`liːkəx Luːəkarji ž mn. Ledinsko lastno ime za 

njive in travnike, parc. št.: 555/1, 557/1, 557/3, 558, v lasti domačij Lipa št. 1, 18 in 37.   

 

VgabrovicaVgabrovicaVgabrovicaVgabrovica ▶ U▶ U▶ U▶ U`̀̀̀γaːbrocaγaːbrocaγaːbrocaγaːbroca -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 643/2, 643/3, v 

lasti domačije Lipa št. 18. 

 

VojščicaVojščicaVojščicaVojščica ▶ WošWošWošWoš`̀̀̀ččččiiiiːcaːcaːcaːca -ə ž. Naselbinsko lastno ime.  

    

VrtVrtVrtVrt ▶ `̀̀̀WWWWəəəəːrtːrtːrtːrt -a m. Ledinsko lastno ime za travnike, pašnike in njive ter del pokopališča 

padlim vojakom v 1. svetovni vojni. Parc. št.: 1/ 2, 4/1, 25/1, 54, 55, 55/1, 55/2, 71, 73, 554, 

923/1, 923/2, 928, 941/2, 942/1, 950/1, 950/2, 950/3, 950/4, 950/5, 951/1, 951/2, 960, 963, 

967. Lastniki večine navedenih nepremičnin so dediči pokojnih vaščanov, ki ne stanujejo v 

obravnavani vasi, nekaj nepremičnin posedujejo tudi domačije Lipa št. 2, 11a, 21, 23, 32, 

40 in 41. Pokopališče pa je v lasti občine Miren-Kostanjevica. 

    

Vrt na grižiVrt na grižiVrt na grižiVrt na griži ▶ `̀̀̀WWWWəəəəːrt na ːrt na ːrt na ːrt na γγγγ`riː`riː`riː`riːžižižiži `Wəːrta na γ`riːži m. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 

999/73, v lasti dediča pokojnega domačina, ki ne stanuje v obravnavani vasi. 

    

Vrt pod orehiVrt pod orehiVrt pod orehiVrt pod orehi ▶ `̀̀̀WWWWəəəəːrt pod oːrt pod oːrt pod oːrt pod o`riː`riː`riː`riːəəəəxixixixi `Wəːrta pod o`riːəxi m. Ledinsko lastno ime za njivo in 

travnik, parc. št.: 74, 75, v lasti domačije Lipa št. 2. 

    

Vrt pri BaševihVrt pri BaševihVrt pri BaševihVrt pri Baševih ▶ `̀̀̀WWWWəəəəːrt pːrt pːrt pːrt pəəəər r r r `Baːšav`Baːšav`Baːšav`Baːšavəəəəxxxx -a pər `Baːšavəx m. Ledinsko lastno ime za vinograd. 

Parc. št.: 275/1, 275/2, 275/3. Lastnica je domačija Lipa št. 45. 

    

Vrt pri NackovihVrt pri NackovihVrt pri NackovihVrt pri Nackovih ▶ `̀̀̀WWWWəəəəːrt pːrt pːrt pːrt pəəəər r r r `Naːckav`Naːckav`Naːckav`Naːckavəəəəxxxx `Wəːrta pər `Naːckavəx m. Ledinsko lastno ime za 

njivo, parc. št.: 3/1. Lastnica je domačija Lipa št. 12 a. 

    

VrtičVrtičVrtičVrtič ▶    `W`W`W`Wəəəəːrtiːrtiːrtiːrtičččč -a m. Ledinsko lastno ime za travnika. Parc. št.: 41, 490/1, 490/2, 490/3. 

Prva nepremičnina je v lasti dediča pokojnega vaščana, ki ni domačin obravnavane vasi, 

druge tri navedene nepremičnine pa ima v lasti domačija Lipa št. 18. 
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Vrtiči na BreguVrtiči na BreguVrtiči na BreguVrtiči na Bregu ▶ `̀̀̀WWWWəəəəːrtiːrtiːrtiːrtiči na Bči na Bči na Bči na B`riː`riː`riː`riːəəəəγiγiγiγi `Wəːrtičo na B`riːəγi m mn. Ledinsko lastno ime za 

travnik, parc. št.: 543, 557/2, v lasti domačije Lipa št. 2. 

 

ZZZZ    

    

Za Dolom Za Dolom Za Dolom Za Dolom ▶ Za Za Za Za `Duː`Duː`Duː`Duːəəəəlanlanlanlan [`Doː `Duːəla m]. Ledinsko lastno ime za travnik in gozd. Parc. 

št.: 208, 210/1, 210/2, 214/1, 214/2, 219, 224/1, 224/2, 225. Večinski lastnici sta domačiji 

Lipa št. 2 in 35, preostali lastnik je dedič pokojnega domačina, ki ne stanuje v obravnavani 

vasi.  

 

Za BorštomZa BorštomZa BorštomZa Borštom ▶ Za Za Za Za `Bwoːrštan / Za `Buː`Bwoːrštan / Za `Buː`Bwoːrštan / Za `Buː`Bwoːrštan / Za `Buːəəəərštanrštanrštanrštan [`Bwoːršt/`Buːəršt -a m]. Ledinsko lastno ime za 

travnik, parc. št.: 303, 304, 306, v lasti domačije Lipa št. 2. 

    

Za Za Za Za kostanjikostanjikostanjikostanji ▶ Za Za Za Za `kuː`kuː`kuː`kuːəəəəststststəəəənjinjinjinji [`kuːəstənji -o m mn.] Ledinsko lastno ime za vinograd in 

travnik, parc. št.: 604/1, 604/3, v lasti domačije Lipa št. 24 in dediča pokojnega domačina, 

ki ne stanuje v obravnavani vasi.  

    

Za kalomZa kalomZa kalomZa kalom ▶ Za Za Za Za `kaːlan`kaːlan`kaːlan`kaːlan [`kaː `kaːla m]. Ledinsko lastno ime za gozd, parc. št.: 1002, v lasti 

domačije Lipa št. 39.  

    

Za PoredomZa PoredomZa PoredomZa Poredom ▶ Za PaZa PaZa PaZa Pa`riː`riː`riː`riːəəəədandandandan [Pa`riːət -da m]. Ledinsko lastno ime za travnike in njivo. Parc. 

št.: 265/10, 265/11, 265/12, 265/13, 270, 272, 273/1, 273/2, 278, 279. Lastniki so domačije 

Lipa št. 18, 37 in 45 ter dedič pokojnega vaščana, ki ni domačin obravnavane vasi. 

    

Za Poredom na BricihZa Poredom na BricihZa Poredom na BricihZa Poredom na Bricih ▶ Za PaZa PaZa PaZa Pa`riː`riː`riː`riːəəəədan na Bricaxdan na Bricaxdan na Bricaxdan na Bricax [Pa`riːət -da m]. Ledinsko lastno ime za 

travnik, pašnik in gozd. Parc. št.: 111, 112, 114/2, 115/1, 115/2, 116, 117, 119/1, 119/2, 

126, 127, 128, 134/1, 134/2, 136, 137, 138, 140, 142, 143/2. Večinske lastnice navedenih 

nepremičnin so domačije Lipa št. 2, 11 a, 13 a, 14, 24, 32, 41 in 45. Drugi lastniki so dediči 

pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v obravnavani vasi. 

    

Za Za Za Za Poredom na hribuPoredom na hribuPoredom na hribuPoredom na hribu ▶ Za PaZa PaZa PaZa Pa`riː`riː`riː`riːəəəədan na xdan na xdan na xdan na x`riːbi`riːbi`riːbi`riːbi [Pa`riːət -da m]. Ledinsko lastno ime za 

pašnik, parc. št.: 127, v lasti domačije Lipa št. 41. 

    

Za StolomZa StolomZa StolomZa Stolom ▶ Za SZa SZa SZa S`tuː`tuː`tuː`tuːəəəəlanlanlanlan [S`toː S`tuːəla m]. Ledinsko lastno ime za gozd. Parc. št.: 999/2, 

999/3, 999/4, 999/5, 999/6, 999/7, 999/8, 999/9, 999/10, 999/11, 999/12, 999/13, 999/14, 
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999/16, 999/17, 999/19, 999/20, 999/21, 999/22, 999/24, 1004/3. Lastnice, s po eno 

navedeno nepremičnino, so domačije Lipa št. 10, 12 a, 20, 29, 32, 35, 37 in 41, lastniki 

drugih nepremičnin pa so dediči pokojnih vaščanov, ki sami niso domačini obravnavane 

vasi. 

 

Za Svetim AmbrožemZa Svetim AmbrožemZa Svetim AmbrožemZa Svetim Ambrožem ▶ Za SZa SZa SZa S`viː`viː`viː`viːəəəətin Ambtin Ambtin Ambtin Amb`ruː`ruː`ruː`ruːəəəəžžžžəəəən [n [n [n [Sviːəti Ambruːəž -dγa -a m]. Ledinsko 

lastno ime za gozd in pašnik. Parc. št.: 999/143, 999/145, 999/147, 999/150, 999/151, 

999/152. Lastnice, s po eno navedeno nepremičnino, so domačije Lipa št. 33 in 45 ter 

Republika Slovenija, druge nepremičnine so bodisi v lasti dedičev pokojnih vaščanov, ki 

niso domačini obravnavane vasi, bodisi domačinov sosednje Temnice. 

    

ZagabrovicaZagabrovicaZagabrovicaZagabrovica ▶ ZaZaZaZa`̀̀̀γaːbrocaγaːbrocaγaːbrocaγaːbroca -ə ž. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 655/1, 655/2, v 

lasti domačije Lipa št. 18. 

    

ZavališčeZavališčeZavališčeZavališče ▶ ZavaZavaZavaZava`liːš`liːš`liːš`liːščečečeče -a s. Ledinsko lastno ime za gozd in travnik. Parc. št.: 857, 999/78, 

999/116, 999/117. Lastnica prve nepremičnine je domačija Lipa št. 28, druge tri pa so v 

lasti dedičev pokojnih domačinov, ki ne stanujejo v Lipi. 

    

ZlaticeZlaticeZlaticeZlatice ▶ ZlaZlaZlaZla`tiːc`tiːc`tiːc`tiːcəəəə - ž mn. Ledinsko lastno ime za gozd. Identifikacijske številke 

nepremičnine in lastnika nisem zasledila. 

    

ZverinkaZverinkaZverinkaZverinka ▶ ZveZveZveZve`riːnka`riːnka`riːnka`riːnka -ə ž. Ledinsko lastno ime za gozd in pašnik, parc. št.: 380, v lasti 

domačije Lipa št. 33. 

 

ŽŽŽŽ    

    

ŽlebŽlebŽlebŽleb ▶ ŽŽŽŽ`liː`liː`liː`liːəəəəpppp -ba m. Ledinsko lastno ime za travnik, parc. št.: 966, v lasti domačije Lipa št. 

40.  
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4.2 Hišna imena4.2 Hišna imena4.2 Hišna imena4.2 Hišna imena    

 

»Posebna kategorija vzdevkov so hišna imena. Ta so imela velik pomen, posebno na 

podeželju. Imenujejo se domača ali vulgarna imena (v matičnih knjigah vulgo), v starejši 

literaturi tudi zmerjanje (pri Pleteršniku in Brezniku za nemško Spitzname, Spottname) ter 

zdevek, pritikljej, zdeto, priloženo ime, gerdo ime, ime z zmerjanjem dano v Cigaletovem 

nemško-slovenskem slovarju, v Beli krajini pa prišvarek ‘Vulgarname’ in prišvrk ‘Vulgar-

Spitz-Spottname’. To so imena, ki se držijo hiše, kmetije, domačije, in sicer ne glede na to, 

da so se v njih pogosto menjavali gospodarji z različnimi priimki. Kljub upadanju so v 

kmečkem okolju še danes živa in ohranjajo imena, vzdevke ali priimke nekdanjih 

gospodarjev ali kažejo še kake druge posebnosti glede naselitve, lokacije, pri nekmečkih 

hišah tudi (obrtno, gostinsko idr.) dejavnost prednikov« (Keber 2002: 61). 

 

Pred nastankom priimkov so bila hišna imena najzanesljivejše prepoznavno  

znamenje posameznika v domačem okolju. Hišna imena zaznamujejo hiše in domačije. 

Četudi se priimek nekajkrat spremeni, hišno ime ostane ali se vsaj redkeje zamenja. Zgodi 

se lahko, da se z novim gospodarjem prenese na drugo hišo ali celo v drugo vas. Ohranja 

ga ustno izročilo. Hišna imena so zapisana predvsem v t. i. družinskih knjigah 19. in 20. 

stoletja. V njih so duhovniki v svojih župnijah vodili in še vodijo evidenco faranov po 

hišah in družinah, za vsako vas posebej. Poleg bistvenih podatkov (ime, priimek, datumi 

rojstva, poroke in smrti) so v njih zapisali tudi hišno ime (Stanonik 2005: 16).  

 

Z razvojem in napredkom družbe osebna imena posameznikom niso več zadoščala. 

Pojavila se je potreba po natančnejšem razločevanju ljudi. Ko se je v kraju pojavilo več 

posameznikov z enakim osebnim imenom, so jih zaradi boljšega razlikovanja in 

razpoznavanja še dodatno poimenovali: a) po osebnem imenu očeta, redkeje matere, b) po 

telesni ali duševni posebnosti, po živalih ali rastlinah, katerih tipične lastnosti so prenesli 

na človeka, c) po poklicu ali dejavnosti, ki so jo opravljali, č) po kraju in legi domačije, po 

pokrajini ali kraju, od koder so prišli. Dodatna razlikovalna poimenovanja so od 

gospodarja prešla na hišo in postala hišna imena (Kotnik-Šipec, 2004: 6). 

 

Zaradi splošnega naraščanja prebivalstva tudi dodatna poimenovanja niso več zadostovala.  

Razlikovalna poimenovanja so se začela prenašati na potomce. Tako so postala dedna. To 

so že pravi priimki (Kotnik-Šipec 2004: 7).  
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Hišna imena, ki jih kot del kulturne dediščine poznamo še danes na našem podeželju, so  

nastajala iz istega vira kot priimki: a) iz osebnih imen hišnih gospodarjev, b) iz vzdevkov, 

ki so jim jih vzdevali vaščani, c) iz imen njihovih poklicev in drugih dejavnosti ter d) iz 

imen, povezanih s krajem njihovega bivanja (Kotnik-Šipec 2004: 6). 
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4.2.1 Abecedni seznam hišnih imen v vasi Lipa na Krasu 4.2.1 Abecedni seznam hišnih imen v vasi Lipa na Krasu 4.2.1 Abecedni seznam hišnih imen v vasi Lipa na Krasu 4.2.1 Abecedni seznam hišnih imen v vasi Lipa na Krasu     

 

V nadaljevanju so v obliki abecednega seznama navedena hišna imena v obravnavani vasi. 

Najprej je navedena poknjižena iztočnica imena, sledi ji narečna iztočnica. Navedena so 

imena hiš, družin, svojilni pridevniki, hišne številke in priimek stanujoče družine oz. ime 

in priimek osebe, kjer ta stanuje sama. 

 

Batava hišaBatava hišaBatava hišaBatava hiša [Bətava] ▶ `Bəːtava `xiːša, Pri Batavih ▶ Pər `Bəːtavəx (hišno ime), Batavi ▶ 

`Bəːtavi (družinsko ime), Batav, Batava, Batavo ▶ `Bəːtav, `Bəːtava, `Bəːtavo (svojilni 

pridevnik). Lipa št. 2 in Lipa št. 3. Dve domačiji z istim hišnim imenom, v prvi stanuje 

družina Derman, druga pa je zapuščena. 

    

Beščajnkna hišaBeščajnkna hišaBeščajnkna hišaBeščajnkna hiša ▶ Bəš`čaːjnkna `xiːša, Pri Beščajnknih ▶ Pər Bəš`čaːjnknəx (hišno ime), 

Beščajnkni ▶ Bəš`čaːjnkni (družinsko ime), Beščajnkin, Beščajnkna, Beščajnkno ▶    

Bəš`čaːjnkin, Bəš`čaːjnkna, Bəš`čaːjnkno (svojilni pridevnik). Dve domačiji z istim hišnim 

imenom – Lipa št. 14, prazna, Lipa št. 13a pa stanujoči družini Kavčič. 

    

Beščanova hišaBeščanova hišaBeščanova hišaBeščanova hiša ▶ Bəš`čaːnava `xiːša, Pri Beščanovih ▶ Pər Bəš`čaːnavəx (hišno ime), 

Beščanovi ▶ Bəš`čaːnavi (družinsko ime), Beščanov, Beščanova, Beščanovo ▶  Bəš`čaːno, 

Bəš`čaːnava, Bəš`čaːnavo (svojilni pridevnik). Lipa št. 31, domačija je prazna. 

    

Baševa hišaBaševa hišaBaševa hišaBaševa hiša ▶ `Baːšava `xiːša, Pri Baševih ▶ Pər `Baːšavəx (hišno ime), Baševi ‣ `Baːšavi 

(družinsko ime), Bašev, Baševa, Baševo ▶ `Baːšo, `Baːšava, `Baːšavo (svojilni pridevnik). 

Lipa št. 44, domačija je prazna. 

 

Ceganja hišaCeganja hišaCeganja hišaCeganja hiša ▶ Cə`γaːnja `xiːša, Pri Ceganjih ▶ Pər Cə`γaːnjəx (hišno ime), Ceganji ▶ 

Cə`γaːnji (družinsko ime), Ceganj, Ceganja, Ceganje ▶ Cə`γaːń, Cə`γaːnja, Cə`γaːnje 

(svojilni pridevnik). Včasih so se Ceganji delili na uboge in bogate – ta Ubuːəzi CəUγaːnji, ta 

boUγaːti CəUγaːnji – posledično imamo danes dve domačiji z istim imenom, Lipa št. 9 in 

Lipa št. 10. Obe domačiji sta prazni. 

    

Divčeva hišaDivčeva hišaDivčeva hišaDivčeva hiša ▶ `Diːčava `xiːša, Pri Divčevih ▶ Pər `Diːčavəx (hišno ime), Divčevi ▶ 

`Diːčavi (družinsko ime), Divčev, Divčeva, Divčevo ▶ `Diːčo, `Diːčava, `Diːčavo 

(svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 37, stanujoča družina Jager. 
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Drmanjeva hišaDrmanjeva hišaDrmanjeva hišaDrmanjeva hiša ▶ Dər`maːnjəva `xiːša, Pri Drmanjih ▶ Pər Dər`maːnjəx (hišno ime), 

Drmanji ▶ Dər`maːnji (družinsko ime), Drmanj, Drmanja, Drmanje ▶ Dər`maːń, Dər`maːnja, 

Dər`maːnje (svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 35, stanujoča družina Trampuž, in 

domačija Lipa št. 42, prazna. 

    

Drocljeva hišaDrocljeva hišaDrocljeva hišaDrocljeva hiša ▶ D`ruːəcljava `xiːša, Pri Drocljevih ▶ Pər D`ruːəcljavəx (hišno ime), 

Drocljevi ▶ D`ruːəcljavi (družinsko ime), Drocljev, Drocljeva, Drocljevo ▶ D`ruːəcljo, 

D`ruːəcljava, D`ruːəcljavo (svojilni pridevnik). Včasih domačija Lipa št. 39, danes ime ne 

obstaja več.  

    

Francetova hišaFrancetova hišaFrancetova hišaFrancetova hiša ▶ Frən`ciːətava `xiːša, Pri Francetovih ▶ Pər Frən`ciːətavəx (hišno ime), 

Francetovi ▶ Frən`ciːətavi (družinsko ime), Francetov, Francetova, Francetovo ▶ 

Frən`ciːəto, Frən`ciːətava, Frən`ciːətavo (svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 28, 

stanujoča družina Kavčič. 

    

Gorkna hišaGorkna hišaGorkna hišaGorkna hiša ▶ `Γuːərkna `xiːša, Pri Gorknih ▶ Pər `Γuːərknix (hišno ime), Gorkni ‣ `Γuːərkni 

(družinsko ime), Gorken, Gorkna, Gorkno ▶ `Γuːərkən, `Γuːərkna, `Γuːərkno (svojilni 

pridevnik). Včasih domačija Lipa št. 36, danes se je ime preneslo z gospodarji na domačijo 

Lipa št. 39, stanujoči: družina Fabjan in ga. Marica Možina. 

    

Harejeva hišaHarejeva hišaHarejeva hišaHarejeva hiša ▶ Xa`reːjava `xiːša, Pri Harejevih ▶ Pər Xa`reːjavəx (hišno ime), Harejevi ▶ 

Xa`reːjavi (družinsko ime), Harejev, Harejeva, Harejevo ▶ Xa`reːjo, Xa`reːjava, Xa`reːjavo 

(svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 11 a , stanujoča družina Kavčič. 

    

Ivanova hiša Ivanova hiša Ivanova hiša Ivanova hiša ▶ ▶ ▶ ▶ Jə`vaːnova `xiːša, Pri Ivanovih ▶ Pər Jə`vaːnavəx (hišno ime), Ivanovi ▶ 

Jə`vaːnavi (družinsko ime), Ivanov, Ivanova, Ivanovo ▶ Jə`vaːno, Jə`vaːnova, Jə`vaːnovo 

(svojilni pridevnik). Včasih domačija Lipa št. 6, danes ruševina. 

 

Kavča hišaKavča hišaKavča hišaKavča hiša ▶ `Kaːča `xiːša, Pri Kavčih ▶ Pər `Kaːčəx (hišno ime), Kavči ▶ `Kaːči 

(družinsko ime), Kavč, Kavča, Kavče ▶ `Kaːč, `Kaːča, `Kaːče (svojilni pridevnik). 

Domačija Lipa št. 18, stanujoča družina Kavčič. 

 

Krnjelova hišaKrnjelova hišaKrnjelova hišaKrnjelova hiša ▶ Kərn`jeːlava `xiːša / Kər`niːəlava `xiːša, Pri Krnjelovih ▶ Pər Karn`jeːlavəx / 

Pər Kar`niːəlavəx (hišno ime), Krnjelovi ▶ Kərn`jeːlavi/Kər`niːəlavi (družinsko ime), 
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Krnjelov, Krnjelova, Krnjelovo ▶ Kərn`jeːlo/Kər`niːəlo, Kər`njeːlava/Kər`niːəlava, 

Kər`njeːlavo/Kər`niːəlavo (svojilni pridevnik). Včasih domačija Lipa št. 25, danes 

gospodarsko poslopje domačije Lipa št. 24. 

    

Krsova hišaKrsova hišaKrsova hišaKrsova hiša ▶ `Kəːrsava `xiːša, Pri Krsovih ▶ Pər `Kəːrsavəx (hišno ime), Krsovi ▶ `Kəːrsavi 

(družinsko ime), Krsov, Krsova, Krsovo ▶ `Kəːrso, `Kəːrsava, `Kəːrsavo (svojilni 

pridevnik). Domačija Lipa št. 4, stanujoča ga. Cvetka Trobec.  

    

Klekičeva hišaKlekičeva hišaKlekičeva hišaKlekičeva hiša ▶ Kle`kiːčava `xiːša, Pri Klekičevih ▶ Pər Kle`kiːčavəx (hišno ime), 

Klekičevi ▶ Kle`kiːčavi (družinsko ime), Klekičev, Klekičeva, Klekičevo ▶ Kle`kiːčo, 

Kle`kiːčava, Kle`kiːčavo (svojilni pridevnik). Lipa št. 34, domačija je prazna. 

    

Košnerjeva hišaKošnerjeva hišaKošnerjeva hišaKošnerjeva hiša ▶ Koš`niːərjava `xiːša, Pri Košnerjevih ▶ Pər Koš`niːərjavəh (hišno ime), 

Košnerjevi ▶ Koš`niːərjavi (družinsko ime), Košnerjev, Košnerjeva, Košnerjevo ▶ 

Koš`niːərjo, Koš`niːərjava, Koš`niːərjavo (svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 38 je 

prazna. 

    

Lunjeva hišaLunjeva hišaLunjeva hišaLunjeva hiša ▶ `Luːnjava `xiːša, Pri Lunjevih ▶ Pər `Luːnjavəx (hišno ime), Lunjavi ▶ 

`Luːnjavi (družinsko ime), Lunjev, Lunjeva, Lunjevo ▶ `Luːnjo, `Luːnjava, `Luːnjavo 

(svojilni pridevnik). Včasih domačija, danes vaški dom, Lipa št. 17. 

    

Margetkina hišaMargetkina hišaMargetkina hišaMargetkina hiša ▶ Mər`γiːətkəna `xiːša, Pri Margetkinih ▶ Pər Mər`γiːətkinəx (hišno ime), 

Margetkini ▶ Mər`γiːətkəni (družinsko ime), Margetkin, Margetkina, Margetkino ▶ 

Mər`γiːətkən, Mər`γiːətkəna, Mər`γiːətkəno (svojilni pridevnik). Lipa št. 23. Domačija se 

uporablja kot počitniška hišica. 

    

Miščeva hišaMiščeva hišaMiščeva hišaMiščeva hiša ▶ `Miːščava `xiːša, Pri Miščevih ▶ Pər `Miːščavəx (hišno ime), Miščevi ▶ 

`Miːščavi (družinsko ime), Miščev, Miščeva, Miščevo ▶ `Miːščo, `Miːščava, `Miːščavo 

(svojilni pridevnik). Lipa št. 20, stara domačija je prazna, v novi pa stanuje družina Kavčič. 

 

Mrevljeva hišaMrevljeva hišaMrevljeva hišaMrevljeva hiša ▶ M`rəːljəva `xiːša, Pri Mrevljevih ▶ Pər M`rəːljəvəx (hišno ime), 

Mrevljevi ▶ M`rəːljəvi (družinsko ime), Mrevljev, Mrevljeva, Mrevljevo ▶ M`rəːljə, 

M`rəːljəva, M`rəːljəvo (svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 32, stanujoča družina 

Leban in ga. Marija Pahor. 

 



Nina Rogelja                                                   Zemljepisna in hišna imena v vasi Lipa na Krasu in njeni okolici 
 

62  

Nackova hišaNackova hišaNackova hišaNackova hiša ▶ `Naːckava `xiːša, Pri Nackovih ▶ Pər `Naːckavəx (hišno ime), Nackovi ▶ 

`Naːckavi (družinsko ime), Nackov, Nackova, Nackovo ▶ `Naːcko, `Naːckava, `Naːckavo 

(svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 11, stanujoča družina Kolenc. 

 

Obadova hišaObadova hišaObadova hišaObadova hiša ▶ Wə`baːdava `xiːša, Pri Obadovih ▶ Pər Wə`baːdavəx (hišno ime), Obadavi ▶ 

Wə`baːdavi (družinsko ime), Obadov, Obadova, Obadovo ▶ Wə`baːdo, Wə`baːdava 

Wə`baːdavo (svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 13 a, last družine Kavčič. 

 

Oršetna hišaOršetna hišaOršetna hišaOršetna hiša ▶ Wər`šiːətna `xiːša, Pri Oršetnih ▶ Pər Wər`šiːətnəx (hišno ime), Oršetni ▶ 

Wər`šiːətni (družinsko ime), Oršeten, Oršetna, Oršetno ▶ Wər`šiːətən, Wər`šiːətna 

Wər`šiːətno (svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 33, last družine Toplikar. 

 

OOOOštarina hišaštarina hišaštarina hišaštarina hiša ▶ Wəšta`riːna `xiːša, Pri Oštarinih ▶ Pər Wəšta`riːnəx (hišno ime), Oštarini ▶ 

Wəšta`riːni (družinsko ime), Oštarinov, Oštarina, Oštarino ▶ Wəš`taːrino, Wəš`taːrina, 

Wəš`taːrino (svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 21, uporablja se kot počitniška hišica. 

 

Oštirjeva hišaOštirjeva hišaOštirjeva hišaOštirjeva hiša ▶ Wəš`tiːərjava `xiːša, Pri Oštirjevih ▶ Pər Wəš`tiːərjavəx (hišno ime), 

Oštirjevi ▶ Wəš`tiːərjavi (družinsko ime), Oštirjev, Oštirjeva, Oštirjevo ▶ Wəš`tiːərjo, 

Wəš`tiːərjava, Wəš`tiːərjavo (svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 24, last družine Rogelja. 

 

Peraseva hišaPeraseva hišaPeraseva hišaPeraseva hiša ▶ Pə`raːsava `xiːša, Pri Perasevih ▶ Pər Pə`raːsavəx (hišno ime), Perasevi ▶ 

Pə`raːsavi (družinsko ime), Perasev, Peraseva, Perasevo ▶ Pə`raːso, Pə`raːsava, Pə`raːsavo 

(svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 43. 

 

Pristavska hišaPristavska hišaPristavska hišaPristavska hiša ▶ Pərs`taːska `xiːša, Pri Pristavskih ▶ Pər Pərs`taːskəx (hišno ime), 

Pristavski ▶ Pərs`taːski (družinsko ime), Pristavski, Pristavska, Pristavsko ▶ Pərs`taːski, 

Pərs`taːska Pərs`taːsko (svojilni pridevnik). Dve domačiji z istim imenom, Lipa št. 22 je 

bila včasih domačija, danes počitniška hišica; Lipa št. 12 pa je last g. Zvonka Rogelja. 

    

Rožmanova hišaRožmanova hišaRožmanova hišaRožmanova hiša ▶ `Ruːəžmanava `xiːša, Pri Rožmanovih ▶ Pər `Ruːəžmanavəx (hišno ime), 

Rožmanovi ▶ `Ruːəžmanavi (družinsko ime), Rožmanov, Rožmanova, Rožmanovo ▶  

`Ruːəžmano, `Ruːəžmanava, `Ruːəžmanavo (svojilni pridevnik). Včasih domačija, danes je 

hiša prazna – Lipa št. 5. 
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Splacna hišaSplacna hišaSplacna hišaSplacna hiša ▶ Sp`laːcna `xiːša, Pri Splacnih ▶ Pər Sp`laːcnəx (hišno ime), Splacni ▶ 

Sp`laːcni (družinsko ime), Splacen, Splacna, Splacno ▶ Sp`laːcən, Sp`laːcna, Sp`laːcno 

(svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 16, stanujoča družina Žgavec. 

 

Stanarjeva hišaStanarjeva hišaStanarjeva hišaStanarjeva hiša ▶ Sta`naːrjava `xiːša, Pri Stanarjevih ▶ Pər Sta`naːrjavəx (hišno ime), 

Stanarjevi ▶ Stə`naːrjavi (družinsko ime), Stanarjev, Stanarjeva, Stanarjevo ▶ Stə`naːrjo, 

Stə`naːrjava, Stə`naːrjavo (svojilni pridevnik). Lipa št. 27 – včasih domačija, danes 

gospodarsko poslopje domačije Lipa št. 28.  

    

Tončetova hišaTončetova hišaTončetova hišaTončetova hiša ▶ Ton`čiːətava `xiːša, Pri Tončetovih ▶ Pər Ton`čiːətavəx (hišno ime), 

Tončetovi ▶ Ton`čiːətavi (družinsko ime), Tončetov, Tončetova, Tončetovo ▶ Ton`čiːəto, 

Ton`čiːətava Ton`čiːətavo (svojilni pridevnik). Domačiji Lipa št. 8, ki je last družine 

Levstek,  Lipa št. 12 a pa družine Lozar. 

 

Toncljeva hišaToncljeva hišaToncljeva hišaToncljeva hiša ▶ `Twoːncljava `xiːša, Pri Toncljevih ▶ Pər `Twoːncljavəx (hišno ime), 

Toncljevi ▶ `Twoːncljavi (družinsko ime), Toncljev, Toncljeva, Toncljevo ▶ `Twoːncljo, 

`Twoːncljava, `Twoːncljavo (svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 19 je danes 

gospodarsko poslopje domačije št. 18. 

  

Tonkova hišaTonkova hišaTonkova hišaTonkova hiša ▶ `Twoːnkava `xiːša, Pri Tonkovih ▶ Pər `Twoːnkavəx (hišno ime), Tonkovi ▶ 

`Twoːnkavi (družinsko ime), Tonkov, Tonkova, Tonkovo ▶ `Twoːnko, `Twoːnkava, 

`Twoːnkavo (svojilni pridevnik). Lipa št. 26 – včasih domačija, danes je hiša prazna. 

 

V farovžuV farovžuV farovžuV farovžu ▶ U U U U `faːro`faːro`faːro`faːrožižižiži (hišno ime), (tisti, tista, tisto) iz farovža ▶ `tiːsti, `tiːsta, `tiːsto səs 

`faːroža  (svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 15 je last družine Jejčič-Grilanc 

 

V šoliV šoliV šoliV šoli ▶ U U U U `šuː`šuː`šuː`šuːəəəəlililili (hišno ime), (tisti, tista, tisto) iz šole ▶ `tiːsti, `tiːsta, `tiːsto səs `šuːələ 

(svojilni pridevnik).  Lipa št. 1, domačija je last ge. Silve Kavčič. 

 

Vanetova hiša Vanetova hiša Vanetova hiša Vanetova hiša ▶ ▶ ▶ ▶ Va`niːətava `xiːša, Pri Vanetovih ▶ Pər Va`niːətavəx (hišno ime), Vanetov, 

Vanetova, Vanetovo ▶ Va`niːəto, Va`niːətava, Va`niːətavo (svojilni pridevnik). Domačija 

Lipa št. 7 je last družine Hrabrič. 
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Uršna hišaUršna hišaUršna hišaUršna hiša ▶ `Uːršna `xiːša, Pri Uršnih ▶ Pər `Uːršnəx (hišno ime), Uršni ▶ `Uːršni 

(družinsko ime), Uršen, Uršna, Uršno ▶  `Uːršən, `Uːršna, `Uːršno (svojilni pridevnik). 

Domačija Lipa št. 40, stanujoča družina Leban. 

 

Zverinova hišaZverinova hišaZverinova hišaZverinova hiša ▶ Zve`riːnava `xiːša, Pri Zverinovih ▶ Pər Zve`riːnavəx (hišno ime), 

Zverinovi ▶ Zve`riːnavi (družinsko ime), Zverinov, Zverinova, Zverinovo ▶ Zve`riːno, 

Zve`riːnava Zve`riːnavo (svojilni pridevnik). Domačija Lipa št. 41, stanujoča družina 

Stepančič. 

 

Županetova hišaŽupanetova hišaŽupanetova hišaŽupanetova hiša ▶ Žəpa`niːətava `xiša, Pri Županetovih ▶ Pər Žəpa`niːətavəx (hišno ime), 

Županetavi ▶ Žəpa`niːətavi (družinsko ime), Županetov, Županetova, Županetovo ▶ 

Žəpa`niːəto, Žəpa`niːətava, Žəpa`niːətavo (svojilni pridevnik). Lipa št. 30 – včasih 

domačija, danes ruševina. 

 

Žefova hišaŽefova hišaŽefova hišaŽefova hiša ▶ `Žiːəfava `xiːša, Pri Žefovih ▶ Pər Žiːəfavəx (hišno ime), Žefovi ▶ `Žiːəfavi 

(družinsko ime), Žefov, Žefova, Žefovo ▶ `Žiːəfo, `Žiːəfava, `Žiːəfavo (svojilni pridevnik). 

Včasih so se Žefovi delili na uboge in bogate – ta Ubuːəzi ən ta Uboːγati UŽiːəfavi – 

posledično imamo danes dve domačiji z istim hišnim imenom, torej Lipa št. 29 in Lipa št. 

45. V prvi stanujoča ga. Pavla Kavčič, v drugi pa družina Kavčič. 

 

 

 

 

 

 



Nina Rogelja                                                   Zemljepisna in hišna imena v vasi Lipa na Krasu in njeni okolici 
 

65  

5 SKLEP5 SKLEP5 SKLEP5 SKLEP    

 

Diplomsko delo je razdeljeno na uvodni in glavni del. V uvodnem delu sem predstavila vas 

Lipa na Krasu z geografskega in zgodovinskega stališča ter govor, ki se v vasi govori, 

jezikovno analizirala. Govor spada v primorsko narečno skupino, natančneje v kraško 

narečje. Čeprav kraško narečje ni enotno, iz kraja v kraj variira, so v obravnavanem govoru 

vidne splošne značilnosti kraškega narečja, to so: npr. govor ne pozna tonemskih nasprotij, 

naglas je dinamičen, naglašeni samoglasniki so samo dolgi. Sistem dolgih samoglasnikov 

je enoglasniško-dvoglasniški (enoglasniki: əː (Upəːs ‘pes’), iː (Uziːt ‘zid’), uː (Uluːč ‘luč’), aː 

(pUraːx ‘prag’); dvoglasniki: iːə (Upiːət ‘pet’, mUliːəko ‘mleko’, Umiːət ‘med’), jeː (Utjeːta 

‘teta’), uːə (Uγuːəba ‘goba’, Unuːəč ‘noč’), woː (Ukwoːza ‘koza’)), kar je razvidno tudi iz 

fonetične transkripcije govora. Govor akanja in preglasa za palatalnimi soglasniki 

praviloma ne pozna. Naglasno mesto je enako kot v knjižnem jeziku, razen pri glagolu, ker 

govor v nasprotju s knjižnim jezikom pozna samo kratki nedoločnik, govor pozna 

nesplošnoslovenski naglasni umik naglasa z odprtega kratkega cirkumflektiranega 

končnega zloga na prednaglasno kračino, na prednaglasni polglasnik, na prednaglasni 

skrajšani dolgi samoglasnik (naglasni umiki tipa *žeUna, *koUza > Užjeːna, Ukwoːza/Užiːəna, 

Ukuːəza, *məgUla > Uməːγla, *viUsok > Uvəːsok). Kar se tiče soglasnikov, naj poudarim, da se, 

kot je značilno za primorsko narečno skupino, *g izgovarja kot zveneči mehkonebni 

pripornik γ (γUraːt), za *x pa kot nezveneči x (Uxiːša). Izhodiščni splošnoslovenski skupini 

*črě in *žrě se ohranjata (čUriːəda, žUrjeːbə/žUriːəbə), skupina *dl v opisnem deležniku pa ne 

(je Upaːla). Skupina *šč se prav tako ohranja (BəšUčaːnavi). Z oblikoslovnega vidika lahko 

vidimo, da se sklonske končnice glasovno razlikujejo od končnic v knjižnem jeziku. Govor 

pozna feminizacijo nevter le v množini, v ednini pa ne. Pomembna posebnost 

obravnavanega govora je uporaba svojilnega zaimka svoj namesto svojilnih zaimkov za 3. 

osebo ednine in množine ter posploševanje brezpriponskih končnic pri priponskih glagolih 

(npr. Udiːələste).  

 

V osrednjem delu diplomske naloge sem popisala in analizirala ledinska lastna imena 

nepremičnin v obravnavani vasi in njeni okolici ter hišna imena. Ledinska lastna imena 

zajemajo predvsem imena za gozdove, travnike, pašnike, redkeje njive in vinograde. 

Opazno je, da se je s povečanjem urbanizacije in možnosti zaposlitve v oddaljenih krajih 

opustila obdelava zemlje, saj sem v glavnih knjigah Zemljiške knjige Okrajnega sodišča v 

Novi Gorici, prvi zapisi so iz 1880, zasledila veliko več poimenovanj za obdelana 
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kmetijska zemljišča, kar se je kasneje, ko sem ta zemljišča preverjala v programu PISO – 

Prostorski informacijski sistem občin, izkazalo kot spremenjeno – zemljišča so se izkazala 

za travnike ali pašnike, ponekod tudi že gozdove. Z opustitvijo obdelave zemlje postopno 

tonejo v pozabo tudi ledinska lastna imena določenih predelov. Ljudje povečini poznajo 

samo predele, ki jih obdelujejo, imena za bolj oddaljene gozdove in pašnike, ki niso več v 

uporabi, počasi izginjajo. Prav tako iz roda v rod izginjajo imena domačij in hiš, posebno 

tistih, ki so danes zapuščene oz. ruševine in ki že vrsto let samevajo. Na srečo se hišna 

imena prenašajo iz roda v rod učinkoviteje kot ledinska. Ohranja jih ustno izročilo. V moji 

vasi je zaznati upad in izginjanje določenih družinskih imen s priselitvijo novih vaščanov, 

ki so se priselili bodisi iz drugih vasi bodisi mest – zanje hišno ime velja, družinsko pa ne 

več. Družinsko ime se prenaša iz roda v rod, kar za priseljence ne more obveljati.  

 

Ugotovila sem, da se glasovne značilnosti, navedene v prvem delu diplomskega dela, 

odražajo tudi v zemljepisnih in hišnih imenih obravnavane vasi: refleks nenaglašenega *ə 

je ə ali pa ta popolnoma onemi (UBaːkoc ‘Bakovec’), refleks stalno dolgega *ę ter dolgega 

in staroakutiranega *ě je iːə (PaUriːət ‘Pored’, BUriːəx ‘Breg’), refleks stalno dolgega in 

staroakutiranega *ǋ ter dolgega cirkumflektiranega in novoakutiranega *o je uːə (ULuːəkva 

'Lokva', SUviːəti AmbUruːəž ‘Sveti Ambrož’), refleksa sekundarno naglašenega *e sta jeː in 

iːə (DorənUbjeːrx/DorənUbiːərx ‘Dornberk’). Stalno dolgi in staroakutirani *i se odražata kot 

iː (BUriːcə ‘Brice’), dolgi in staroakutirani *u kot uː (ULuːnjava Uxiːša ‘Lunjeva hiša’), stalno 

dolgi in staroakutirani *a pa kot aː (UKaːča Uxiːša ‘Kavča hiša’). Refleks za stalno dolgi, 

staroakutirani, kratki naglašeni in nenaglašeni zlogotvorni * je oː (ta Udoːga parUtiːda u 

kUraːjax ‘dolga partida v krajah’), refleks zlogotvornega * pa əːr (UWəːrt ‘Vrt’). Refleksa 

praslovanskih *ĺ in *ń v medglasju sta lj in nj, ko sta v izglasju, pa ĺ in ń (UTuːəncljava 

Uxiːša ‘Toncljeva hiša’, UDəːrsteĺ ‘Trstelj’ in DərUmaːnja Uxiːša ‘Dermanja hiša’, 

DərUmaːń ’Dermanj’ (svojilni pridevnik)). Zveneči nezvočniki se v izglasju onezvenečijo 

(WəUziːt ‘Ozid’, ŽUliːəp ‘Žleb’, DorənUbjeːrx/DorənUbiːərx ‘Dornberk’). Pojavljata se tudi 

refleksa γ in x (StUruːγa ‘Struga’ in XortUniːca ‘Hortnica’). Ohranjajo se soglasniške skupine 

*šč in *črě, *žrě (VaUliːšče ‘Vališče’ in ČUriːəšnjoc ‘Črešnjevec’), izglasni -m pa preide v -

n (Pot SUviːətin AmbUruːəžən ‘Pod Svetim Ambrožem’).  

 

S popisom hišnih imen domačij, tako še danes obstoječih kot tudi tistih, ki so danes prazne 

oz. se uporabljajo samo kot počitniške hišice, ter popisom zemljepisnih lastnih imen parcel, 

ki so nekoč služile kot vir preživetja, danes pa samevajo in počasi s smrtjo najstarejših 

ljudi v vasi tonejo v pozabo, sem hotela pripomoči k ohranjanju kulturne dediščine svoje 
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vasi, saj kot pravi že uvodni citat »Znati na pamet se pravi ne znati; to je le držati, kar je 

človek dal na čuvanje spominu« (Michel Eyquem de Montaigne, 1580). 
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7 PRILOGE7 PRILOGE7 PRILOGE7 PRILOGE    

V tem razdelku prilagam 20 zemljevidov katastrske občine Lipa na Krasu, opremljene z 

identifikacijskimi številkami obravnavanih nepremičnin. Spodnja slika prikazuje, kje se 

določen zemljevid nahaja v katastrski občini Lipa.
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