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POVZETEK 
 
Namen najine raziskovalne naloge je bil, da ugotoviva, kako so se spreminjala imena v Laporju 
od začetka 20. stoletja pa vse do danes. Raziskati sva želeli tudi, kako so se dejavniki, ki so 
vplivali na izbor imen v preteklosti, razlikovali od tistih danes, kakšne so razlike v pogostosti 
imen v preteklosti in danes ter ali se odraslim in otrokom zdi pomembno ohranjanje tradicije in 
starih avtohtonih slovenskih imen.  
 
Dela sva se lotili z zbiranjem virov in literature, na terenu sva obiskali informatorja, gospoda 
Janeza Osvalda, ter izvedli anketo med starši in učenci 7., 8. in 9. razreda. Z anketo sva želeli 
ugotoviti, kaj je vplivalo na izbor imen v preteklosti in kaj vpliva na izbor imen danes, ali 
anketiranci poznajo pomen svojega imena, ali vedo, kdo jim je izbral ime, in ali se jim zdi 
pomembno ohranjanje tradicije in starih avtohtonih slovenskih imen. 
 
Raziskovalni intervju sva opravili z gospodom župnikom Janezom Osvaldom. Povedal nama 
je, da so v preteklosti starši pri izbiri imena upoštevali predvsem družinsko tradicijo in vero, 
danes pa starši otrokom izbirajo predvsem modna oz. zvočna imena. Ko išče otrokovega 
izhodiščnega zavetnika, pogosto uporablja leksikon imen. Poudaril je, da je v Laporju prisotnih 
še nekaj hišnih imen, ki se skozi več generacij niso spreminjala. Gospod župnik zagovarja 
ohranjanje tradicije in starih avtohtonih slovenskih imen.  
 
Iz analize anket sva ugotovili, da so tako v preteklosti kot danes imena izbirali predvsem starši, 
na njihov izbor pa sta vplivala popularnost in izvirnost imena. Večjo vlogo sta v preteklosti imeli 
družinska tradicija in vera, manjšo pa poimenovanje po znanih osebnostih. Pomemben 
dejavnik v preteklosti in danes je všečnost imena. Več je anketirancev, ki pomena svojega 
imena ne poznajo, kot tistih, ki ga. Stara avtohtona slovenska imena danes v Laporju žal vedno 
bolj izginjajo. Večini se ohranjanje tradicije in starih avtohtonih slovenskih imen zdi pomembno, 
saj menijo in želijo, da se stara imena ohranijo kot del nesnovne kulturne dediščine. Želijo si 
tudi, da bi jih poznali naši potomci.  
 
Ključne besede: imena, dejavniki, ki vplivajo na izbor imen, tradicija 
 
 

ABSTRACT 

The aim of our research was to establish how the names in Laporje have changed from the 

20th century till now. 

We wanted to find out how the factors that influenced the name selection have changed over 

that period of time, what are the differences in name frequency today and in the past, and 

whether the adults and children still find the preservation of autochthonous names important. 

We have started our research by collecting data and sources of literature, we have visited an 

informer Janez Osvald and conducted a survey among the students from 7 th, 8th and 9th 

form.  The survey was used to provide information about the name decision in the past and 

today. We wanted to determine, if the respondents are aware of the meaning of their names, 

who has chosen their names and if they find it important to preserve the autochthonous 

Slovenian names. 

A qualitative research interview was conducted with the local priest Janez Osvald. He told us 

that traditionally parents named their children considering family and religious traditions. Today 

parents usually pick more fashionable children’s names. Parents often use name lexicon when 

choosing religious names. Mr. Osvald emphasized that in Laporje one can still found some old 

nicknames, which have stayed the same over many generations. Mr. Osvald is for the 

preservation of traditional autochthonous Slovenian names.  
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The analysis of data collected by the survey revealed, that children were usually given names 

by their parents and that still hasn’t changed today. Parents used to choose the names for their 

children according to their popularity and originality. In the past the religion and traditions 

played an important role, people didn’t use to name their children after 

celebrities.  Appealingness of the name has always been an important factor. There is a larger 

amount of respondents who don’t know the meaning of their names. Unfortunately, the old 

autochthonous names are more and more disappearing in Laporje. The majority of 

respondents find the preservation of traditions and old autochthonous Slovenian names 

important. In their opinion, it is vital to preserving old names as a part of cultural heritage. They 

think it is important for our descendants to know them. 
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1 UVOD 
 
Ime pomembno zaznamuje vsakega posameznika, saj ga spremlja celo življenje. Ime nam 
izberejo naši starši, ki ob tem upoštevajo različne dejavnike. Večina ljudi je s svojim imenom 
zadovoljna, nekateri pa si ga, ko odrastejo, spremenijo. 
 

Namen najine raziskovalne naloge je, da raziščeva, kako so se spreminjala imena v Laporju 
od začetka 20. stoletja pa vse do danes. Zanimalo naju je, katera so bila najpogostejša moška 
in katera ženska imena, kateri so bili dejavniki, ki so vplivali na izbiro imena, in kakšen pomen 
je imelo otrokovo ime. 
 

Dela sva se lotili s prebiranjem virov in literature. Obiskali sva gospoda župnika Janeza 
Osvalda in z njim opravili intervju. Pregledali in popisali sva Dušna zapisnika za  župnijo 
Laporje. Podatke sva iskali tudi na Statističnem uradu republike Slovenije. Izvedli sva anketo 
med starši in učenci od 7. do 9. razreda in podatke analizirali.  
 

Najina raziskovalna vprašanja so: 
 

 Ali so se imena v preteklosti razlikovala od imen danes? 

 Kakšna je bila pogostost posameznih imen nekoč in kakšna je danes? 

 Kateri dejavniki vplivajo na izbiro imena? 

 Ali se anketirancem zdi pomembno, da ohranjamo tradicijo in stara avtohtona 
slovenska imena? 

 

Zastavili sva si naslednje hipoteze: 
 

 Imena v preteklosti so se razlikovala od imen danes. 

 Pogostost posameznih imen je bila včasih večja kot danes. 

 Na izbiro imena vplivajo tradicija, mediji, vera in kraj bivanja. 

 Več kot 50 % anketirancev meni, da je pomembno ohranjanje tradicije in starih 
avtohtonih slovenskih imen.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

 

2.1 Kaj je ime? 

 
Po SSKJ je ime 1. beseda, več besed, ki se uporabljajo za razlikovanje, določevanje  
posameznega človeka: določiti, izbrati otroku ime; s tresočo se roko je napisal ime; lepo, 
smešno ime; predstavil se je s tem imenom; seznam imen / ni hotel povedati imena; ni se 
mogel spomniti njenega imena; knjiž. ne vem mu imena / moje ime je Jože imenujem se Jože; 
kako ti je ime; ime ima po očetu; ne poznam nikogar, ki bi imel to ime / dati komu ime; dobil je 
novo ime / ekspr. prijelo se ga je ime Jirs začeli so ga imenovati; rekli so mu // v prijavi je moral 

navesti svoje ime in priimek; knjiž. vse bančne vloge se glasijo na njegovo ime; podpisal se je 
s celim imenom z imenom in priimkom // poklical ga je po imenu, z imenom / živi pod drugim 
imenom; izmišljeno ime psevdonim; potoval je pod lažnim, tujim imenom; partizansko ime ki 
ga je dobil, imel v partizanih // živalim je dajal človeška imena / povedati priimek in ime. 

(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014) 
 

 

2.2 Izvor imen 

 
Težko zanesljivo rečemo, kdaj in na kateri stopnji človeškega razvoja so nastala imena. Grški 
ep Odiseja pripoveduje, da med ljudmi ni nikogar brez imena. Ime je v primitivnih družbah 
povezano z magičnimi željami in je stalen spremljevalec in simbol osebnosti. Pomembno je 
tudi za posebno prerokovanje in čaranje (onomantija). Ime lahko postane tabu, če je to ime 
vladarja, svete ali mrtve osebe. Tabu pomeni, da se ime ne sme izgovarjati ali uporabljati. 
Judje, na primer, si po stari zavezi niso upali izgovarjati imena Boga Jahveja.  
 

Številni običaji in obredi so povezani s podeljevanjem imen. V stari Indiji, Grčiji in Rimu so bile 
po navadi osem do deset dni po rojstvu svečanosti “podeljevanja imena”. Poznamo tudi običaj 
na Kitajskem, da se ime zamenja v določenih življenjskih obdobjih. Tudi ob prestopanju v drugo 
vero ljudje menjajo ime, vladarji in papeži pri stopanju na prestol, redovniki pa ob prehodu iz 
posvetnega v meniško življenje. Po Svetem pismu velja, da kdor nima imena, ne obstaja, saj 
je ime bistvena sestavina osebnosti tistega, ki ga nosi. V preteklosti so menili, da ime veliko 
pove o značaju in lastnostih osebe, ki ga nosi. Z dajanjem “živalskih imen” so ljudje želeli, da 
bi lastnosti živali prešle na lastnika imena (Keber, 2008). 
 

2.3 Dejavniki in običaji, ki so vplivali na izbor imena v preteklosti 

V preteklosti so na izbiro imena vplivali različni dejavniki. Eden izmed teh je bil dejavnik 
tradicije. Naši predniki so imeli navado, da je prvi otrok dobil ime po očetu, drugi po starem 
očetu oziroma dedku, tretji otrok pa je ime po navadi podedoval po krstnem botru. Če je bil 
otrok ženskega spola, je deklica ime pogosto dobila po mami, babici ali teti. Nekatere raziskave 
so pokazale zanimivo dejstvo, ki pravi, da bo otrok, če dobi ime po staršu, skozi celo življenje 
deloval pod njegovim pritiskom, ker bo prepričan, da mora uresničiti vse zahteve in želje svojih 
staršev. 

Pomemben vpliv na izbor imena v preteklosti je imela tudi vera. Starši so novorojencem izbirali 
krščanska oziroma svetniška imena. Ime so izbrali po določenem seznamu svetnic in 
svetnikov, glede na njihovo mesto v koledarju. 

Velikokrat so starši z izbiro otrokovega imena določali njegovo usodo in s tem izrazili dobre 
želje in upanje. Menili so, da se bo ime ujemalo z lastnostmi njegovega nosilca. Imena so 



8 
 

pogosto izbirali tudi po znanih državnikih, politikih, pesnikih, pisateljih, njihovih delih ipd. Veliko 
imen je nastalo tudi iz živalskih nazivov (medved, volk) ter iz preprostih enozložnih besed 
(Dobej – dober), ki so se ob nastanku priimkov spremenili v priimke. 

Zelo opazen pojav v zadnjih treh desetletjih je uveljavljanje skrajšanih, ljubkovalnih in 
manjšalnih imen, ki so svetniška in tudi nesvetniška. Na izbor imena v preteklosti pa je 
zagotovo vplival prav njihov pomen. Ljudje so si imena razlagali na različne načine. Eno izmed 
njih je na primer ime Vladimir, katerega so si razlagali kot »tisti, ki se brani ali bori za mir«. 
Podobno je tudi ime Vladislav, ki so ga ljudje povezovali z besedama vladati in slav, tj. biti 
slaven. Staršem je bilo pogosto pomembno tudi, da bo otrokovo ime zveneče daleč naokoli. 
Temu pravimo dejavnik blagoglasnosti. Na drugi strani pa so temu prav nasprotni ljudje, ki so 
se zavestno izogibali modnim in vpadljivim imenom ter so svojega otroka poimenovali z že 
dolgo znanim imenom (Usar, Pušnik, Ozvald …, 1995).  

 

2.4 Dejavniki in običaji, ki vplivajo na izbor imena danes 

 
Danes na izbor imen vplivajo drugačni dejavniki kot v preteklosti. Obstaja deset 
najpomembnejših dejavnikov. To so:  

 dejavnik tradicije, 
 etični dejavnik, 
 verski dejavnik, 
 dinastični dejavnik, 
 politični dejavnik, 
 literarni dejavnik, 
 dejavnik blagoglasnosti, 
 dejavnik sosedstva, 
 dejavnik izvirnosti, 
 dejavnik nevpadljivosti.  

Staršem otroka pri izbiri imena velikokrat pomagajo tudi prijatelji in sorodniki, na njihovo izbiro 
pa vplivata predvsem pomen ter edinstvenost imena. V nekaterih primerih je staršem bolj všeč 
ime, ki ga ima veliko otrok in je zelo moderno, določeni starši pa si želijo, da bi njihov otrok 
imel čim bolj izvirno in edinstveno ime. To sta dejavnika nevpadljivosti in dejavnik izvirnosti. 
Velik vpliv na izbiro imena ima tudi njegov pomen. Starši včasih izberejo ime, za katerega 
mislijo, da njegov pomen najbolje opisuje otrokov značaj. Če izbirajo ime za deklico, bo ime v 
večini primerov bolj nežnega pomena, kot če bi izbirali ime za fanta (Keber, 2008).  
 

V zadnjem času so v porastu imena, ki niso več povezana s tradicijo in vero. Vseeno pa se 
nekateri starši še vedno odločajo za imena, ki jih imajo njihovi družinski člani ali celo prijatelji. 
Verni ljudje se v nekaterih primerih odločajo za imena, ki so povezana z vero. 
 

Med seboj so si zelo podobni dinastični, politični in literarni dejavnik. To so dejavniki, zaradi 
katerih otroci dobijo ime po znanih vladarjih, politikih in literarnih junakih. Poimenovanj po 
vladarjih je vedno manj, vedno več pa je poimenovanj po znanih igralcih, športnikih, pevc ih 
ipd. 
  
Zelo pomemben je tudi dejavnik blagoglasnosti. Zaradi tega dejavnika na odločanje o imenu 
vpliva prvi vtis in skladanje s priimkom. Odvisno je, koliko črk ima priimek, na katero črko se 
začne ipd. V zadnjem času se astrologi ukvarjajo tudi s simbolno vrednostjo posameznih 
samoglasnikov, ki naj bi napovedali usodo nosilca posameznega imena. 
Dejavnik sosedstva je dejavnik, zaradi katerega otroci dobijo ime v jeziku iz sosednjih držav. 
Pri nas so zato na območju zamejskih Italijanov in Madžarov pogosta imena v njihovem jeziku. 
Vedno več je tudi imen, ki prihajajo iz drugih držav oz. njihovih jezikov, najbolj moderna pa so 
imena iz nemškega in angleškega jezika (Keber, 2008).  
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2.5 Pomen imen 

 
Med dejavniki, ki so včasih in še danes vplivajo na izbiro imen, je prav njihov pomen. Skozi 
zgodovino se je pomen imen zelo spreminjal. Danes večina imen in priimkov nima več 
pomena. Namesto imena in priimka, s katerim identificiramo osebo, bi lahko uporabili znak ali 
številko. Prav to se je v današnji dobi že zgodilo. Vsak ima svoj EMŠO – matično številko oz. 
znak, po katerem ga lahko identificiramo. Sestavljen je iz trinajstih števk. Od prve do sedme 
števke DDMMLLL določamo datum rojstva (dve mesti za dan, dve mesti za mesec in tri mesta 
za zadnje tri števke letnice rojstva), osma in deveta števka pa označujeta območje rojstva 
osebe. Pri iskanju pomena imen so najbolj zanesljivi knjižni viri. Večina novejših imen pa je 
tujih. V primeru, da ime nima pomena, ta torej ne more vplivati na njegov izbor (Keber, 2008). 

 

 

2.6 Statistika imen v Sloveniji 

 
Podatki iz Statističnega urada republike Slovenije se nanašajo na 1. 1. 2019, ko je Slovenija 
imela 2.080.908 prebivalcev. 
 

Tabela 1: Deset najpogostejših osebnih imen prebivalcev Slovenije. 

 
Moški Ženske 

Vrstni red 
ime število 

povprečna 
starost 

ime število 
povprečna 

starost 

1. Franc 22.810 66,9 Marija 53.414 70,3 

2. Janez 20.474 59,9 Ana 25.073 53,8 

3. Marko 17.216 40,6 Maja 13.500 31,7 

4. Ivan 16.977 63,8 Irena 12.037 54,2 

5. Anton 16.736 65,0 Mojca 11.281 43,3 

6. Andrej 16.668 46,2 Mateja 10.346 39,3 

7. Jožef 14.647 68,8 Nina 10.323 26,7 

8. Jože 13.869 57,7 Nataša 10.031 43,3 

9. Luka 12.769 19,9 Andreja 9.323 43,7 

10. Peter 12.120 47,3 Barbara 9.276 40,7 

 
(Vir: https://www.stat.si/ImenaRojstva). 

Prebivalci Slovenije smo poimenovani s skoraj 57.000 različnimi imeni. Vsako ime bi se pojavilo 
37-krat, če bi bilo z vsakim od teh imen poimenovano enako število oseb. 70 % vseh imen od 
prebivalcev in prebivalk Slovenije se je pojavilo samo enkrat, samo štiri imena izmed vseh oz. 

https://www.stat.si/ImenaRojstva
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po dve ženski in po dve moški imeni pa so se pojavila najmanj 20.000-krat (Marija in Ana ter 
Franc in Janez).  
 

Na lestvici najpogostejših moških imen se je v primerjavi s podatki iz začetka prejšnjega leta 
nekoliko spremenilo zaporedje teh imen. Število prebivalcev z imenom Marko se je v zadnjem 
letu povečalo, število prebivalcev z imenoma Ivan  in Anton pa zmanjšalo. Na lestvici 
najpogostejših ženskih imen se zaporedje prvih petih ženskih imen (Marija, Ana, Maja, Irena in 
Mojca) v zadnjem letu ni spremenilo. 
 

Število prebivalcev z  najpogostejšim imenom Franc se je v zadnjem letu zmanjšalo za 
744,  število prebivalk z najpogostejšim imenom Marija pa za 1.776. Po letu 2010 se je v Sloveniji 
rodilo razmeroma malo otrok s tema dvema imenoma, pri čemer pa se je rodilo Marij 13-krat več 
kot Francev. 
 

Med stotimi najpogostejšimi moškimi imeni v zadnjem letu se je na novo pojavilo ime Gal, ki se 
je uvrstilo na 98. mesto, med stotimi najpogostejšimi ženskimi imeni pa se je v zadnjem letu na 
novo pojavilo ime Ajda, ki se je uvrstilo na 94. mesto.  
 
Slovenci imamo glede na število črk različno dolga imen, ki so lahko enojna ali dvojna. Največ 
prebivalcev ima ime s petimi črkami. Moških, katerih ime je bilo sestavljeno iz petih črk, je bilo 
skoraj 400.000, žensk pa 222.000. Druga največja skupina so bili prebivalci s šestčrkovnimi 
imeni. S takimi imeni je bilo poimenovanih največ žensk. Na razvrstitev imen glede na število črk 
so v največji meri vplivala imena: Marija, Mateja in Nataša ter Franc, Janez, Marko, Anton, Jožef 
in Peter. 
 

Priljubljenost je eden izmed najvplivnejših dejavnikov glede poimenovanja otrok. V zadnjem času 
so npr. »v modi« kratka imena. Na SURS-u ugotavljajo, da je v zadnjih 18 letih rojenih največ 
deklic, ki je dobilo ime, sestavljeno iz štirih črk (44 %), približno polovico manj deklic (19 %) pa 
ima ime iz petih črk. V tem času  je  16 % rojenih deklic dobilo tričrkovno ime. Vsaka tretja 
prebivalka Slovenije, ki je bila rojena do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja, je imela 
šestčrkovno ime. Med prebivalkami, rojenimi pozneje, je dobila ime s šestimi črkami le približno 
vsaka sedma. Starejše generacije prebivalk, ki so bile rojene do začetka petdesetih let prejšnjega 
stoletja, imajo daljša imena. Na zadnjem mestu je skupina tistih, katerih imena so bila sestavljena 
iz osmih črk. Med mlajšimi prebivalkami so bila tako dolga imena redkejša. 
  

Največ moških, rojenih v zadnjih 18 letih, je dobilo imena iz štirih črk, in sicer tretjina; četrtina je 
dobila petčrkovna, petina pa tričrkovna imena. Med starejšimi moškimi, rojenimi do začetka 
petdesetih let prejšnjega stoletja, je bila polovica takih, katerih imena so bila sestavljena iz petih 
črk. Petina je bila takih, ki so imeli šestčrkovna imena. Med pripadniki starejših generacij so bila 
precej pogosta tudi imena, sestavljena iz sedmih črk ali več,  imena s tremi črkami pa so bila 
med temi bolj redka (SURS, 2020). 
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Slika 1: Prebivalci z enojnim imenom po številu črk. 

 

 
 

 
 

Slika 2: Najpogostejša enojna imena po številu črk. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 Raziskovalne metode 
 

Na terenu sva obiskali informatorja, gospoda Janeza Osvalda, in z njim naredili raziskovalni 
intervju. V župnišču sva podrobneje pregledali dva obsežna Dušna zapisnika kraja Laporje (1. 

del – od 1911 do 1950; 2. del – od 1950 naprej).  Med starši vrtčevskih in šolskih otrok in učenci 
od 7. do 9. razreda sva izvedli e-anketo. Podatke sva obdelali z metodo analize in sinteze. 

Pri pisanju raziskovalne naloge sva uporabljali računalniško opremo in računalniške programe 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint in Adobe Reader. 

 

3.2 Raziskovalni intervju z gospodom župnikom Janezom Osvaldom 

 
Gospod Osvald nama je povedal, da se v povprečju število krstov v Laporju na letni ravni giblje 
okoli 18. Opaža, da starši imena izbirajo po koledarju, veliko pa je tudi takšnih, ki otrokom izbirajo 
modna oz. zvočna imena. Povedal nama je, da je v preteklost veliko staršev upoštevalo tradicijo, 
kar pomeni, da je imel najstarejši sin ime po očetu, hči po materi, ostali otroci pa po sorodnikih. 
Včasih so starši otrokom dajali ime po svetniku, ki je godoval najbližje njegovemu rojstvu. Po ime 
nikoli niso šli nazaj, ampak naprej. Večkrat so radi rekli, da si je otrok svoje ime prinesel v dlani 
oz. “v pešički”. Če mu starši povedo, da so otroku izbrali modno ime, sam poišče po leksikonu 
imen, da najde izhodiščnega zavetnika in na ta način lahko določi otrokov godovni dan. Povedal 
je tudi, da so v Laporju še zelo prisotna hišna oziroma domača imena, ki so ostala 
nespremenjena skozi več generacij. Ker je včasih veljalo, da so se nekateri teh imen sramovali, 
jih danes marsikdo opušča. Pošalil se je, da mu je gospod, ki nosi hišno ime Fakin, povedal, da 
“je že tristo let Fakin”. Hišno ime je bilo pomembno zato, da se je ohranilo prvotno ime, čeprav 
se je na primer v hišo poročil “ta mladi” in zraven prinesel svoj priimek. Sam je zagovornik starih 
slovenskih imen in tradicije. Zelo pomembno vlogo pri izbiri imen pa imajo po njegovem mnenju 
godovni zavetniki. 

 

3.3 Analiza raziskovalne ankete 

 

Z anketo sva želeli ugotoviti, kaj je vplivalo na izbor imen nekoč in kaj danes, kako in kdo je izbiral 
imena in ali se anketirancem zdi pomembno ohranjanje tradicije in starih avtohtonih slovenskih 
imen. Ankete odraslih in otrok sva analizirali vzporedno, da sva lahko primerjali rezultate. 
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Slika 3: Kdo vam je izbral ime? 

Zanimalo naju je, kdo je izbiral imena staršem v preteklosti in kdo jih izbira otrokom danes. 

Ugotovili sva, da so večjemu deležu današnjih odraslih (97 %) kot otrok (87 %) imena izbirali 

starši, iz česar lahko sklepava, da so imeli starši nekoč pri izbiri imen največjo vlogo. 2 % otrok 

in  1 % odraslih so imena izbrali bratje ali sestre oz. sorodniki, nekateri pa na to vprašanje niso 

poznali odgovora. Nikomur od anketirancev imena niso izbrali stari starši. Pod drugo so otroci 

zapisali, da jim je ime izbral samo eden od staršev. 

 

 

Slika 4: Kaj je vplivalo na izbor vašega imena? 

Iz grafa lahko razberemo, da je tako v preteklosti  tudi danes na izbor imen vplivalo veliko 

različnih dejavnikov. V času naših staršev je imela pri izboru imena največjo vlogo popularnost 

imena (28 %), med pomembnejšimi dejavniki pa sta bila tudi izvirnost imena (19 %) in 

družinska tradicija (18 %). Manjši pomen so včasih imeli imena znanih osebnosti (7 %) in vera 

(6 %). Pod drugo so odrasli zapisali, da so ime dobili zato, ker je bilo všeč njihovim staršem 

(26 %). Med pomembnejšimi dejavniki danes sta izvirnost imena (25 %) in popularnost imena 
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(20 %). Nekoliko manj na izbor imen danes vplivata vera in znane osebnosti, družinska tradicija 

pa skoraj nima več pomena. Pod drugo so otroci zapisali, da sta na izbor njihovega imena 

vplivala njegov pomen in všečnost imena. Ugotoviva lahko, da sta bila pri izboru imen v času 

naših staršev in danes najpomembnejša dejavnika popularnost in izvirnost imena, medtem ko 

je imela družinska tradicija včasih veliko večjo vlogo kot danes. 

 

 

Slika 5: Kaj menite, da je vplivalo na izbor imen v preteklosti? 

 

Večina odraslih (82 %) in otrok (80 %) meni, da je v preteklosti na izbor imen vplivala družinska 

tradicija. Več odraslih (36 %) kot otrok (31 %) meni, da je na izbor imen vplivala vera, medtem 

ko več otrok (12 %) kot odraslih (2 %) meni, da so na izbor imen vplivali znani državniki in 

politiki. Pod drugo so odrasli in otroci zapisali, da menijo, da je v preteklosti na izbor imen 

vplivala tudi popularnost in všečnost imen. Ugotoviva lahko, da so se dejavniki, ki vplivajo na 

izbor imena skozi čas, nekoliko spreminjali. Vendar sta bila po mnenju anketirancev v ospredju 

družinska tradicija in vera.  
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Slika 6: Ali poznate pomen svojega imena? 

 

Pri vprašanju, ali poznajo pomen svojega imena, sva ugotovili, da je več anketirancev, tako 

odraslih kot otrok, ki pomena svojega imena ne poznajo, kot pa tistih, ki ga. Več odraslih, tj. 

46 % kot otrok (24 %) pomen svojega imena pozna. Sklepava lahko, da se odrasli bolj 

zanimajo za pomen svojega imena kot otroci in so o tej temi zagotovo prebrali že kakšen 

članek ali prelistali Leksikon imen, ko so izbirali ime za svoje otroke. Ugotovili sva tudi, da 

stopnja izobrazbe pri odraslih pomembno vpliva na to, ali poznajo pomen svojega imena. Starši 

z višjo stopnjo izobrazbe so povečini odgovorili, da poznajo pomen svojega imena.  

 

 

Slika 7: Ali menite, da je pomembno ohranjanje tradicije in starih avtohtonih slovenskih 
imen? 
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Pri zadnjem vprašanju naju je zanimalo, ali se anketirancem zdi pomembno ohranjanje 

tradicije in starih avtohtonih slovenskih imen. Več odraslih (76 %) kot otrok (52 %) meni, da je 

pomembno ohranjanje tradicije. Razveseljiv je podatek, da je več otrok, ki menijo, da je 

ohranjanje tradicije pomembno, kot pa tistih, ki se jim to ne zdi pomembno. Otroci, ki se jim 

ohranjanje tradicije in starih avtohtonih slovenskih imen zdi pomembno, so svoje mnenje 

utemeljevali podobno. Pomembno se jim zdi, ker menijo, da se bodo imena drugače pozabila, 

in želijo, da bi jih poznali tudi naši potomci. Ohranjanje tradicije se ne zdi pomembno tistim, ki 

pravijo, da se tako kot časi morajo spreminjati tudi imena. Večini odraslih se ohranjan je tradicije 

zdi pomembno, ker so imena del naše kulture in tradicije in je pomembno, da ohranjamo 

slovenski jezik. Odrasli, ki menijo, da ohranjanje tradicije ni pomembno, so podobno kot otroci 

zapisali, da se jim zdi prav, da se imena skozi čas spreminjajo. Tudi sami sva mnenja, da je 

pomembno ohranjanje tradicije in starih avtohtonih slovenskih imen.  

 

3.4 Popis Dušnih zapisnikov  

 
Med pomembno arhivsko gradivo župnije sv. Filipa in Jakoba v Laporju spadata Dušna 

zapisnika, iz katerih lahko razberemo imena in priimke posestnikov, kajžarjev, oferjev in 

viničarjev, ki so živeli v župniji Laporje od začetka pa vse do 80-tih let 20. stoletja.  

Ob popisu Dušnih zapisnikov sva ugotovili, katera so bila najpogosteje zastopana moška in 

ženska imena v prvi polovici 20. stoletja in v treh desetletjih druge polovice 20. stoletja.  
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3.4.1 Popis imen iz Dušnega zapisnika (1911–1950) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime: Število imen:  Ime: Število imen: 

Marija 85  Franc 62 

Helena 22  Jožef 39 

Ana 21  Anton 37 

Neža 17  Janez 36 

Terezija 15  Štefan 25 

Antonija 14  Alojz 15 

Amalija 10  Karl 14 

Pavlina 10  Feliks 12 

Julijana 8  Ivan 12 

Liza 8  Martin 11 

Angela 6  Stanislav 11 

Ivana 6  Jernej 10 

Katarina 6  Jurij 6 

Alojzija 6  Ludvik 6 

Jožefa 5  Matevž 6 

Roza 5  Šimon 5 

Matilda 5  Albin 4 

Mica 4  Gregor 4 

Uršula 4  Matija 4 

Antonija 4  Pavel 3 

Apolonija 3  Andrej 2 

Liza 3  Blaž 2 

Štefanija 3  Ciril 2 

Cecilija 3  Daniel 2 

Veronika 2  Edvard 2 

Vikica 2  Franca 2 

Albertina 1  Leopold 2 

Albina 1  Milan 2 

Berta 1  Vincenc 2 

Brigita 1  Vinko 2 

Emilija 1  Adolf 1 

Hema 1  Auguštin  1 

Ivanka 1  Boris 1 

Julija 1  Frančišek 1 

Karolina 1  Jurij 1 

Katra 1  Ladislav 1 

Magdalena 1  Lovro 1 

Marjeta 1  Maks 1 

Olga 1  Miha 1 

Rozalija 1  Mirko 1 

Štefanija 1  Nikolaj 1 

   Primož 1 

   Robert 1 

   Rok 1 

   Simon 1 

   Vilko 1 
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3.4.2 Popis imen iz Dušnega zapisnika (od 1950 dalje) 

 
Ime: Število imen:  Ime: Število imen: 

Marija 46  Franc 36 

Ana 16  Jožef 33 

Martina 13  Alojz 15 

Terezija 12  Janez 14 

Frančiška 9  Anton 13 

Angela 8  Ivan 12 

Helena 8  Stanislav 12 

Magdalena 8  Karl 9 

Alojzija 7  Jernej 7 

Elizabeta 5  Branko 6 

Marjeta 5  Štefan 6 

Antonija 4  Pavel 5 

Jožica 4  Feliks 4 

Julijana 4  Frančišek 4 

Katarina 4  Ladislav 4 

Lucija 4  Rok 4 

Marica 4  Vinko 4 

Neža 4  Zlatko 4 

Amalija 3  Andrej 3 

Bogomira 3  Ciril 3 

Cecilija 3  Leopold 3 

Ema 3  Marjan 3 

Irena 3  Martin 3 

Jelka 3  Matevž 3 

Klara 3  Primož 3 

Pavla 3  Simon 3 

Brigita 2  Bogdan 2 

Klavdija  2  Bojan 2 

Kristina 2  Božidar 2 

Marta 2  Damjan 2 

Matilda 2  Filip 2 

Metka 2  Janko 2 

Mojca 2  Jurij 2 

Olga 2  Marko 2 

Petra 2  Roman 2 

Regina 2  Štefan 2 

Roza 2  Adolf 1 

Sonja 2  Aleksander 1 

Valerija 2  Aleš 1 

Veronika  2  Auguštin 1 

Viktorija 2  Bogomir 1 

Albina 1  Borut 1 

Alenka 1  Boštjan 1 

Andreja 1  Danijel 1 

Bojana 1  Denis 1 

Darja 1  Dušan 1 
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Doroteja 1  Gregor 1 

Erika 1  Jakob 1 

Gabrijela 1  Jože 1 

Jožefa 1  Jure 1 

Jožeta 1  Ludvik 1 

Karolina 1  Matej 1 

Lidija 1  Matija 1 

Ljubica 1  Miran 1 

Majda 1  Mirko 1 

Marjetka 1  Miro 1 

Milica 1  Miroslav 1 

Milka 1  Niko 1 

Nastja 1  Peter 1 

Nuša 1  Robert 1 

Polona 1  Sebastijan 1 

Renata 1  Stanislav 1 

Rozalija 1  Stanko 1 

Sabina 1  Tadej 1 

Severina 1  Tilen 1 

Silvestra 1  Tomaž 1 

Stanislava 1  Venčeslav 1 

Suzana 1  Vladimir 1 

Štefanija 1  Vlado 1 

Vera 1  Zvonimir 1 

Vida 1    

Zdenka 1    

Zlatka 1    

 
 
Po proučitvi obeh Dušnih zapisnikov v župnišču Laporje sva ugotovili, da so se imena v Laporju 

v preteklosti precej razlikovala od današnjih. V preteklosti so se imena bolj ali manj ponavljala. 

Med ženskimi imeni se je največkrat pojavljalo ime Marija. Že od leta 1911 do leta 1950 je ime 

Marija vidno izstopalo ter se tudi po letu 1950 ohranilo na prvem mestu. Sklepamo lahko, da 

je bilo ime popularno predvsem zaradi dejavnika vere (Marija je po krščanskem verovanju mati 

Jezusa Kristusa). Ime Marija lahko povežemo tudi z najpogostejšim moškim imenom, tj. Jožef, 

ki je bilo prav tako pogosto iz verskega razloga, saj je bil Jožef Marijin mož.  

Za imenom Marija se je v obdobju od leta 1911 do leta 1950 pojavilo drugo najpogostejše ime, 

tj. Helena, ki jo pomensko lahko razlagamo kot »sijajna, bleščeča«, tudi »plamenica«. Heleni 

so sledile Ana, Neža, Terezija in Antonija. Vsa omenjena ženska imena so povezana s 

svetnicami, ki jih najdemo bodisi kot kipe bodisi na freskah v župnijski farni cerkvi sv. Filipa in 

Jakoba. Ugotoviva lahko, da so bila najpogosteje zastopana ženska imena povezana s 

krščansko vero in čaščenjem domače cerkve.  

Po letu 1950 je Heleno na drugem mestu zamenjala Ana, Terezija se je povzpela na tretje 

mesto, sledili pa sta ji Frančiška in Angela.  

Kar štiri od prvih petih moških imen, tj. Franc, Jožef, Anton, Janez, Štefan, ki so bila 

najpogosteje uporabljena med leti 1911 in 1950, so bila med prvimi petimi najpogosteje 

uporabljenimi tudi od leta 1950 naprej. Moško ime Štefan je zdrsnilo po lestvici. Zamenjalo ga 

je ime Alojz. 
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Ženska imena, ki so se od leta 1911 pa do leta 1950 najredkeje pojavljala, so Hema, Ivanka, 

Julija, Karolina, Katra, Magdalena, Marjeta, Olga, Rozalija in Brigita. Med moškimi imeni so 

bila najredkeje uporabljena imena Bogomir, Borut, Boštjan, Danijel, Denis, Dušan in Gregor. 

Med letoma 1911 in 1950 se je v Laporju pojavilo 89 različnih imen, od tega 41 ženskih in 48 

moških. Enako število imen sva zasledili tudi po letu 1950. Število različnih moških imen je 

upadlo na 40, število različnih ženskih imen se je povečalo na 49.  

Stara avtohtona slovenska imena danes v Laporju vedno bolj izginjajo. Nekatera imena se 

sicer še ohranjajo, a v današnjem času so vse bolj moderna tuja in edinstvena imena. Z anketo, 

v kateri so sodelovali 103 starši učencev naše šole, sva ugotovili, da so v Laporju med najbolj 

pogostimi ženskimi imeni imena Sara, Ema, Eva in Zala, med moškimi pa najbolj izstopata 

Žiga in Vid. Pojavljajo pa se tudi redkejša imena, ki izhajajo iz tujih jezikov, kot so na primer 

Zoya, Irenej, Lars, Zana in druga, nekatera imena pa so se vendarle ohranila iz preteklosti. 

Tako kot nekoč se tudi danes pojavljajo imena Ana, Veronika, Nuša, Katarina idr., med 

moškimi imeni pa so se najbolj ohranila imena Tomaž, Jure, Matija, Niko in Rok.  

Pri starejši populaciji zasledimo izginjajoča imena, ki se otrokom danes ne dajejo več. To so 

na primer Štefanija, Cecilija, Ljubica, Bogomira in Jožica. Prav tako se več ne uporabljajo 

nekatera moška imena, kot so Frančišek, Vinko, Božidar in Venčeslav.  

Ob primerjavi podatkov, ki sva jih našli na SURS-u pod rubriko 100 najpogostejših imen, ki se 

po letu 1991 ne pojavljajo več, sva ugotovili, da so nekatera ista imena kot v Laporju izginjajoča 

tudi v državnem merilu.  

Seveda pa ne smemo izključiti dejstva, da obstajajo redke izjeme, ki želijo ohranjati tradicijo in 

dajejo otrokom imena, ki so bila popularna v preteklosti, a teh izjem je žal vedno manj. 

 

 

Sliki 8 in 9: Zana in Katarina pri razbiranju podatkov iz Dušnih zapisnikov. (Avtorica: Marjetka 
Čas, 2020) 
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4 RAZPRAVA  
 
V razpravi sva odgovorili na vprašanja, ki sva si jih zastavili na začetku raziskovalne naloge.  

Ugotovili sva, da so se imena v preteklosti razlikovala od imen danes. Ob pregledu literature 

sva izsledili, da se niso razlikovala samo imena, temveč tudi dejavniki, ki so vplivali na njihov 

izbor. Najpomembnejša dejavnika sta bila družinska tradicija in vera, ki pa sta do danes 

skorajda izginila. Običajno je prvi otrok v družini dobil ime po očetu oz. mami, drugi po dedku 

oz. babici, tretji pa po krstnem botru. Verni starši so otrokom dajali krščanska oz. svetniška 

imena, izbirali so jih po koledarju glede na datum rojstva otroka. Po ime nikoli niso šli po 

koledarju nazaj, temveč vedno naprej. Na izbor imena je v preteklosti vplival tudi njegov 

pomen, nekoliko manj pa izvirnost imena. Prav ta dejavnik, tj. izvirnost oz. edinstvenost imena, 

pa je danes med najpomembnejšimi. Danes so priljubljena tudi imena, ki izhajajo iz drugih 

držav oz. tujih jezikov. Pomemben je tudi dejavnik blagoglasnosti, tj. kakšen slušni vtis ime 

naredi, in skladanje imena s priimkom.  

V preteklosti je bilo manj različnih imen, so se pa ponavljala. Iz Dušnih zapisnikov sva razbrali, 

da je bilo v 20. stoletju najpogostejše žensko ime v Laporju Marija. Že od leta 1911 do leta 

1950 je ime Marija po številčnosti vidno izstopalo in se tudi po letu 1950 ohranilo na prvem 

mestu. Sklepava, da je bilo ime popularno predvsem zaradi dejavnika vere. Ime Marija lahko 

poveževa tudi z najpogostejšim moškim imenom v prvi polovici 20. stoletja, tj. Jožef, ki je bilo 

prav tako pogosto iz verskega razloga, saj je bil Jožef Marijin mož. Priljubljena so bila tudi 

druga imena, kot so Ana, Martina, Helena in Terezija. Najbolj priljubljena moška imena so bila 

poleg Jožefa še Franc, Janez, Anton in Alojz. Ugotoviva lahko, da so bila najpogosteje 

zastopana ženska in moška imena povezana s krščansko vero in čaščenjem domače cerkve.  

Danes je teh imen vedno manj, pojavljajo se nova, drugačna in tuja imena. V Laporju se danes 

med ženskimi imeni osnovnošolk najpogosteje pojavljajo Ajda, Sara, Ema, Eva, Neža, Kaja, 

Katarina, Lina in Zarja, pri moških imenih osnovnošolcev pa prevladujejo Žiga, Jakob, Vid in 

Filip. Zelo pogosti imeni sta Jakob in Filip, kar sklepava, da je povezano s čaščenjem domačih 

cerkvenih zavetnikov, saj se laporska cerkev imenuje cerkev sv. Filipa in Jakoba. Pojavljajo 

pa se tudi sodobna, modna imena, kot so Tai, Tijan, Gal, Gaja, Sofija idr.  

Iz raziskovalnega intervjuja z gospodom župnikom Janezom Osvaldom sva izvedeli, na kakšen 

način starši otrokom izbirajo imena. Izpostavil je, da je v preteklosti večina staršev pri izbiri 

imena upoštevala tradicijo in vero, danes pa starši izbirajo predvsem modna imena. V 

preteklosti so starši dali otroku ime po svetniku, ki je godoval najbližje otrokovemu rojstvu. Pri 

modnih imenih otrok pogosto uporablja Leksikon imen, da poišče izhodiščnega zavetnika in 

določi godovni dan otroka. Opaža, da so v Laporju še vedno prisotna hišna imena, ki se skozi 

več generacij niso spreminjala. Sam zagovarja ohranjanje tradicije in starih avtohtonih 

slovenskih imen.  

Iz analize ankete z učenci in starši sva ugotovili, da so o izboru imen tako staršem kot učencem 

v največji meri odločali njihovi starši. Le redkim anketirancem so imena izbirali bratje, sestre in 

drugi sorodniki, nikomur pa stari starši. Tako v času rojstva naših staršev kot danes sta na 

izbor imena vplivala popularnost in izvirnost imena. Družinska tradicija je imela včasih veliko 

večjo vlogo kot danes, manjšo pa vera in znane osebnosti. Ugotovili sva, da je pomemben 

dejavnik pri izboru imena bila tudi njegova všečnost oz. blagoglasnost. Odrasli in otroci so imeli 

o dejavnikih, ki naj bi vplivali na izbor imen v preteklosti, podobno mnenje. Menijo, da sta na 

izbor imena vplivala predvsem družinska tradicija in vera.  
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Ugotovili sva, da je več odraslih in otrok, ki pomena svojega imena ne poznajo, kot pa tistih, ki 

ga. Le slaba polovica odraslih pozna pomen svojega imena, med otroci pa le slaba četrtina. 

Sklepava lahko, da se odrasli bolj zanimajo za pomen svojega imena kot otroci in so o tej temi 

zagotovo prebrali že kakšen članek ali prelistali Leksikon imen, ko so izbirali ime za svoje 

otroke. Ugotovili sva tudi, da stopnja izobrazbe pri odraslih pomembno vpliva na to, ali poznajo 

pomen svojega imena. Starši z višjo stopnjo izobrazbe so namreč povečini odgovorili, da 

poznajo pomen svojega imena. 

Večini anketirancev se zdi ohranjanje tradicije in starih avtohtonih slovenski imen pomembno. 

Starši in otroci si želijo, da bi se stara slovenska imena ohranjala in bi jih poznali tudi naši 

potomci. Ohranjanje tradicije se jim zdi pomembno, ker so imena del naše kulture in dediščine 

in je pomembno, da ohranjamo slovenski jezik. Tudi sami sva mnenja, da je pomembno 

ohranjanje tradicije in starih avtohtonih slovenskih imen. Tisti, ki ne želijo, da bi se avtohtona 

imena ohranjala, to utemeljujejo z dejstvom, da se, tako kot časi, spreminjajo tudi imena.  

Z raziskovalno nalogo sva prišli do zanimivih ugotovitev, vendar pa na tem področju obstaja 

še veliko neraziskanih tem in belih lis. V prihodnje bi lahko raziskali še, koliko ljudi pozna 

svojega godovnega zavetnika in praznuje god.  

Meniva, da so bile najine raziskovalne metode ustrezne. Lahko bi popisali še imena na 

pokopališču in izvedli še kakšen dodaten intervju s starejšimi krajani Laporja.     
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5 ZAKLJUČEK 

 
Skozi raziskovalni proces sva prišli do zanimivih rezultatov in ugotovitev. Tri hipoteze sva 
potrdili, eno pa delno potrdili.  

 Imena v preteklosti so se razlikovala od imen danes. POTRDILI 

 Pogostost posameznih imen je bila včasih večja kot danes. POTRDILI 

 Na izbiro imena vplivajo tradicija, mediji, vera in kraj bivanja. DELNO POTRDILI 

 Več kot 50 % anketirancev meni, da je pomembno ohranjanje tradicije in starih 
avtohtonih slovenskih imen. POTRDILI 

 

Prvo hipotezo, da so se imena v preteklosti razlikovala od imen danes sva potrdili, saj sva na 

podlagi zbranih imen iz e-ankete in Dušnih zapisnikov ugotovili, da so se imena v preteklosti v 

veliki meri razlikovala od imen danes. Najpogostejše žensko ime je bilo Marija, moško pa 

Franc. Priljubljena so bila tudi druga imena, kot so Ana, Martina, Helena in Terezija, pri moških 

pa Jožef, Janez, Anton in Alojz. Ugotovili sva, da so bila najpogosteje zastopana ženska in 

moška imena povezana s krščansko vero in čaščenjem domače cerkve. Danes teh imen pri 

otrocih ne zasledimo več, se pa pojavljajo drugačna, novejša in tuja imena, ki jih v preteklosti 

ni bilo.  

Drugo hipotezo sva prav tako potrdili. Predvidevali sva, da je bila pogostost posameznih imen 

v preteklosti večja kot danes. S pomočjo e-ankete in Dušnega zapisnika sva ugotovili, da so 

se imena v preteklosti precej ponavljala, danes pa manj. Med letoma 1911 in 1950 se je v 

Laporju pojavilo le 89 različnih imen, od tega 41 ženskih in 48 moških. Enako število imen sva 

zasledili tudi po letu 1950. Število različnih moških imen je upadlo na 40, število različnih 

ženskih imen se je povečalo na 49. Ob analizi imen učencev osnovne šole sva ugotovili, da je 

število različnih moških in ženskih imen precej naraslo.  

Hipotezo, da na izbiro imena vplivajo tradicija, mediji, vera in kraj bivanja, sva delno potrdili. 
Ugotovili sva, da so bili tradicija, vera in kraj bivanja pomembni v preteklosti, danes pa imajo 
veliko manjši pomen. Mediji na izbor imena v preteklosti niso vplivali in imajo tudi danes manjši 
vpliv. Najpomembnejša dejavnika danes sta popularnost in izvirnost imena.  
 
Zadnjo, četrto hipotezo, da več kot 50 % anketirancev meni, da je ohranjanje tradicije in starih 
slovenskih avtohtonih imen pomembno, sva potrdili, saj je v e-anketi 52 % otrok in 76 % 
odraslih odgovorilo, da se jim ohranjanje starih avtohtonih slovenskih imen zdi pomembno. 
Starši menijo, da je to pomembno, ker so stara avtohtona slovenska imena del naše kulture in 
dediščine in jih je kot take pomembno ohranjati, otroci pa so zapisali, da se jim ohranjanje imen 
zdi pomembno zato, da jih bodo poznali tudi naši potomci in jih ne bomo pozabili. Tudi sami 
sva mnenja, da je ohranjanje tradicije pomembno, vendar se nama zdi pomembno tudi, da so 
imena živa in se kot taka tudi glede na čas in ostale dejavnike spreminjajo in modernizirajo.  
 
Raziskovalno nalogo bova objavili na šolski spletni strani v upanju, da bo staršem v pomoč pri 
izbiri imen njihovih otrok. 
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7 PRILOGE 

 

7. 1 Anketni vprašalnik  za učence 

 
Sva Zana in Katarina, učenki sedmega razreda, in delava raziskovalno nalogo o imenih nekoč 
in danes. Nate se obračava s prošnjo, da izpolniš spodnjo anketo. 
 

Spol:   
a) Moški, 
b) ženski. 
 

Razred:   
a) 7. a 

b) 8. a 
c) 9. a 

 

2. Kdo ti je izbral ime? 
 

a) Starši, 
b) bratje/sestre, 
c) stari starši, 
č)   sorodniki (teta, stric …), 
d)   ne vem, 
e)   drugi:_______________________________. 
 

 3.  Kaj je vplivalo na izbor tvojega imena? (Možnih je več odgovorov.) 
 a) Popularnost imena, 

b) družinska tradicija, 
c) znane osebnosti (igralci, pevci …), 
č) izvirnost imena, 
d) vera, 
e) drugo:_______________________________. 
 

4. Kaj meniš, da je vplivalo na izbor imen v preteklosti? 
a) Družinska tradicija, 
b) vera, 
c) znani državniki, politiki, 
č) drugo: ________________________________. 

 

5.  Ali ti je tvoje ime všeč? 

a) Da, 
b) ne. 

 

Utemelji svojo odločitev. 
 

__________________________________________________________________________ 
 

6. Ali poznaš pomen svojega imena? 
a) Da, 
b) ne. 

 

Če ga poznaš, ga, prosim, zapiši. 
 

__________________________________________________________________________ 
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7. Kako je ime tvoji babici, dedku in tvojim staršem? 

a) Babica: ____________________, 
b) dedek: ____________________, 
c) mama: ___________________, 
č)   oče: _____________________. 

 

8. Ali meniš, da je pomembno ohranjanje tradicije in starih avtohtonih slovenskih imen? 

a) Da, 
b) ne. 

 

Utemelji svoj odgovor. 
 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

7. 2 Anketni vprašalnik  za starše 
 

Sva Zana in Katarina, učenki sedmega razreda, in delava raziskovalno nalogo o imenih nekoč 
in danes. Na vas se obračava s prošnjo, da izpolnite spodnjo anketo. 
 

Spol:   
a) Moški, 
b) ženski. 

 

Starost:  
a) Pod 30 let, 
b) od 31 do 40 let, 
c) od 41 do 50 let, 
č)   nad 50 let. 
 

Izobrazba: 
a) Osnovna šola, 
b) poklicna in srednja šola, 
c) višja in visoka šola, 
d) magisterij ali doktorat. 

 

1. Kdo vam je izbral ime? 

a) Starši, 
b) bratje/sestre, 
c) stari starši, 
č)   sorodniki (teta, stric …), 
d) ne vem, 
e) drugi:___________________________. 

 

 2.  Kaj je vplivalo na izbor vašega imena? (Možnih je več odgovorov.) 
a) Popularnost imena, 
b) družinska tradicija, 
c) znane osebnosti (igralci, pevci …), 
č)   izvirnost imena, 
d)   vera, 
e)   drugo:__________________________. 
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3.   Kaj menite, da je vplivalo na izbor imen v preteklosti? 
a) Družinska tradicija, 
b) vera, 
c) znani državniki, politiki, 
č) drugo: ___________________________. 

 

4. Ali poznate pomen svojega imena? 

a) Da, 
b) ne. 

 

Če ga poznate, ga, prosim, zapišite. 
 

__________________________________________________________________________ 
 

 

5.  Kdo je izbral ime vašemu otroku/otrokom? 

a) Vi, 
b) bratje/sestre otroka, 
c) stari starši otroka, 
č)   sorodniki (teta, stric …), 
d)   drugi:___________________________. 

 

 6. Kaj je vplivalo na izbor otrokovega imena? (Možnih je več odgovorov.) 
 a) Popularnost imena, 

b) družinska tradicija, 
c) znane osebnosti (igralci, pevci …), 
č) izvirnost imena, 
d) vera, 
e) drugo:________________________. 

 

7. Ali menite, da je pomembno ohranjanje tradicije in starih avtohtonih slovenskih imen? 

a) Da, 
b) Ne. 

 

Utemeljite svoj odgovor. 
 

__________________________________________________________________________ 
 

 

 
  


