
Geogra f sk i ves tnìk , L j u b l j a n a , XXXII (1960) 

RAZGLEDI 

NEKATERA KOROŠKA GEOGRAFSKA IMENA 

Dr. J o s i p š a š e l 

Mnogo se pri nas razpravlja o Koroški, sa j so tam začetki naše zgodovine, 
s tem svetom smo najtesneje povezani geografsko in narodnostno. Vse te 
razprave navaja jo seveda podrobna zemjepisna imena, ki pa še niso ustaljena, 
oziroma dobivajo šele pismeno obliko. Zato je nomenklatura še nedosledna, 
nazivi se tvorijo dostikrat po nemškem vzorcu, dejansko pa imajo domačini 
za svoj svet pristna in stara slovenska imena, ki se v tisku še niso uveljavila. 
Priznano pa je načelo, da je treba upoštevati l judska imena; njih neprekinje-
na tradicija sega v nastarejše čase in dovoljuje vpogled v začetke naselitve. 
Tem bolj važno je, da na Koroškem uporabljamo pristna ljudska imena, ker 
tam nimamo možnosti popularizirati kake umetne native po šoli ali uradih. 

Zato hočem v naslednjem opozoriti na neka domača koroška imena, ki 
so v naši pismenosti neznana ali ne zadosti utr jena. 

1. Gorička dolina — Gitschtal 
Zilja dobi neka j večji pritok s severa z Gosrinjo; njeno dolino imenujejo 

Nemci Gitschtal. Največji k r a j so tam Višprije (Višprijane), nemško Weiss-
briach, zato se je pri nas skovalo umetno ime Višprjanska (Viršprijska) 
dolina, a Ziljani jo imenujejo Gorička dolina. Danes je docela ponemčena, 
vendar pa Nemci sami priznavajo, da so se Slovenci tam dolgo, prav do 
novejšega časa držali. Za ime Gitschtal ni zadovoljive razlage (morda je na-
stalo iz Goritsch-Tal?) 

K obliki »Višprjanska« dolina je treba še pripomniti, da je ljudski pri-
devnik »višperski«. Že leta 1826 je v Carinthii poročal Urban Jarnik, da je 
Reiskogel (danes Reisskofl ma zahodu od Višprijan) znan z imenom Višperski 
vrh. 

2. Ponagorje 
Znano je, da živijo Ziljani v prav izrednih zemljepisnih pogojih; Zilja 

ima prav majhen strmec, odkar jo je pod Dobračem zajezil strahoviti potres 
iz leta 1348; ti k ra j i pa dobivajo ogromno padavin, tako da je še dosti široka 
dolina mestoma zamočvirjena, izpostavljena poplavam in zato za naselitev 
nepripravna. Poljedelsko se more ravni svet ob reki slabo izkoriščati, uspeva 
samo kisla trava za konjsko krmo; to so obširni »Logi« od Goričan doli 
(Blaški, Bistriški Logi i. dr.). Na sever od Ločan in Goričan pa je dolina 
ob Beli in okoli Preseškega jezera skoraj stalno pod vodo; na tem svetu, ki 
ga imenujejo Strižabce, travnike le ob nižji vodi pokosijo. Najbol j se dajo 
izkoriščevati še travniki ob Zilji na zahod od Napoljan in Duljan; to so 
Murave in Ograje (nekdaj ograjeni travniki). 

Ljudska naselja so se torej vsa umaknila na višje ležeče kra je , zlasti na 
prisojno gričevje severno od reke. Strižabce delijo to gričevje na dve 
skupini, in sicer na manjšo zahodno — Dobravo — ter na večjo vzhodno — 
Ponagorje. Ljudsko ime »Ponagorje« je v slovenščini neobičajno, vendar pa 
tu prikladno in nazorno. V to Ponagorje spada vse gričevje na vzhod od 
Borljan in Goričan nekako do Dobrača. 
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Že Urban Jarnik, ki je prvi na Koroškem razpravljal o etimologiji 
krajevnih imen, je leta 1826 v spisu »Andeutungen über Kärntens Germani-
sierung« zapisal: Ponagorci — der höher gelegene Teil der Pfarre St. Georgen 
am Bleiberg. To razpravo je v prevodu prinesla Slovenija 1849, k je r pa be-
remo na sitr. 308: Ponagorje v Št. Jurskej fari pri Žili. Navedeno ime je 
torej staro in domače. 

3. Mošane, mošanski 
Po zaslugi naših znanstvenikov, predvsem geografov, je slovenska Zilja 

od vseh pokrajin slovenske Koroške najbolje obdelana, pogoji ljudskega 
življenja tam najbolje raziskani. V teh razpravah motijo samo neka imena, 
ki niso tvorjena vedno v ljudskem duhu. Kakor v vsem svojem žit ju kažejo 
Ziljani tudi v svojem jeziku posebnosti, ki so jezikoslovno (narečno) že dobro 
osvetljene, manj pa imenos lovno. Taka posebnost so tako zvana stanovniška 
imena; to so krajevna imena, ki jih ljudstvo rabi samo v množini z značilno 
končnico -ne (-jane), ki pa v mestniku odpade oz. se skrči na navadno obrazilo 
(n. pr. Mošane, v Mošah, od tega nemško Möschach). To besedotvorje je ne-
navadno za tiste, ki ne govorijo narečja, tem bolj, ker se v pismeno rabo 
niso prevzele pristne ljudske oblike teh imen, ampak po mestniku skrajšane 
(Mose). 

Takih imen je po Rožu in Zilji vse polno; upoštevati pa jih mora tud,i 
pismenost, posebno za pridevniške oblike. Onstran Stola je n. pr. Mačanska 
planina, imenovana po naselju Mačane v Rožu; pri nas pa se včasi čita 
Mačevska planina, kar je domačinom skoraj nerazumljivo. Še bolj nerazum-
ljivo je, ko čitamo Moški vrh, Moška planina; s temi nazivi bi se kdo pri 
domačinih brez kakih pojasnil slabo orientiral. Mišljen je vrh oziroma 
planina, imenovana po vasi Mošane; pridevnik k temu imenu pa se glasi 
mošanski (narečno mošenski); torej je vrh Mošenski, planina pa Mošenska. 

S tem pa nočem trditi, da tvori ljudstvo pridevnik k stanovniškim imenom 
vselej s pripono -an; treba je to skoraj v vsakem primeru ugotoviti- Tako 
imajo Višprijane pridevnik samo višiperski, Borljane borovski (Borovska pl.), 
Mošane pa samo mošanski. 

4. Gure — Sattnitz 
Že v prvem letniku celovškega Kresa je prof. Scheinigg na str. 412 

uigotovil: »Pogorje od Rožeka do.Skarbine (Soteska = Satnitz) zove se Hure, 
na Hurah, naseljenci pa Horjanci.« Od tega je poteklo tričetrt stoletja, a 
pristno domače ime Hure (pismeno Gure) se v našem pisemstvu vendar ni 
prav udomačilo; še nedavno smo čitali v znanstveni razpravi »na Gurah — 
stari slovenski naziv Satnica«. Ta imenski problem je tako tipičen za Koroško, 
da ga je treba pojasniti. 

Dejstvo je namreč, da »Satnica« nikdar ni bila slovenski naziv; tudi 
Nemci sami so geografski pojem Sattnitz vpeljali in po tisku popularizirali 
šele pred ne celimi sto leti. 

Ime Gure za to visoko planoto je staro, prastaro; po mojem ni izključeno, 
da je še predslovensko. Kajti edino tu imamo izreden pojav, da se imena za 
teren in za prebivalce v ljudskih ustih ne kr i je jo: Gure — to je ime za 
ozemlje, pridevnik je gurski (Gursko Turje, Gurska Vrata), Gorjanci — to 
pa so prebivalci (ženske Gorjanke, Gorjančice, pridevnik gorjanski). Doma-
čini te pojme strogo ločijo. K temu je treba še omeniti, da je prav na sredi 
Gur, ob stari cesti iz Celovca k »lentu« (pristanišču) na Dravi pod Humber-
kom, naselje Gorjè (prvotno gotovo Gorjanè). na Gorjàh, prebivalci so tu 
»gorjanski«. 

V Gurskem pretržju (Zihpoljsko — kotmirsko pretržje) so stara kulturna 
tla; čez to osedlino so že od nekdaj speljane vse prometne poti od severa in 
juga; ena teh cest je vodila od središč Virunum — Celovec k omenjenemu 
»lentu« na Dravi, drugo ,pa čez Dravo na Ljubel j ter dalje na jug. Nemški 
zgodovinarji učijo (kar se ponavlja tudi pri nas), da sta imele obe isto trašo 
čez Humberk; pa to je nemogoče. Pod Humberkom se je namreč Drava v 
tedanjih časih na široko razlivala (vsaj do današnje Kaple — Kožentavre), 

2 6 0 



Razgleda 

se delila na mnoge tokove in spreminjala g lavno strugo, tako da se tu kak 
večji in stalnejši brod za prevažanje čez vodo ni mogel urediti; pač pa so 
ravno tu bila ugodna mesta za pr is tajanje splavov. 

Y obsegu Gurskega pretržja je bilo tedaj najpripravnejše mesto za 
zmogljivejši brod edino na ozkem prostoru, k je r se na nasprotnem bregu 
v Dravo izlivata obe Borovnici (Ljubeljska in Bajdiška). dva hudournika, ki 
deročo reko s svojim nanosom potiskata pod strmine Gur. Edino tu so na 
južnem bregu Drave (kraj ima ledinsko ime Cirkovce) prišle na dan rimske 
sitarine; na severnem bregu pa so vrh skale Petelinca v Štetarjevem gozdu 
vidni na površju zemlje obrisi obsežnih zidanih stavb in utrdb. Tu čez in 
doli k dravskemu brodu je bila speljana rimska cesta. 

Pri nas se stalno ponavlja, da je treba ime »de Scalali« v listini od leta 
888 (Kos, Gradivo II 292), s katero je Kral j Arnulf daroval Treibibratra z vso 
družino, lokalizirati v »Zadole« na severnem bregu Vrbskega jezera. Dejstvo, 
sporočeno v tej listini, je za našo zgodovino, posebno pravno, zelo zanimivo, 
zato je važno, da ga postavimo v pravo okolje. Že začetkom tega stoletja je 
prof. Lessiak ugotovil, da kak k r a j »Zadole« v občini Poreče sploh ne obstoja; 
mišljeno je naselje, nemško Sallach imenovano, slovensko pa Zale, v Žalah 
(etimologija L. Pintarja v LZ 1910 str. 346). Nemški zgodovinarji postavljajo 
sedaj »de Scalah« v naš svet okoli Zihpolj; verjetno je to ravno omenjena 
antična naselbina vrh skale Petelinca. 

To pretržje je bilo naseljeno od najstarejših časov, zato ni čudno, da 
se je do danes nagnetla več kot polovica vseh prebivalcev Gur v tem ozkem 
prostoru. Ime Gure izvira nekje odtod. 

Kaj pa ime Sattnitz? O tem je obširno razpravljal zgodovinar M. Wutte 
v Carinthii I 1936, str. 155 si. Na podlagi dokumentov dokazuje, da je to ime 
bilo omejeno sprva samo na ono podnožje Gur južno Celovca, odkoder je 
speljan mestni vodovod in k je r je bil od nekdaj Sattnitzbauer; šele od leta 
1861 dalje se je ta naziv raztegnil na vse Gure, začetkoma samo na zemlje-
vidih. Šola in uradi pa so nadalje skrbeli za to, da je novo ime postalo splošno. 

Čeprav prevzemajo koroški Slovenci radi nemška imena in zanemarjajo 
svoja (n. pr. Bärental za Medvedji dol), pa vendar še nisem slišal, da bi ime 
Sattnitz kjerkoli izpodrinilo domače Gure. Gotovo pa je, da izvira nemško ime 
iz neke slovenske besede. Katere? Neka etimologija se naznačuje s pisavo 
Zadnjica (Potočnik) in Satnica, ki pa verjetno ne drži. 

Pa tudi prof. Scheinigg je v Kresu naznačil enačbo Soteska—Satnitz; po-
drobneje tega ni obrazložil. 

Za podnožje Gur od celovškega vodovoda do Zrelca imajo okoliški Slo-
venci naziv Sotnica; odtod pa izhaja tudi ime Sattnitz (izgov. Sotnic), kakor 
spredaj obrazloženo. Prepričan sem, da je oblika Sotnica nastala iz So(po)tni-
ca; tu namreč teče Vanjkart (odtok Vrbskega jezera) precej tesno pod gur-
skim pobočjem ter si je izril mestoma prav globoko strugo (sopot), tako da 
je na tem delu mogel dobiti ime Sopotnica. 

Na Koroškem je več krajevnih imen Sopot; Sopotnica pa je razen tuka j 
še pri Ljubelju. Tam priteče izpod Visoke Vrtače potok, zabeležen v listinah 
iz 13. stoletja kot »ripa Sopotniz«; danes imenujejo ta potok Zabnica, ime 
Sopotnica pa se je preneslo na zaselek, ki je nastal tam, k je r to vodo premosti 
l jubeljska cesta. Beseda Sopotnica ima tu naglas na predzadnjem zlogu; ona 
pod Gurami pa je bila naglašena na prvem zlogu, zato se je naslednji 
zlog zaradi lažjega izgovora odbrusil. 

Ime Sattnitz je torej povsem novo in še ni prišlo do te veljave, da bi 
med ljudstvom izpodrivalo domače Gure. Naša pismenost pa stoji tudi v 
podrobnem imenoslovju te planote pod močnim vplivom nemških (papirnatih) 
nazivov. Naj omenim samo najvažnejše. 

Na zahodu se dvignejo Gure v mogočni čok, znan z imenom Gursko 
Tur je (naspr. Osojsko Tur je); na to s skalnatimi pobočji obdano planoto vodi 
samo pet »vrat«, med temi od juga Gurska Vrata. Znamenita je tam Zvoneča 
jama, izredno globok navpičen jašek, v katerem noter vrženi kamen dolgo 
»zvoni« (pravijo, da je t j a noter padla pastirica, njene lase pa je prinesla 
podzemna voda na dan pri Rovah). 
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Vzhodno je manjša planota Plesišče z najvišjo višino v Gurah 929 m. 
Nato sledi globoka zareza Preseka, neposredno vzhodno pa se planota zopet 
dvigne na Zabalo 917 m in Vrdovsko Turje. Tu so prvič tudi višine same 
poseljene do blizu 800 m (Plešivec 783 m, selo V rdi 755, nemško Wurdach, 
pri nas napačno Brda tiskano, kar onemogoča stvarno etimologijo!). 

Na' vzhodni planoti (Radiške Gure) se navadno omenja najvišja višina 
854 m z imenom Leskovec — Heselberg, kar je samo ime, dano od lovcev; 
ljudstvo pravi Pukeljč. Nekoliko severneje štrli iz pobočja impozantna skala 
712 m, nemško Predigerstuhl imenovana, slovensko pa Sojenška peč po bliž-
njem naselju Sojenca (Zwanzgerberg). 

Planota Gur je izredno simetrično zgrajena: točno na sredi široko pre-
tržje, ki omogoča promet počez; zahodna in vzhodna polovica tudi prerezana, 
tam Preseka, tu Medgorsko pretržje; na obeh koncih masivni čoki, tam 
Gursko Turje, tu Škrbina s široko navpično skalo proti Dravi in Podiuni doli. 
Ves ta »gurski« svet je posejan z zgodovinskimi kra j i (Vetrinj, Humberk, 
Kotmara ves, Zihpolje, Koseški Zgornji Kamen — danes Zàkamen, Kajzaze, 
Kozasmoje), domišljija vedrih Gorjancev ga je opletla in ovenčala z nešte-
timi bajkami in pripovedkami, posebno še Škrbino, ki jo Podjunčani imenu-
je jo Prošnlco. 

5. Zlusina gora 

Mnogo, zelo mnogo nain povedo imena oseb in krajev, ki nam jih sporo-
čajo najstarejše listine; k a j vse se da po njih razbrati iz načina mišljenja 
naših davnih prednikov, oblikovanja besed in njih zvez. Dočim jezikoslovci 
še kolikor toliko upoštevajo osebna imena ter jih razlagajo, pa je stara 
toponomastika popolnoma neobdelana. Kako zanimivo je n. pr. staro ime 
Korustav (Curoztou) za današnji Gauerstall 1127 m zahodno od Št. Vida na 
Giani; to je hrib, na kaierem so »ostale« ptice selivke (kure) med preletom 
jug-sever in nazaj. 

Podobno zanimivo je tudi ime »Zlusina gora«, ki ga sporoča listina iz 
leta 928 (Kos, Gradivo II 375). Kakor da bi ta oblika bila zapisana danes 
v koroškem патесји! Prav vsaka črka, vsak zlog ima današnji zvok; pri teh 
glasovih ni treba nič ugibati in suponirati, kakor pri drugih listinskih be-
sedah. Pa smisel — koliko ta pove! Kar vodi nas pri vprašanju: k j e je ta 
gora? 

Vsi komentarji soglašajo, da mora biti nekje ob Krčici (Görtschitz), ki 
priteče skoraj v ravni črti od severa v Krko pri Mostiču. K temu smemo še 
dodati: gora mora biti pomembna, da jo tako stara listina sploh omenja. 
Skušajmo še iz besednega pomena k a j izluščiti. 

Beseda »sine« (množ.) je v območju rožanskega narečja dobro znana, 
posebno po vsej dolžini Roža. Kakor znano, se ta pas ozemlja razteza ob vsem 
severnem vznožju Karavank od Obirja <pa gori do Baškega jezera ozir. Zilje. 
Dolinski ravni svet je obdelan čim tesneje do tega vznožja, njive n. pr. tako 
daleč, da ne pridejo več v senco strmega pobočja. V senčni legi uspevajo samo 
še kaki travniki in pašniki, te pa imenujejo »sine«. V Sp. Rožu je od te be-
sede tvorjenih več imen; tako zaselek Sine (obč. Bisitrica v Rožu), ki leži na 
terasi severnega pobočja Psinskega vrha. Ta vrh sam je dobil ime od Posine 
vesi (Hundsdorf), ki se razprostira »po sinah« njegovega vznožja. V te j zvezi 
je treba omeniti še ime Žingarca, nemško Singerberg; današnje slovensko 
ime je nedvomno oblikovano po nemškem, Nemci pa so Singer-berg povzeli 
prav tako nedvomno po imenu »Sina gora«, ki je dobila ta naziv, ker se raz-
prostirajo ob njenem vznožju najbol j tipične »sine«. 

Listmska Zlusina gora je dobila ime tudi po »sinah«, ki pa so tu morale 
biti obsežnejše in posebno »zle« za poljedelstvo. Pri nas ni več tako sestav-
ljenih imen; pač pa Hrvati poznajo Zlosinjane. 

Ko se ogledamo po Krčici, se bomo prepričali, da more Zlusina gora biti 
edino današnja Svinja (Saualpe), nad 2000 in visoki hrbet, ki se vleče na 
vzhodu tik olj reki po vsej dolžini ter s strmimi pobočji jemlje njeni dolini 
ju t ranje in opoldansko sonce, ustvarja »zle sine« in preprečuje njivsko 
obdelavo. 
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Okoliški Slovenci so nekako v zadregi za ime temu hrbtu. Navadno ga 
imenujejo »Svinja«, tudi »Svinja planina«, pri tem tpa kl jub jasnemu pomenu 
te besede tudi najpreprostejši l jud je razlagajo, da ime ne pride od »svinje«, 
temveč od »svinca«, ker so menda nekdaj v gori pridobivali svinec, zato da 
se največji k r a j v dolini Krčice, Eberstein, imenuje po slovensko Svinec. 

Vse to je nekako neskladno. Od besede svinec ni moglo nastati ljudsko 
ime Svinja; to slovensko ime je nedvomno povzeto po Saualpe (Sau = svinja). 
Kakor pri Singerberg pa vprašajmo: odkod to nemško irne? 

Smatram za povsem naravno, da se je ime »Zlosina« gora ščasoma zbru-
silo v »Sina gora« (mogoče tudi »Sinja« gora). Nemci pa (posebno rudarji , ki 
so se sem priselili in s poljedelstvom niso imeli dosti opraviti), besednega 
pomena niso prav dojeli; po zvoku so to mogli tolmačiti kot »svinja« in so 
tako priredili ime Saualpe. Nemško ime je prevladalo, Slovenci so ga posneli, 
pri tem pa se še danes nejasno zavedajo, da je ime Svinja imelo prvotno 
povsem drug pomen. 

Ime Zlu,sina gora, ki so ga mogli dati samo vneti poljedelci, se je danes 
pozabilo. Pobočja Svinje planine so precej visoko gori poseljena, najvišje so 
se povzpele Djekše na prisojne južne sklone. Pod njimi pa obstaja pobočje 
strmo in neugodno za poljedelstvo; pa tudi tam se je vgnezdilo nekaj kmetij, 
ki so dobile ime Črne Djekše in Hudi kra j . V teh imenih menda izzveni 
stari naziv Zlusina gora vsaj po pomenu. 

Opomba uredništva. »Geografski vestnik« je od svojega začetka dalje 
želel odpreti svoja vrata tako potrebnemu razpravljanju o naših krajevnih 
imenih. Na žalost jih je moral pogosto znova pripreti, pač zaradi že kar tradi-
cionalne navade številnih naših zbiralcev in proučevalcev krajevnih imen, 
da se prevečkrat spuščajo v prehitre, svojevoljne, k a j malo ali sploh ne do-
kumentirane etimologije in druge trditve. Vse te značilnosti ima tudi zgoraj 
naznačeni članek, k je r se n. pr. domnevna etimologija besede Sotnica argu-
mentira samo z izrazom: »prepričan sem. . .« Kljub temu članek objavljamo, 
ker prinaša za našo Koroško nekaj dragocenega imenoslovnega gradiva, ki 
se v živem jeziku hitro izgublja; nekatera med imeni bodo koristna za našo 
drobno regionalno-geografsko terminologijo (n. pr. Ponagorje). S tem pa 
seveda uredništvo nič manj ne odklanja odgovornosti za nedokumentirane 
trditve v članku (od katerih je nekatere na jbol j kričeče črtalo), pa tudi ne 
za njegove nedoslednosti (ko se n. pr. za ime »Satnica« zatr juje , da nikdar ni 
bila slovenski naziv, čeprav se na drugem mestu razpreda njegova slovenska 
etimologija). 

Résumé: Quelques noms des lieux en Carinthie slovène 
J o s i p š a š e l j 

L'auiteur traite quelques vieux noms des lieux de la Carinthie slovène, 
usés jusqu'ici incorrectement ou pas du tout dans la terminologie géogra-
phique slovène. Il s'agit surtout des dénominations des petites régions, p. e. 
»Ponagorje« pour la région des collines du partie Nord de la Ziljska dolina 
(Gailtal) au pied des Gaitaler Alpen, ou »Gure« (»Montagnes«) pour la région, 
en allemand »Sattnitz«, située entre la vallée de la Drava, appelée Rož (Rosen-
tal) et la vallée de Vrbsko jezero (Wörthersee), tous les deux noms de cette 
région (»Gure« et »Sattnitz«) étant d'origine slovène. 

OB VPRAŠANJU WÜRMSKE POLEDENITVE V CELOVŠKI KOTLINI 

M i l a n Š i f r e r 

Proučevalcem naše glacialne problematike je vzbudila veliko pozornost 
B o b e k - o v a študija o umiku ledu iz vzhodne Celovške kotline1, š tudija 
predstavlja nekak poizkus vzporejanja würmskih moren v čelni kotanji Drav-

1 Hans Bobek, Der Eisrückgang im östlichen Klagenfur ter Becken, Mitt. ö s t e r r . Geogr. Ges., 
I. Wien 1959. 
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