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Stari Trg in sorodna krajevna imena.
a Slovenskem imamo vrsto krajevnih imen, tvorjenih s pri
devnikom s t a r i , s t a r a , s t a r o (Stari Boršt, Breg,
D vor, Gaj, Grad, Kot, Ljuben, Log, Marof, Potok, Tabor, Trg;
Stara Bučka, Cerkev, Cesta, Fužina, Gora, Graba, Lipa, Loka,
Ogljenica, Oslica, Sušica, Šranga, Vas, Vina, Vrhnika, Žaga; Staro
Apno, Brezje, D obje, Mesto, Selo). Zastavili smo si vprašanje, ali
moremo iz pridevka stari, stara, staro, k aj sklepati na starino,
postanek in naselitev dotičnega kraja in prišli do odgovorov, ki
jih podajamo v sledečih odstavkih.
Večina naštetih krajev je dobila pridevek „stari“ v pomenu
antiteze h kraju v bližini, ki je po postanku „nov“ , to se pravi
mlajši. „Novost“ sosednjega kraja je izražena ali že s pridevkom
„novi“ , ali pa lahko njegov novejši postanek dokažemo v večini
slučajev tudi drugače. Pogostokrat moremo pridevek „stari“ pri
starejši naselbini dokazati šele potem, ko zvemo za postanek ozi
roma obstoj sosednje „nove“ naselbine.
Pogosta je antiteza stari-mladi na ozem lju mlajše koloniza
cije. Stari Breg, nem. Altbacher (obč. Mala Gora, okr. K očevje)
se tako imenuje radi v bližini nastalega Novega Brega. V k o
čevskem urbarju iz 1. 1574. je Stari Breg samo še Bacher, Novi
pa Neupacher.1) Podobno je z vasjo Staro Brezje (nem. Altfriesach) v kočevskem okraju, ki je dobila svoj pridevek radi v bli
žini na novo izkrčenega kraja Laze (nem. Neufriesach). Staro
Brezje je v urbarju iz 1. 1574. samo Friesach, Novo pa Neu Frie
sach.2) Stari Log, nem. Altlag (okraj K očevje) ima v kočevskem
urbarju iz 1. 1574. ime Lag, poleg tega nastali Novi Log pa Neu
Lag.8) V bližini Starega Kota pri Čabru najdemo Novi Kot. Stara

N

Mitth. d. Musealver. f. Krain. Ill (1890), 151, 159.
2) L. c., 170.
3) L. c., 152.
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Cerkev (nem. Mitterdorf) na Kočevskem je gotovo še slovenska
naselbina iz dobe pred nemško kolonizacijo. Cerkev, po kateri
ima vas slovensko ime, je tudi še iz prednemške dobe. Za to
govori ime kraja, patrocini j Marijinega Vnebovzetja, ki sega na
vadno v starino, in stara pripadnost cerkve, ne pod bližnjo k o
čevsko, marveč oddaljeno ribniško župnijo.4) Nemško ime Mitter
dorf je dobila vas bržkone z ozirom na položaj med sosednjima
vasema, ki sta tudi še iz prednemške dobe: Gorenja Vas (nemško
Obrern) in vas z značilnim imenom Slovenska Vas (nem. Windischdorf). Vse tri vasi so bile prvotno slovenske, a so jih pri
seljeni Nemci ponemčili. — V kolonizacijsko ozem lje freisinških
škofov nas vodita Stara in Nova Oslica v škofjeloškem okraju.
Stara Oslica je Ozlitz urbarja iz 1. 1291., Nova Oslica je pa na
stala na ozem lju mlajše kolonizacije in se p ojavi v urbarju prvič
šele 1. 1560. z imenom Osslitzi.5)
Stara Loka na Gorenjskem je omenjena kot Altenlok prvič
1. 1286. „N ova“ Loka je sedanja Škofja Loka, ki se v srednjeve
ških virih om enja le kot Loka (1318: novum opidum Lok).“) Stara
Sušica v Šmihelski občini na Notranjskem se imenuje tako v na
sprotju k Novi Sušici, nastali blizu starejše naselbine (1. 1300 samo
še eden „Durempach in contrata apud Prem“ ).7) Stara Vrhnika
ima ime v nasprotju k (Novi) Vrhniki, ki je nastala jugovzh. od
prve blizu Ljubljanice (1300 „superior Laybacum“ , 1313 „O ber
Laybach“ ).8) V občini Črmošnjice na D olenjskem imamo Stari
Tabor in blizu tega Novi Tabor, v viniški občini v Beli Krajini pa
Staro in Novo Lipo.
Posebno mnogo imamo na Slovenskem Starih Gora, Gradov,
Vasi in Trgov. Ime S t a r a G o r a najdemo na Slovenskem kot
krajevno ime preko dvajsetkrat, vedno le v vinorodnih krajih in
kot ime zaselka ali manjšega kraja z navadno ne preko 100 prebi
valci. Zgodnjih podatkov za ime Stara Gora na Slovenskem nisem
našel. Za Staro Goro pri Čedadu, znano b ožjo pot beneških Slo
vencev, je najstarejši znani naziv iz 1. 1175: „Sancta Maria de
Monte“ .9) V bližini Starih Gora najdemo večkrat Nove (obč.
■*) Valvasor, Die Ehre d. H. Krain, II, 795; Koblar v Izv. Muz. dr., V
(1895), 247.
5) Zahn v Fontes rer. Austr., II, 36, 203; Fr. Kos, Doneski k zgod. Škofje
Loke, 14.
e) Font. rer. Austr., II, 31, 431; 36, 62.
7) Joppi v Archeografo Triestino, N. S., XII, 282.
8) Schumi, Arch. f. Heimatkunde, II, 245; listina z dne 20. jul. 1313 v
Drž. arh. na Dunaju.
e) Rubeis, Mon, eccl. Aquil., 596; Fr. Kos, Gradivo za zgod. Slovencev,
IV. 558.
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Šmartno, okr. Litija; obč. Velika Loka, okr. Trebnje; obe. Št. lij
v Slov. Goricah). Iz okolice Poljskave navaja Leyfert, ki razprav
lja o nekaterih krajevnih imenih s pridevkom „stari“ , po večini
iz nemške Štajerske, primer iz 1. 1571., kako je iz gozdnatega te
rena potom krčenja nastala taka Nova Gora (Neuperg).10)
S t a r i h G r a d o v n a Slovenskem poznamo v ečje število. Ne
kateri so dobili pridevek „stari“ radi resnične starine, drugi pa le
radi v bližini nastalega novejšega gradu. Za Stari Grad pri Sv.
Križu ob Krki je dokazal L. Hauptmann, da je pač nekdanji grad
Gračan, ki je spadal do druge polovice 12. stol. še pod Hrvat
sko.11) Stari Grad v občini Št. Peter pri Novem Mestu se omenja
kot Altenburch že 1231/2, vas pa z istim imenom leta 1251.12)
Grad Vrbovec v Savinjski dolini je tudi že leta 1248. Alten
burch.13) V okolici teh Starih Gradov ne najdem gradov, ki bi
bili ali po imenu ali postanku novi. Drugi gradovi se im enujejo
zopet stari v nasprotju k novim. Sem spada Stari Grad nad
Kamnikom poleg „novega“ Malega Gradu v mestu; že 1202 se
omenjata „duo castella de Staine“ .14) Stari Grad (nem. Schlangenburg) pri Dobrni je danes porušen, novi grad je Dobrna (Neuhaus), ki se kot Nowenhovs om enja prvič 1. 1296.15) Stari grad
Bekštajn (Altfinkenstein) pri Beljaku je stal gotovo že okoli
1140, ko se om enjajo gospodje iz Bekštajna.16) Pod Starim gradom
leži novi grad Bekštajn (Neufinkenstein). Pod Starim Gradom v
severni Istri imamo Novi Grad (Castrum novum prvič 1223,
Neuenhaus).17) Podobnih Starih in Novih Gradov imamo na Slo
venskem še več.
Tudi nekatere S t a r e V a s i so dobile to ime v pomenu na
sprotja k novi naselbini, ki je nastala v bližini. Vendar je ravno
pri Starih Vaseh antiteza stara-nova b olj redka. Kaže se, da so
mnoge Stare Vasi stare tudi po izvoru in postanku (glej spodaj
str. 170). Mogoče je Stara Vas pri Postojni (ok. 1400 Altendorff)
starejša naselbina, ki je dobila pridevek „stara“ z ozirom na
sosednjo m lajšo vas, ki je nastala pod gradom in prejela po njem
ime (Postojna, Arisberg, Adelsberg).18) Podoben slučaj bi imeli
10) S. Leyfert v Zeitschrift d. Histor. Ver. f. Steiermark, X X (1924), 118.
n ) Erläuterungen zum Histor. Atlas d. österr. Alpenländer, 1/4, 350.
12) Gradivo, V, 523; Schumi, UB Krain, II. 56, 142.
13) Zahn, UB Steiermark, III, 77.
14) Gradivo, V, 15; Schumi, UB Krain, II, 5.
15) Zahn, Ortsnamenbuch d. Steiermark, 355.
16) Gradivo, IV, 177; Jaksch, Mon. Car., III, 294.
17) Gradivo, V, 374; Rubeis, Mon. eccl. Aquil., 696; Rutar v Mitth. d.
Musealver. f. Krain, III, 193.
1S) Mitth. d. Musealver. f. Krain, III, 51.
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pri V elenju; „stara vas“ je Staro Velenje (1374 Alten Welein),
„nova vas“ pa Velenje pod gradom istega imena.19) Pri trgih
bomo večkrat opazili, kako dobi „novi trg“ ime po gradu, pod
katerim nastane. Stara Vas pri Žireh ima že leta 1291. ime Ztariwasi. „Nove vasi“ v njeni bližini urbarji od 1291 pa do 18. stol.
ne om enjajo. Mogoče so kmetije „in der Radus“ (v Račevi) spa
dale vsaj deloma v okoliš, ki se imenuje danes Nova Vas.20) Stari
Vasi na Bizeljskem odgovarja bližnja Nova Vas (1404: Altendorf,
Newndorf).21) Nova Vas pri Ljutomeru je mlajša naselbina, na
stala poleg vasi, ki se je mogoče poprej imenovala drugače, dobila
pa za razliko od novo nastale naselbine ime Stara Vas, ki nanj
naletimo prvič 1. 1443 (Altendorf in dem Lutenwerd, istega leta
Nova Vas Newdorf).22) Stara Vas v Noršincih na Murskem polju
(1443 als alte dorf in dem Norsen) se je spojila s sosednjo vasjo
Noršinci v naselje, ki ima danes le eno uradno ime Noršinci.23)
Staro Vas pri Grebinju (nem. Altenmarkt) bom omenil spodaj
med trgi.
Pri večini S t a r i h T r g o v n a Slovenskem moremo lepo sle
diti antitezi stari-novi. Stari Trg pri Ložu najdemo v virih prvič
omenjen samo z imenom „trg“ (1237: acta sunt hec in foro). Ko so
pa prenesli trg v bližnji kraj, ki je nastal pod gradom Lož, je dobil
prejšn ji trg v nasprotju k novemu ime Stari Trg (1384: Altenmarckht). Šele 1477 postane Lož mesto.24) — Ob nekdanji rimski
cesti in v bližini cerkve, ki je postala farna, je v dolini pod gra
dom Višnjo G oro nastal trg. Z ustanovitvijo mesta Višnja Gora
(1478), ki je bilo, — kar izrecno pravi ustanovna listina, — zgra
jeno na drugem mestu kakor dotedanja naselbina, so prenesli iz
te trg v novo mesto, kraj prejšnjega trgovanja pa začeli imeno
vati Stari Trg.25) — Nekdanji trg pri Trebnjem so prenesli mo
goče v bližnji farni kraj Trebnje, trg pri Poljanah ob Kolpi pa
v bližnji farni kraj Poljane, zato je verjetno, da je v obeh sluča
jih kraju prvotnega trgovanja ostalo ime Stari Trg. Stari Trg pri
Pilštajnu se bržkone tako imenuje od takrat, ko so tamošnji trg
prenesli v pod gradom Pilštajnom nastalo in po tem imenovano
19) Zahn, Ortsnamenbuch, 490.
20) Fontes rer. Austr., II, 36, 196; Koblar v Izv. Muz. dr., I, 69; Fr. Kos,
Doneski k zgod. Škofje Loke, 12 in Izv. Muz. dr., VII, 127, 129.
21) Zahn, Ortsnamenbuch, 8, 355.
22) Zahn, Ortsnamenbuch, 9, 355; Fr. Kovačič, Ljutomer (1926), 257.
23) Leyfert, 121.
24) Gradivo, V, 682; Mitth. d. Museal ver. f. Krain, 19, 124; Fr. Zwitter,
Starejša kranjska mesta in meščanstvo (disertacija Ljubljana 1929), 15.
25) Izv. Muzej, društva za Kranjsko, IV, 30; Zwitter, 15.
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naselbino, ki je napram staremu „novi trg“ (forum prvič 1404).26)
Isto velja prejkone za Stari Trg pri Podsredi; ta je dobil ime kot
nasprotje k „novemu trgu“ , nastalemu pod gradom (Herberg), ki
se je, kot pove slovensko ime, vršil ob sredah (prvič markcht
1443).27) — V okolici današnjega Slovenjega Gradca se je vršil
trg prvotno pod cerkvijo sv. Pankracija na Gradcu (1174: eccle
sia sancti Pancratii de Graz) pri današnji sožupnijski cerkvi sv.
Radegunde. Mogoče še pred letom 1180 so pa Andechs-Meranci
ustanovili v neposredni bližini kraj, ki je dobil ime od sosednjega
gradca: (Slovenj) Gradec. Ta kraj, imenovan „sloven j“ v razliko
od bavarskega, to je Gradca ob Muri, je prejel mogoče že v zad
njih letih 12. stol. tržne pravice in se imenuje leta 1251. forum
Windisgraze. Kraj prejšnjega tržnega prometa pri cerkvi sv. Ra
degunde je pa dobil ime Stari Trg (1331: Antiquum forum).28)
Trga pri Lembergu in Veliki Nedelji sta dobila pridevek „stari“
prejkone šele potem, ko so prenesli trg v „novi“ trg Lemberg
oziroma Veliko Nedeljo. Lemberg pod istoimenskim gradom se
imenuje trg prvič 1. 1466.28) — Stara Ves (nem. Altenmarkt) pri
Grebinju na Koroškem se imenuje 1236 Vetus forum. „N ovi trg“
v tem slučaju je Grebin j, ki se imenuje 1. 1237 prvič forum, Stara
Ves pa istega leta Vetus villa.30)
Kot dele naših mest in trgov poznamo stare in nove trge v
srednjem veku v Ljubljani, Kamniku, Ljutomeru in Vuzenici. V
Ljubljani se je del naselbine na desnem bregu Ljubljanice pod
gradom prvotno imenoval le trg. Tu je iskati zametek najstarejše
meščanske naselbine (forum prvič 1265). Na desnem bregu reke
je pa še v 13. stol. nastala večja naselbina zemljiško-gospodskega
značaja, ki dobi ime Novi Trg (prvič 1307). Zato so pa naselbino
na desnem bregu, ki je po postanku starejša, začeli imenovati
Stari Trg (prvič 1315).81)
Podoben je razvoj pri Kamniku. Jedro meščanske nasel
bine je iskati v trgu, nastalem severno od današnjega Malega
Gradu (forum prvič ok. 1190), ki pa je dobil bržkone pridevek
„stari“ šele potem, ko je nastal na levem bregu Bistrice „Novi
2e) Zahn, Ortsnamenbuch, 29.
27) Zahn, Ortsnamenbuch, 260.
28) Gradivo, IV, 544; Zahn, UB Steiermark, I, 525, III, 154; Ortsnamen
buch, 8; Pirchegger, Geschichte d. Steiermark, I, 381; Leyfert, 129.
2e) Zahn, Ortsnamenbuch, 303.
30) Gradivo, V, 649, 677; Jaksch, Mon. Car., IV / 1, 235, 244.
31) Schumi, UB Krain, II, 273; Zwitter, 9— 10, 68 in Razvoj ljubljanskega
teritorija v pričujočem letniku Geograf. Vestnika, zgoraj str. 140.
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Trg“ . Kot pri Ljubljani je sedež župnije izven „starega“ oziroma
„novega“ trga, na Šutni.32)
Ljutomer se imenuje trg 1. 1265. Zgornji del pod nekdanjim
grajskim hribom (Hausberg) je prvotni trg, ki je dobil pridevek
„stari“ (Altenmarkt 1395), ko je nastal nižje pod njim „novi“
del trga.33)
Tudi Vuzenica ima svoj „stari“ in „novi“ trg. Stari Trg, ki
ga prvič zasledimo 1. 1330, se je prejkone imenoval zgornji del
naselbine, okoli stare župne cerkve, in bil slovenski po narodno
sti naseljencev. Novi Trg je pa nastal pod gradom in ima v se
stavu svojih prebivalcev precej doseljenega nemškega ele
menta.34)
Vendar našteti Stari Trgi niso dobili pridevka „stari“ radi
kontinuitete, ki bi jih vezala s staro, mogoče celo predslovensko
dobo. Star in v nekem oziru mogoče vsaj neposredno vezan z
antiko je pri Starih Trgih le trg, to je mesto primitivnega kmet
skega trgovanja, ki se je, povsem naravno, v slovenski dobi za
čelo razvijati tam, k jer so že prebivalci predslovenske dobe
ustvarili kulturna tla in koder so bila speljana glavna prometna
pota. Na ta dovezuje promet slovenske dobe in ustvarja ob njih
tržišča, ne sama ona, ki so pozneje dobila pridevek „stari“ , mar
več tudi taka, ki so ohranila ime, označujoče še danes kraj trgo
vanja brez pridevka „stari“ .
Od Starih Trgov na Slovenskem jih leži večina na mestu
ali v neposredni bližini naselbin ali prometnih potov iz predslo
venske dobe, predvsem ob nekdanjih rimskih cestah in potih.
Stari Trg pri Ložu (ob križišču rimskih potov, ki so vodili, eden
preko Dan in prehoda Stare O gljenice v dolino notranjske Reke,
drugi kot nadaljevanje tega preko Metelj na Bloško planoto in
tretji, še danes „rimska cesta“ imenovan, v smeri proti Prezidu in
Čabru; izkopine iz predzgodovinske in rimske dobe v Starem
Trgu in okolici, predvsem na Ulaki; zgodnjesrednjeveško gra
dišče v kraju samem).35) Stari Trg pri Višnji Gori (ob rimski ceS2)
Listina iz dobe ok. 1190 (Gradivo, IV, 755; Zahn, UB Steiermark,
I, 706) je sicer falzifikat, toda ne gre ji odrekati pristne predloge (Pirchegger,
Gesch. d. Steiermark, I, 381). Valvasor, Elire, XI, 542: Neumarkt. Luschin v
Mitth. d. Musealver. f. Krain, XVIII, 41.
3S) Dopsch, Die landesfiirstl. Urbare d. Steiermark, 82, 83; Fr. Kovačič v
Časopisu za zgod. in narodopisje, XV, 68, 69 in Ljutomer, 119, 120.
34) J. Mravljak, Vuzenica v srednjem veku (1927), 28, 29, 33.
85) A. Müllner v Mitth. d. Central-Commission, NF, IV, LXXXVIII;
Premerstein-Rutar, Römische Strassen und Befestigungen in Krain (1899),
7, 8; W . Schmid v Zeitschrift d. Histor. Ver. f. Steiermark, 1922, 38— 40.
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sti Emona — Acervo, izkopine iz rimske dobe).38) Stari Trg pri
Trebnjem, antičnem Praetorium Latobicorum (ob cesti Praeto
rium Latobicorum - Crucium in v bližini, k jer sta se od glavne
ceste cepila pota, eden v smeri proti Mirni, drugi proti Dobrničam; bogate rimske izkopine v okolici).37) Stari Trg pri Slovenjem
Gradcu (na mestu antične poštne postaje Colatio, ob rimski ce
sti Celeia-Upellae-Juenna, grobovi in izkopine iz rimske dobe,
zgodnjesrednjeveško gradišče pri Pamečah, mogoče iz dobe
madžarskih navalov; staroslovenski grobovi na Gradcu).38) Stari
Trg pri Lembergu (prvič 1436, danes k je?, v bližini rimske ceste
Celeia — Poetovio, ki je vodila od zgornjega Mestinjskega p o
toka v smeri proti Poljčanam ).39) Stari Trg v L jubljani (ob cesti,
ki je vodila iz emonskega mestnega obzidja preko Ljubljanice v
smeri današnje Florijanske ulice in D olenjske ceste, izkopine iz
predzgodovinske in rimske dobe).40) Stara Ves (Altenmarkt) pri
Grebinju (ob rimski cesti Virunum — Labodska dolina).41)
Tudi v bližini raznih Tržičev, Tržišč in krajev s podobnimi
imeni najdemo ostanke in prometne črte iz predzgodovinske in
rimske dobe. Tržišče pri Cerknici (grobišče in gradišče iz hallstattske dobe).42) „Stari“ Tržič in „N ovi“ ali sedanji Tržič (oba ob
potu, ki je že v rimski dobi vodil preko Ljubelja).43) Tržišče pri
M okronogu (izkopine iz rimske dobe).44) Tržič pri Vranskem (ob
veliki rimski cesti Emona — Celeia). Tržišče pri Rogaški Slatini
(v obm očju rimskih potov, ki so vodili v smeri Šmarje — Sv. Pe
ter na M edvedjem selu — Na Cestah — Sv. Trojica — Slatinska
dolina — Rogatec — Tlake).45) Tržeč (Markldorf) južno od Ptuja
(ob cesti Poetovio — desni breg Drave, sledovi rimske nasel3e) Premerstein-Rutar, 20, 21.
a7) Premerstein-Rutar, 24, 25, 26.
38) Ferk v Mitth. d. Hist. Ver. f. Steiermark, 41, 230; R. Egger v Jahreshefte d. österr. archäol. Instituts, 1914, XVII, Beiblatt, 61; W . Schmid v Si
tzungsberichte d. Anthrop. Gesellsch. W ien, 1911— 1912, 153 in Zeitschrift
d. Histor. Ver. f. Steiermark, 42, 43, 45, 46; Pirchegger, Gesch. d. Steiermark,
45, 381, 382.
39) Pirchegger, Gesch. d. Steiermark, 40.
40) Gl. razpravo Ant. Melika Razvoj Ljubljane v tem' letniku Geograf
skega Vestnika.
41) K. Hauser, Die Römerstrassen Kärntens (1886), 31.
42) W . Schmid v Jahrb. f. Altertumskunde, IV, 1910, Beiblatt 103 a s
starejšo literaturo.
43) W . Šmid v Carnioli, 1909, 157.
44) Premerstein-Rutar, 26.
45) Ferk v Mitth. d. Histor. Ver. f. Steiermark, 41, 224; Lorger v Jahrbuch
f. Altertumskunde, I (1907), Beiblatt, 192; Kovačič, Nadžupnija Sv. Križa pri
Rog. Slatini, 5, 6.
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bine).46) Trgovišče pri Veliki Nedelji, nem. Altenmarkt (ob rim
ski cesti Poetovio — Curta).47)
Skoraj v vseh Starih Trgih na Slovenskem ali krajih, kate
rih imena so v zvezi s „trgovanjem “ najdemo ali v teh samih ali
v njihovi neposredni bližini stare župnije oziroma cerkve. V bli
žini starih tržnih krajev oziroma njihovi neposredni bližini so
nastala, kar je povsem naravno, verska središča, oziroma so ver
ska in cerkvena središča in shajališča dala priliko za trgovski
promet. Stari Trg pri Ložu (fara ustanovljena najkasneje ok.
1165).48) Tržišče pri Cerknici (ime Circheniza, ki kaže na cerkev,
že 1040; fara Cerknica omenjena prvič 1247).49) Stari Trg v L ju b
ljani (župnik pri Sv. Petru prvič 1163, fara gotovo mnogo sta
rejša).50) Stari Trg v Kamniku (kamniški župnik prvič 1207, fara
gotovo mnogo starejša).51) Stari Trg pri Trebnjem (trebanjski
župnik prvič 1163).52) Stari Trg pri Poljanah ob Kolpi (Poljane
fara prvič 1248).53) Stari Trg pri Pilštajnu (župnik v Pilštajnu
prvič 1167, pražupnija).54) Tržišče pri Rogaški Slatini (sosednji
Sv. Križ po Kovačiču pražupnija, župnija prvič 1304, stara 1. 1862.
podrta cerkev je bila romanska stavba).55) Stari Trg pri Lembergu
(Lemberg župna kapela 1. 1262).50) Tržič tik Vranskega (cerkev
v Vranskem omenjena že med 1123— 1147).57) Stari Trg pri Slo
venj Gradcu (prvotno cerkveno središče je Šmartin, fara „G raz“
prvič 1106, cerkev, sv. Pankracija v Gradcu 1. 1174, gl. zgoraj
str. 164).58) Stari Trg v Vuzenici (se je nahajal v bližini današnje
dekanijske cerkve, župnija sega mogoče v 11. stol., današnja
4e) Prijazno sporočilo g. kolege prof. B. Saria (načrt Ferkovih izkopin
v ptujskem muzeju).
47) Ferk v Mitth. d. Hist. Ver. f. Steiermark, 41, 218.
48) Schumi, UB Krain, II, 30; Gradivo, V, 346.
49) Gradivo, III, 105; Schumi, UB Krain, I, 34; Marcuzzi G., Sinodi Aquileiesi (Udine 1910), 326.
50) Gradivo, IV, 462; Schumi, UB Krain, I, 120.
51) Gradivo, V , 123; Schumi, UB Krain, II, 9.
52) Citat pod št. 50.
53) Schumi, UB Krain, II, 120.
54) Gradivo, IV, 492; Jaksch, Mon. Car., I, 192; Kovačič, Slov. štajerska in
Prekmurje (1926), 139.
55) Kovačič, Sv. Križ pri Rog. Slatini (1914), 13, 21 in Slov. štajerska in
Prekmurje, 138.
5<l) Pirchegger, Gesch. d. Steiermark, 308.
57) Gradivo, IV, 77; Jaksch, Mon. Car., III, 232.
68) Gradivo, IV, 20, 544; Jaksch, Mon. Car., III, 216; Zahn, UB Steier
mark, I, 525; Pirchegger, Gesch. d. Steiermark, 307; Kovačič, Slov. Šta~
jerska, 145.
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cerkev deloma v romanskem slogu).59) Trgovišče pri Veliki Nede
lji (Velika Nedelja ima cerkev iz dobe ok. 1200, cerkev prvič
omenjena 1235).60) Stare Ves (Altenmarkt) pri Grebin ju (samo
stanska fara v G rebinju pred 1237, kapela sv. Jurija v Stari
Vesi 1237).ei)
„Stari“ k ra ji na Slovenskem so torej dobili pridevek „stari“
v večjem številu slučajev le kot nasprotje k „novim “ krajem na
stalim v njihovi bližini. Pri Starih Trgih smo pa videli, da ne
smemo polagati povdarek starine na pridevek „stari“ , marveč
na besedo „trg“ . Poleg omenjenih imamo pa na Slovenskem tudi
take „stare“ kraje, k jer m anjkajo v bližini naselja, ki bi bila
„nova“ po imenu ali postanku. Pri „starih“ krajih te vrste moremo
sicer sklepati na v ečjo starino postanka in izvora, vendar pa pre
sojati vsak posamezen slučaj z vso previdnostjo. Sodba mora biti
že radi tega zelo previdna, ker om enjajo pisani viri „stare“ kraje
pri nas na splošno šele od 13. stol. dalje. Večja verjetnost za sta
rost naselitve ali celo kontinuiteto s predslovensko dobo je dana
tam, k jer leže „stari“ kraji na mestu nekdanjih naselbin ali ob
prometnih črtah predslovenske dobe in k jer govore za naselitev
v tej dobi arheološke najdbe. Na mestu je razpravljati o vsakem
kraju posebej.
Na Slovenskem poznam tri Stare Dvore, Novih D vorov v
njihovi bližini pa ne (pri Škofji Loki: 1291 Altenhouen, pri Ra
dečah ok. 1400 Altenhofen in pri Grabštajnu na Koroškem).82)
Ker so taki dvori zemljiško - gospodska institucija, ki so jo pri
nesli v deželo prejkone šele Nemci (hof, curtis), ni iskati njiho
vega postanka že v dobi pred doseljevanjem Nemcev.83) Za Staro
Selo pri Kobaridu lahko samo konstatiram, da se om enja prvič
leta 1304. v pokvarjeni obliki „Scarauisca in Sclabonibus in ca
nali de Bergogna“ , 1. 1319. oz. 1320. pa kot Scarasella, in da ka
kega „Novega Sela“ v bližini ne poznam.64) Stare O gljenice p re j
kone nimajo nič opraviti s staro rimsko cesto, ki je preko tega
prelaza vodila iz doline notranjske Reke v loško kotlino.85) Stara
Fužina v Bohinju, — med narodom imenovana „fužine svete
Heme“ , — ima ime brez dvoma radi velike starine tamkajšnega
5e) J. Mravljak, Vuzenica v srednjem veku, 6, 7, 28, 29; Nadžupnija in
dekanija Vuzenica, 3 dalje.
eo) Gradivo, V, 370, 633; Zahn, UB Steiermark, II, 292, 427.
el) Gradivo, V, 677; Jaksch, Mon. Car., IV, 244.
62) Fontes rer. Austr., II, 36, 174; Mitth. d. Musealver. f. Krain, II, 16.
es) W . Schmid v Blätter f. Heimatkunde, VII (1929), 1.
e4) Cod. R. 80, f. 127, 129, 143, v Drž. arhivu v Trstu.
e5) O cesti Premerstein-Rutar, 7.
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fužinarskega obrata. Dokazano je fužinarstvo v Bohinju že v rim
ski dobi. Kult boginje N oreje je baje prešel na sveto Hemo, ki
je živela sredi 11. stol., in jo časte posebno v rudogorskih krajih.
Vas Stara Fužina (Alten Hamer oberhalb Stodorf) je že 1. 1580.
označena kot prastara („uralt“ ).66) Nasprotno pa datira ime Stara
Šranga pri Vrhniki prejkone šele izza časa obnove kranjskih ce
sta sredi 18. stol., čeprav leži ob nekdanji rimski cesti in se v
njeni bližini nahaja mogoče na rimske zgradbe spom injajoče ime
hiše „Na Fortici“ .67)
V ečjo starino predpostavljam tudi pri nekaterih Starih me
stih, cestah in vaseh.
Imen „s t a r a c e s t a“ ali pa tudi samo „cesta“ , „ceste“ , „na
cestah“ in podobno za kraje in dele cest,'ki so bile nekoč dokazano
rimske, poznam na Slovenskem večje število. „Stare ceste“ pri Za
gorju na Notranjskem, pri Veliki Loki, Jezeru in Mačkovcu na
Dolenjskem so nekdanje rimske ceste oziroma pota.68) K raji
„Cesta“ pri D obrepoljah, Krškem, Velikem Gabru, A jdovščini v
Vipavski dolini, „Ceste“ in „Na Cestah“ pri Rogaški Slatini ozi
roma Rogatcu in več krajev „Na cesti“ ob rimski cesti Emona Neviodunum leži v črti ali blizu nekdanje rimske ceste ali pota.69)
Čedad (Cividale) v Furlaniji im enujejo beneški Slovenci tudi
S t a r o M e s t o . Civitas Forum Julii je bila v dobi slovenskega
priseljevanja kot upravno, cerkveno in kulturno središče lango
bardskega furlanskega dukata zelo važna in daleč naokrog edina
pomembnejša naselbina mestnega značaja, ki je preživela pro
pad rimskega imperija.70) Nanjo so prenesli pojem „mesta“ vobče:
v latinskem jeziku Civitas, v italijanskem Cividal(e), v nemškem
Sibidat, v slovenskem Čedad ali Staro Mesto.71) Im enujejo pa Slo
venci „staro mesto“ tudi vobče kraje, k jer so se nekdaj nahajala
selišča predslovenske dobe (Poštela pri Mariboru, pri Stojncih
blizu Ptuja).72)
ee) Argo, IV, 68; Tominšek, Ajdovski gradeč, Dom in Svet, 1911, 23 d.
in 53 d. s starejšo literaturo; W . Schmid v 15. Bericht d. röm.-germ. Kom
mission, 1923— 1924 (1926), 199.
e7) Rutar v Izv. Muz. dr., 1894, 162 in 1899, 33; Ivanić v Carnioli, 1908, 180.
68) Miillner, Argo, II, 55 d.; Premerstein-Rutar, 8, 24 d.
e9) Premerstein-Rutar, 8, 20— 27; Rutar v Izv. Muzej, društva, 1899, 30;
Ferk, Mitth. d. Hist. Ver. f. Steiermark, 41 (1893), 224; Fr. Kovačič, Nadžupnija Sv. Križa (1914), 5.
70) F. Schneider, Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Ita
lien, 17.
71) Čedad kot Čabdad prvič v Istrskem razvodu, sredi 15. stol. ponarejeni
listini (izd. Šurmin, Mon. hist,-iur. Slavor. merid., IV, 11, 72).
72) Pirchegger, Gesch. d. Steiermark, 11, 44; Mitteil. d. Central-Com.,
III. Folge, IV, 314 d.

170

M ILKO

K OS:

Tudi mnoge S t a r e V a s i leže ob ali blizu nekdanje rimske
ceste. (Gorenja) Stara Vas pri Prežeku v občini Orehovica in
D olenja Stara Vas v šentjernejski občini na Dolenjskem ležita
obe v bližini rimskega pota, ki je vodil na desni strani Krke. „N o
vih“ vasi v njuni bližini ni. V D olenji Stari Vasi so našli grobove
in napis iz predrimske oziroma rimske dobe.73) V ečjo starost obeh
vasi izpričuje tudi to, da se prva imenuje še pri Valvasorju
Kranjska Stara Vas, druga pa Hrovaška Stara Vas, kar nas spo
m inja na potek nekdanje kranjsko-hrvatske m eje v tem oko
lišu, meje, ki se je v prilog Kranjske premaknila preko G or
jancev šele v drugi polovici 12. stoletja.74) Dokumentarično naj
dem obe vasi om ejeni šele v prvi polovici 14. stoletja. (Go
renja Stara Vas 1301, D olenja Stara Vas v kostanjeviškem ur
barju.75) Tudi obe Stare Vasi, zgornja in spodnja, v škocjanski
občini in mokronoškem okraju, segata mogoče v davnino. „N o
vih“ vasi v njuni bližini ne najdem. V okolišu D olenje Stare Vasi
(Grm ovlje) so našli rimske žgane grobove. D olenja Stara Vas v
škocjanski občini se om enja prvič 1. 1215, G orenja pa, kolikor
imam na razpolago gradiva, 1. 1300.76) Velika in Mala Stara Vas
v grosupeljski občini ležita v obm očju velike rimske ceste
Emona — Praetorium Latobicorum — Neviodunum — Siscia.
Omenjata se v znanih mi srednjeveških listinah prvič 1. 1252
(Altendorff maior et minor).77)
Stara Vas (Altendorf) in Stari Grad (Altenhausen) v občini
\ idem ob Savi ležita pod hribom Libno, mestom znamenitega gra
diča iz starejše železne dobe, na katerem spominja tudi sredi sta
rih okopov postavljena cerkvica z značilnim patrocinijem sv.
Marjete na davne čase. Že v salzburškem urbarju iz 1. 1509. ima
Stari Grad ime Altenburch.78)
Starše pri Št. Janžu na Dravskem polju, nem. Altendorf,
ne štejem med Stare Vasi. Ime Starše bo pač, kakor sodi VI. Le
vec, v zvezi z osebnim imenom s temo starš. Nemški Altendorf,
ki je izpodrinil starejše še v 13. stol. znano in kasneje ne več
razumevano ime Coldarn (golder = čistilec zlata v „zlatonosni“
7S) Pečnik-Rutar v Izv. Muzej, društva, 1894, 79; Premerstein-Rutar, 48.
74) Valvasor, Ehre, II, 722; Hauptmann, Erläuterungen zum Histor. Atlas
d. österr. Alpenländer 1/4, 379; moja izvajanja v Glasniku Muzej, društva
X (1929), 31.
7B) Fontes rer. Austr., II, 35, 15 = Schumi, Arch. f. Heimatkunde, II, 258.
7e) Rutar v Izv. Muzej, društva, IX, 116; Gradivo, V, 233; Schumi, UB
Krain, II, 16 in Archiv f. Heimatkunde, II, 251.
77) Jaksch, Mon. Car., IV, 403.
78) Pirchegger, Gesch. d. Steiermark, 7, 8 in Schmid v zborniku Siidsteiermark, 6, 7; kod. W 868, f. 3', Drž. arh. na Dunaju.
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reki Dravi), se ja v lja šele v 17. stol. in je napačno razumevam
prevod slovenskega Starše. Ko je vas dobila cerkev se je del pri
cerkvi začel imenovati Št. Janž, oddaljenejši je pa ohranil staro
ime.79) Podobnih dvoimenskih vasi, k jer je s cerkvijo dobil del
vasi ime po patronu, drugi del pa obdržal staro ime, poznam na
Slovenskem več.
Tudi v bližini Stare Vesi v Podjuni na Koroškem, ki se kot
Altendorf omenja v znanih virih prvič sicer šele v 1. 1267/8,80) ne
najdem kraja, ki bi bil po imenu „n ov“ , pač pa nekatere vasi,
ki po svojem imenu in zgodovini p otrju jejo domnevo o zgodnji
naselitvi oziroma naselbinski kontinuiteti v tej pokrajini.
Zahodno nad Staro Ves jo je grič z imenom Gradišče,
vzhodno pa Gora sv. Heme ali Junska gora, kakor jo im enujejo
srednjeveški viri. Junska dolina je bila že v predrimski in rim
ski dobi dobro naseljena. Daleč od velikih prometnih črt se je
njeno prebivalstvo dolgo vpiralo romanizaciji, kar dokazuje pri
meroma majhno število rimskih osebnih imen na najdenih epigrafskih spomenikih. Na Junski gori so izkopavanja pokazala ob
stoj obzidane naselbine, grobišča in krščanskih kultnih stavb iz
5. in 6. stol. Z vpadom Slovencev je propadla krščanska nasel
bina na Junski gori. Pripovedka ve še danes povedati o nekda
njem „mestu“ na gori in kmet, ki dom uje pod današnjo cerkvico
sv. Heme, je Gradišnik.81) Ni pa s slovensko doselitvijo zginilo
povsem nekdanje prebivalstvo in krščanstvo. Kakor se je pred
stoletji avtohtono prebivalstvo vpiralo romanizaciji, tako bržkone
po slovenski invaziji slavizaciji. Ime antičnega središča Juenna,
ki ga je staviti v okoliš današnje Globasnice, so prevzeli Slo
venci od prebivalstva, ki so nanj ob prihodu v te kraje naleteli
in začeli imenovati s tem imenom goro z nekdanjim krščanskim
kultnim središčem (Junska gora, prvič v virih 1106 Ivnberch), vas
pod goro (Podjuna) in pokrajino (Juna, Iunotal, prvič okoli
1. 1000.)82) Ko prodre krščanstvo drugič v te kraje, nadoveže naj
starejša farna organizacija na antično ime. Najstarejše oglejske
fare v Junski dolini se im enujejo po patronu cerkve s pristavkom
„v Juni“ . D obrla Ves je 1. 1106. „sancta Maria ecclesia Ivn“ , Šmi
hel in Škocijan pa ležita tudi v pokrajini „Ivn“ . Tradicija starega
70) Levec, Pettauer Studien, III, 194; Leyfert, 119, 120. Coldarn 1242
(Gradivo, V, 787; Hauthaler-Martin, UB Salzburg, III, 535). Drava „mit golde
ein wazzer“ (Gradivo, V, 83).
80) Jaksch, Mon. Car., IV, 658, 697.
81) R. Egger, Frühchristliche Kirchenbauten im südlichen Norikum (1916),
71 dalje.
82) Gradivo, II, 532; IV, 20; Jaksch, Mon. Car., III, 75, 216.
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imena je bila torej zelo močna. Sicer nedokazljivo, toda mogoče
je, da so prvi krščanski m isijonarji našli za novo vero boljši od
ziv pri slaviziranih Romanih kot pri Slovencih in da so pri naj
starejši farni organizaciji nadovezali na antična imena, ki so pri
prvih ostala b o lj živo v spominu kot pri drugih.83)
Po mojem mnenju spominja na krščansko prebivalstvo, ki
so nanj naleteli Slovenci ob doselitvi v Junsko dolino, tudi ime
vasice K r s n a V e s (nem. Kristendorf), kom aj slab kilometer
sev. od Stare Vesi, tik pod Junsko goro. Vas bi sicer lahko, ako
se oziramo samo na nemško obliko, dobila ime tudi po osebi, ki
se je imenovala Christian. Z ozirom na slovensko obliko Krsna
Ves pa se P. Lessiak nagiblje k razlagi Krsna Ves = naselbina
kristjanov, in misli, da je vas mogoče zato dobila to ime, ker se je
v bližini nahajala židovska občina.84) O kaki židovski občini ali
o Židih mi pa v tamošnji okolici v prvi polovici srednjega veka,
ko je vas že morala imeti to ime, ni ničesar znanega. Krsna Ves se
v virih omenja prvič okr. 1.
kot Cristmansdorf in Christen(s)dorf.85) Sodim, da se je v okolici Junske gore, ki je bila, kar so
pokazale izkopine, važno krščansko kultno središče tik do pri
hoda Slovencev, ohranilo večje število Romanov - kristjanov. Te
so doseljeni Slovenci v svojem jeziku mogoče imenovali Vlahe
— „krščenike“ , njihovo naselbino pa Krsno Ves. Omenjam še za
naseljenost tega okoliša v rimski dobi, da so prav pri Krsni Vesi
našli v ečjo množino rimskih novcev.
Za ohranitev večjega števila romaniziranih provincialov,
torej neslovenskega elementa, v neposredni bližini Junske gore
govori mogoče tudi ime kraja S l o v e n j e (nem. Sloweniach)
v hribih tik za Junsko goro. Tudi P. Lessiak je postal na ime vasi,
ki leži, kot povdarja, v popolnoma slovenski okolici, pozoren. Ne
ve za ime druge razlage kot, da je bila nekoč sosednja ravnina
(Globasnica, Podjuno, Ljibuče, Šteben, Večna Ves) tako močno
germanizirana, da je drugojezična gorska ves dobila kot nasel
binski otok Slovencev ime Slovenje.86) O kaki posebno intenzivni
germanizaciji Podjune nam pa ni ničesar znanega. Ime zelo raz
tresene vasi Slovenje je po mojem mnenju verjetneje razložiti z
drugorodnimi prebivalci v okolici, ki pa niso bili Nemci, temveč
po izvoru Romani. Med te so se naselili Sloveni in dali svoji na8S) Po mnenju E. Klebela, Carinthia I, 1926, 38, 40.
84) Carinthia I, 1922, 25.
85) B. Schroll, Urkunden - Regesten d. Augustiner - Chorherren - Stiftes
Eberndorf, (1870), 32.
'
8e) P. Lessiak, Carinthia I, 1922, 25.
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seibini ime Slovenje, to se pravi Sloveni v razliko k sosedom, ki
so bili za Slovene „krščeniki“ in Vlahi. Za naselbine krščenih
Vlahov v tamošnjem okolišu govori že omenjena Slovenjam so
sednja Krsna Ves, govori pa tudi Stara Ves prav blizu Slovenj in
Krsne Vesi, to je vas, ki je bila za priseljene „Slovenje“ že stara
naselbina prebivalcev, na katere so v okolici Junske gore naleteli.
Résumé. — „Stari Trg“ („Vieux marché“) et les noms de localité ana
logues.
L’auteur étudie les noms de localité slovènes composés de l’adjectif
„stari - stara - staro“ („vieux, vieille“). La plupart des noms de localité, pré
cédés de l’adjectif, „vieux, vieille“ , doivent l’origine de cet adjectif à uue loca
lité voisine mais d’origine plus récente, grâce à laquelle on a souvent ajouté
au nom de cette localité plus récente l’épit liète „nouveau, nouvelle“. Ainsi
p. e. il se trouve dans le voisinage de presque tous les „Vieux marchés“ en
Slovénie un „marché“ d’origine plus récente, qui par opposition et pour se
distinguer de l’ancienne localité voisine lui a fait ajouter l’épithète „vieux,
vieille“. Les localités, dénommées aujord’ hui „Vieux marché“, s’appelaient
d’abord simplement „Marché“. Mais après qu’on eut transporté le marché
de cette ancienne localité dans une localité voisine d’origine plus récente, on
ajouta à l’ancienne localité l’épithète „vieux“ et on commença à l’appeler
„Vieux marché“, tandis que la plus récente était en effet et souvent par son
appellatif le „Nouveau marché“. Presque tous les „Vieux Marchés“ slovènes
sont situés le long des anciennes voies romaines et parfois sur l’emplacement
ou du moins dans de le voisinage des colonies romaines ou préhistoriques. Il
y a donc eu continuité de colonisation entre les deux époques slovène et préslovène. On peut constater de même que dans le voisinage immédiate des
„Vieux marchés“ on avait fondé des paroisses et bâti des églises que l’on compte
parmi les plus anciennes en Slovénie. Mais il y a en Slovénie aussi d’autres
localités, ou l’on ne peut pas expliquer l’appelatif „vieux, vieille“ par l’opposition à une localité, d’origine plus récente, par le simple raison qu’une telle
localité, „nouvelle“ par son caractère et par son appelatif, n’existe pas dans
le voisinage. L’origine d’un grand nombre de ces localités, aux quelles on avait
ajouté l’adjectif „vieux, vielle“, remonte en effet très loin dans le temps.
L’auteur étudie leur origine et surtout celle de trois localités dans la vallée
de Juna en Carinthie, appelées „Stara Ves“, „Krstna Ves“ et „Slovenje“. Les
noms de ces trois villages plaident pour une très vieille colonisation de cette
région. L ’origine lointaine de ces trois localités est d’ailleurs confirmée par les
trouvailles des objets de l’époque romaine et chrétienne immédiatement avant
l’invasion des Slovènes, c’est-à-dire, vers la fin du 6ème siècle. „Krstna Ves“
avait été probablemenet une colonie romano-chrétienne, conservée au milieu
des Slovènes payens. „Slovenje“ au contraire avait été probablement une co
lonie slovène, conservée au milieu d’une population allogène, datant de l'épo
que préslovène.

