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SEZNAM KRAJŠAV 

Metka Furlan in Miha Sušnik 

Krajšave, ki so bile razložene že v Matičinem Vzorcu razpredelnice za zbirke krajepisnih imen 

posameznih občin, so zapisane krepko, tiste, ki jih je dodatno pojasnila Alenka Šivic-Dular (2002), so 

zapisane poševno, navadno pa tiste, ki so bile evidentirane ob delu za digitalizacijo zbirke. Popolni 

seznam v rokopisni zbirki uporabljenih krajšav bo možno podati šele po njenem popolnem prepisu. 

 

a. ali 

adj. adjektiv, pridevnik 

baj. bajer 

Baud. Mat. Jan N. Baudouin de Courtenay, Materialien zur südslavischen 

Dialektologie und Ethnographie 1: Resianische Texte, gesammelt in den 

JJ. 1872, 1873 und 1877, St Petersburg 1895: Commissionäre der 

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 

Beg. Begunje 

Belj. Beljak 

Boh. Bela Bohinjska Bela 

Brež. Brežice 

Cirkn. Cirknica 

Čas. za zgd. i. nar. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor: Zgodovinsko društvo, 

1904– 

Češ. Češko 

Črn. Črnomelj  

Črnom. Črnomelj 

d. dekanija 

del gzda del gozda 

del v. del vasi 

Dev. Devin 

Dol. Dolenjsko 

dol. dolina (?) 

Drav. Polje Dravsko polje  

f. fara 

f. pl. femininum plurala, ženski spol množine 
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fem. femininum, ženski spol  

g. gora 

gen. genitiv, rodilnik 

gl. glej 

Gor. Goriško 

Gorenj. Gorenjsko 

Goriš. Goriško 

gr. grič 

Grad. Gradiška 

grašč. graščina 

grd. grad 

gzd. gozd 

hr. hrib 

i. h. ime hiše 

Il. Bistrica Ilirska Bistrica 

Ist. Istra  

Istr. Istra 

it. italijanščina 

ital. italijanščina 

itd. in tako dalje 

izv. izvir 

jama s kapn. jama s kapnikom 

jez. jezero 

jvzh. jugovzhoden, -dna, -dno 

Kam. Kamnik 

Kamn. Kamnik 

klnc. klanec (?) 

Koč. Kočevje 

Kor. Koroško  

koš. ? 

Kožb. Kožbana 

Kr. Kranjsko; Kranj  

kraj. ime krajevno ime 

Krš. Krško 

Kršk. Krško 

L. ob. Leksikon kranjskih občin iz l. 1906 = Leksikon občin kraljestev in dežel 

zastopanih v državnem zboru (izdelan po rezultatih popisa ljudstva dne 

31. grudna 1900): IV. Štajersko, Dunaj 1904; VI. Kranjsko, Dunaj 1906: 

Izdala C. kr. centralna statistična komisija, Tiskala in založila C. kr. 

dvorna in državna tiskarna 
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Lesk. Leskovec 

Lit. Litija 

Ljub. Ljubljana 

Ljut. Ljutomer 

Ljutom. Ljutomer 

Log. Logatec 

Logat. Logatec 

m. maskulinum, moški spol  

Mapa Občinske mape Kranjskega mapnega arhiva 

Mar. Maribor 

Marib. Maribor 

masc. maskulinum, moški spol 

mčv. močvirje  

Met. rok. urad. zb. l. 823 Fran Metelko, Dvojezični slovensko-nemški seznami slovenskih 

krajevnih imen na Gorenjskem, Dolenjskem in v beljaškem okrožju 

Koroške iz l. 1823, rokopis, hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v 

Ljubljani pod signaturo Ms 416 

Met. rok. ur. zb. l. 823 Fran Metelko, Dvojezični slovensko-nemški seznami slovenskih 

krajevnih imen na Gorenjskem, Dolenjskem in v beljaškem okrožju 

Koroške iz l. 1823, rokopis, hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v 

Ljubljani pod signaturo Ms 416 

Mik Et. Franz Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, 

Wien 1886: Wilhelm Braumüller  

Mikl. Ortsn. aus Appell. Franz Miklosich, Die slavischen Ortsnamen aus Appelativen, Wien 1872–

1874: In Comission bei Karl Gerold’s Sohn 

Mikl. Sl. PN Franz Miklosich, Die Ortsnamen aus Personennamen im Slavischen, 

Wien 1864: In Comission bei Karl Gerold’s Sohn 

Mikl. Verg. G. III Franz Miklosich, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen: 

Dritter Band: Formenlehre, Wien 1856: Wilhelm Braumüller 

močv. močvirje 

n. nemški, -a, -o 

N. M. Novo mesto 

nabr. nabral 

nam. namesto 

nekd. nekdaj 

nem. nemški 

neutr. neutrum, srednji spol 

nj. njiva 

NM Novo mesto 

Notr. Notranjsko  

ob. občina 

obč. občina 
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Ogr. Ogrsko  

ok. okolica 

ok. okraj 

p. potok 

part. particip, deležnik 

pl. plural, množina 

Plan. Vest. Planinski vestnik 1895–, Ljubljana: Planinska zveza Slovenije 

plj. polje 

plur. plural, množina 

podz. votl. podzemna votlina 

pol. ok. politični okraj 

pol. okr. politični okraj 

Polh. Grad. Polhov Gradec  

pos. ? 

Post. Postojna 

praep. prepozicija, predlog 

pš. pašnik 

ptc. particip, deležnik (uporabljeno le v digitalni varianti zbirke)  

pušč. ?  

r. h. raztresene hiše 

Rad. Radovljica 

Radg. Radgona 

rav. ravnina 

Rez. Rezija 

rok. rokopis 

rus. ruski, -a, -o 

Rus. Rusko 

sam. samišče (sodobno odročen kraj) 

Sež. Sežana 

sing. singular, ednina 

sintakt. sintaktičen, -čna, -čno, skladenjski, -a, -o 

sk. ? 

slov. slovenski,-a, -o 

Slov. Gr. Slovenj Gradec 

snž. senožet 

sod. ok. sodnijski okraj (sodobno sodni okraj) 

sogl. soglasnik 

sos. soseska (?) 

sp. spadal, -a, -o 
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st. studenec 

stelj. steljnik (?) 

stsl. staro(cerkveno)slovanski, -a, -o 

subst. substantiv, samostalnik 

sv. sveti, -a, -o 

Šmar. Šmarje 

Šmoh. Šmohor 

št. šent 

Št. Štajersko 

Štaj. Štajersko 

Tolm. Tolmin  

tr. travnik 

Treb. Trebnje 

v. vas 

večk. večkrat 

večkr. večkrat 

Vel. Velikovec 

vin. vinograd 

vinska gor. vinska gorica (?) 

vrt. ? 

zahod. zahoden, -dna, -dno 

zas. zaselje (sodobno zaselek) 

 


