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POVZETEK 

 

V preteklem šolskem letu smo morali pri domovinski in državljanski kulturi ter etiki narediti 

seminarsko nalogo z naslovom Ime je znamenje. Med sestavljanjem te naloge se je v nas 

vzbudilo zanimanje za nadaljnjo raziskovanje o imenih. Začela so se pojavljati najrazličnejša 

vprašanja, zato smo se odločili pripraviti raziskovalno nalogo na temo imen. Zanimalo nas je, 

katera imena se pojavljajo na šoli, katera so najpogostejša, pa tudi kako so starši sploh izbirali 

imena za svoje otroke. Ugotovili smo, da se na naši šoli pojavlja 213 različnih imen, največkrat 

pa se pojavijo imena Nika, Eva, Luka, Tim, Žiga, Anej, Jan, Lana, Nejc in Nik. To potrjuje tudi 

našo hipotezo, da prevladujejo kratka imena. Večino teh imen najdemo tudi na lestvicah 

najpogostejših imen novorojencev v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih. Na 1. triadi se pojavlja 

tudi več nenavadnih, unikatnih imen ter sestavljena imena, kar se ujema s trenutnimi trendi. 

Pri delu smo si pomagali z literaturo, seznami učencev naše šole in anketami. Rezultate smo 

opisali s pomočjo grafov in preglednic. Pri tem smo se naučili znanstvenega raziskovanja, 

pisanja znanstvenega besedila in pravilnega navajanja virov. 
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1 UVOD 
 

Preberi si ime! Kaj je ime? 

To, čemur roža pravimo, dišalo 

bi prav tako lepo z imenom drugim; 

in Romeo, da se drugače kliče, 

popolnost svojo bi ohranil vso:- 

o Romeo, odloži to ime 

in zanj, ki tebe se ne tiče nič, 

ná mene vso. 

(William Shakespeare: Romeo in Julija) 

 

Ali je res vseeno, kako nam je ime? Ali nam je naše ime všeč? Kaj sploh ime pomeni? Takšna 

in podobna vprašanja si zagotovo kdaj pa kdaj zastavlja marsikdo izmed nas. Nekomu je 

njegovo ime všeč, spet drugi bi ga radi spremenili.  

 

Ime dobimo že ob rojstvu, izberejo nam ga večinoma naši starši. To ime nas v večini kultur 

spremlja celo življenje. Nekateri pravijo, da ime izraža našo osebnost.  

 

V preteklem šolskem letu smo morali pri domovinski in državljanski kulturi ter etiki narediti 

seminarsko nalogo z naslovom Ime je znamenje. Med sestavljanjem te naloge se je v nas 

vzbudilo zanimanje za nadaljnjo raziskovanje o imenih. Začela so se pojavljati najrazličnejša 

vprašanja, zato smo se odločili pripraviti raziskovalno nalogo na temo imen. Zanimalo nas je, 

katera imena se pojavljalo na šoli, katera so najpogostejša, pa tudi kako so starši sploh izbrali 

imena za svoje otroke.  

 

Slika 1: Le kako jim je ime? 

 
Vir: http://www.ringaraja.net/clanek/je-morje-koristno-za-dojencka_7436.html (Dostop 19. 

2. 2018) 

http://www.ringaraja.net/clanek/je-morje-koristno-za-dojencka_7436.html
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1.1 NAMEN 

 

Namen naše raziskovalne naloge je ugotoviti, koliko različnih imen imajo učenci naše šole, 

katera imena se pojavljajo najpogosteje in katera so najbolj nenavadna. Zanima nas tudi, kdo 

je učencem izbral njihovo ime in na podlagi česa so se starši odločili za neko ime. Raziskali 

bomo, ali se lestvica najpogostejših imen novorojencev v določenem koledarskem letu v 

Sloveniji ujema z lestvico najpogostejših imen na šoli. 

 

 

1.2 HIPOTEZE 
 

Naše raziskovalno delo smo začeli s postavitvijo raziskovalnih vprašanj. Na pod lagi teh 

vprašanj smo oblikovali hipoteze, ki smo jih z našim raziskovalnim delom poskušali potrditi ali 

ovreči. 

Predvidevali smo: 

1. Najpogostejša so kratka imena. 

2. Vedno bolj se pojavljajo tuja, unikatna imena. 

3. Najpogostejša imena v posamezni generaciji naše šole se ujemajo z lestvico 

najpogostejših imen v določenem letu v Sloveniji. 

4. Večina staršev ve, kaj pomeni ime njihovega otroka. 

 

 

1.3 METODE RAZISKOVALNEGA DELA 
 

Ker se letos prvič srečujemo z raziskovalnim delom, smo se najprej poučili, kako le-to poteka. 

Prebrali smo nekaj raziskovalnih nalog iz preteklih let, da bi dobili občutek, kako je potrebno 

nalogo zastaviti. 

 

Delo smo začeli v šolski knjižnici, kjer smo pobrskali, ali bi morda lahko našli kakšno knjigo, ki 

bi obravnavala omenjeno tematiko.  Nato smo malce pobrskali po spletu in našli kar nekaj 

uporabnih podatkov, kot so lestvice najpogostejših imen novorojencev v zadnjih dveh 

desetletjih, razni članki ipd.  

 

Po pregledu najdenega gradiva smo pregledali sezname učencev naše šole in razvrstili imena 

po pogostosti pojavljanja. 

 

Nato smo naredili anketo, ki smo jo razdelili med vse učence naše šole. Ko smo dobili rešene 

ankete nazaj, smo jih analizirali in začeli z zapisom naloge. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA1 

 

V slovenskem jeziku je ime del osebnega imena, ki ga sestavljata ime in priimek. Za ime se 

uporablja izraz rojstno ime, pri kristjanih tudi krstno ime. Osebno ime se poleg nekaterih 

drugih podatkov, kot so EMŠO, kraj rojstva, naslov, državljanstvo, nahaja v centralnem registru 

prebivalstva RS.  

 

 

2.1 NASTANEK IMEN 
 

Natančnih in zanesljivih podatkov o tem, na kateri stopnji človeškega razvoja so nastala imena, 

ni. V primitivnih družbah je ime svete ali mrtve osebe lahko postalo tabu, torej se ni smelo 

uporabljati ali izgovarjati. Nekatera afriška in ameriška plemena pa imajo dvojno, tajno in 

javno ime. V stari Indiji, Grčiji in Rimu so otroku dodelili ime 8 do 10 dni po rojstvu, in sicer na 

posebni svečanosti. Ponekod je običaj, da se ob prihodu v določeno življenjsko obdobje ime 

spremeni. Na Kitajskem dobi otrok ob rojstvu mlečno ime, ob vstopu v šolo drugo ime, tretje 

pa ob polnoletnosti ali ob poroki. Znano je tudi, da novo ime dobijo redovniki po prehodu iz 

posvetnega v meniško življenje, prav tako papež in nekateri vladarji. V vsakdanji rabi se ime 

pogosto zamenjuje z vzdevkom. (Keber, 2008, 13─14)  

 

 

2.2 TRADICIONALNA SLOVENSKA IMENA 
 

Tradicionalna slovenska imena so povezana predvsem s pogansko in krščansko tradicijo. Naši 

predniki, ki so se v 6. in 7. stoletju naselili na našem ozemlju, so bili Slovani. Ob naselitvi so 

imeli slovanska imena, ki imajo med imeni v Sloveniji še danes določen delež, saj je v širši rabi 

vsaj še 100 imen slovanskega izvora. Pomena teh enozložnih imen ni težko ugotoviti, na primer 

Dobej (dober). Veliko jih je nastalo tudi iz živalskih nazivov, na primer Medved, Volk. Oboji so 

se v času nastajanja priimkov spremenili v priimke. Najbolj pogosti sestavini slovanskih imen 

sta končnici -mir in -slav. Med nosilci takih imen je precej priseljencev s hrvaškega in srbskega 

jezikovnega okolja. (Keber, 2008, 21–22) 

Po pokristjanjevanju so se pričela uveljavljati krščanska imena. Otrokom so pri krstu lahko dali 

le svetniška imena. Proti koncu 19. stoletja so se z dvigovanjem narodne zavesti začela počasi 

vračati stara slovanska imena. Ta pojav se je nadaljeval tudi po drugi svetovni vojni. Vzrok 

temu so bili tudi močni selitveni tokovi iz drugih jugoslovanskih republik. V zadnjih treh 

desetletjih je zelo opazen pojav uveljavljanja skrajšanih, ljubkovalnih in manjšalnih oblik 

svetniških in nesvetniških imen. (Keber, 2008, 23–24) 

___________________________________________________________________________ 

1 Poglavje povzeto po: Keber, J. 2008: Leksikon imen. Celje, Celjska Mohorjeva družba. 
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2.3 IZBIRANJE IN DAJANJE IMEN DANES 
 

Danes na izbor imen pri nas in v Evropi vpliva 10 dejavnikov (Keber, 16–20): 

 dejavnik tradicije, 

 etični dejavnik, 

 verski dejavnik, 

 dinastični dejavnik, 

 politični dejavnik, 

 literarni dejavnik, 

 dejavnik blagoglasnosti, 

 dejavnik sosedstva,  

 dejavnik izvirnosti, 

 dejavnik nevpadljivosti. 

 

Dinastični, politični in literarni dejavniki so si zelo podobni. Pomenijo poimenovanje po znanih 

vladarjih, politikih in književnih junakih. Poimenovanje po vladarjih počasi izginja. 

Poimenovanje po politikih in književnih junakih pa ostaja v vsakdanji rabi. Prav tako je sedaj v 

modi poimenovanje po znanih igralcih, pevcih, športnih ter medijskih zvezdah.  

 

Med najpomembnejšimi dejavniki je dejavnik blagoglasnosti. Zelo pomembno je, kakšen 

slučajni vtis naredi ime. Nekateri poudarjajo še pomembnost dolžine imena v primerjavi s 

priimkom. V današnjem času so bolj v uporabi krajša imena. Astrologi in drugi se ukvarjajo s 

simbolno vrednostjo posameznih samoglasnikov, da bi z njihovo pomočjo napovedali usodo 

nosilca posameznega imena.  

 

Pri nas je opazen tudi dejavnik sosedstva, torej prevzemanje imen od sosedov. Narodni 

manjšini imata pri nas lahko italijanska in madžarska imena, kar nakazuje tudi zakon o 

osebnem imenu. Ta imena, vendar prilagojena slovenskemu jeziku, pogosto uporabljajo tudi 

nemanjšinski državljani v tem okolju. Zaradi velikega priseljevanja je pri nas tudi veliko 

hrvaških, srbskih in muslimanskih imen. 

 

V novejšem času postaja vse bolj pomemben dejavnik izvirnost, zaradi katerega veliko staršev 

izbere neobičajna, redka in opazna imena. Po eni strani so ta imena kratka in si jih hitro 

zapomniš, po drugi strani pa so ravno zaradi te izjemnosti nosilci imen večkrat izpostavljeni v 

družbi. 

 

Nasprotje dejavnika izvirnosti je dejavnik nevpadljivosti. Po njem starši izberejo že dolgo znana 

imena in se izogibajo modernim. Na našem ozemlju je bil ta dejavnik dolgo v veljavi. Na to je 

imel vpliv zlasti verski dejavnik, ki je v sodobnem času začel izgubljati na veljavi. 
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Po raziskavah Janeza Kebra, avtorja Leksikona imen, je izbiranje in dajanje imen pri nas 

pogosto premalo premišljeno, izbiramo preveč tujih imen, pa tudi takšnih, ki niso ne domača 

ne tuja. Avtor meni, da lahko starši s premišljenim izborom imena svojemu otroku dajo lepo 

popotnico za življenje. Delaven, pošten, uspešen ali slaven in za skupnost zaslužen človek je 

najboljše priporočilo za svoje ime, nasprotno pa negativna osebnost dela slabo uslugo svojemu 

imenu, pa naj bo še tako lepo in blagoglasno. 

  

2.4 TUJA, NOVA IMENA 
 

Med tuja imena lahko prvotno štejemo vsa krščanska imena na Slovenskem. Ta so se sčasoma 

prilagodila slovenskemu jeziku. Za tuja imamo tudi vsa imena priseljencev in narodnih manjšin. 

Zanesljivih podatkov in raziskav o novih imenih ni, lahko pa trdimo, da njihovo število narašča. 

(Keber, 2008, 24–25) 

 

Jezikoslovci trdijo, da so glavni razlog za moderna imena moderni starši, ki zaradi svojega ega 
želijo dati otroku unikatno ime. (https://www.zurnal24.si/magazin/najbolj-modna-imena-
96441)  
 
V Sloveniji imamo, po podatkih iz leta 2012, več kot 35.000 unikatnih imen, od tega jih je kar 
25.000 sestavljenih iz dveh imen. Vsako leto se v seznam prebivalcev vpiše več kot 1000 novih 
imen. Skoraj 70 % je unikatnih. V manjši meri so na seznamu unikatnih imen tudi poslovenjena 
tuja imena in 'izumljena' nova imena, kar je značilno predvsem za rojene v zadnjih letih. 
(http://www.bibaleze.si/clanek/moj_otrok/v-sloveniji-velik-porast-unikatnih-imen.html) 
 
Želja po novem, unikatnem imenu pa lahko starše tudi drago stane. Neko švicarsko podjetje 

za 27.000 evrov izdela unikatno ime za dojenčka. Pri tem sodeluje 14 strokovnjakov, 4 

zgodovinarji in 12 prevajalcev, ki v 100 urah poskrbijo, da naročnik dobi seznam od 15 do 25 

možnih imen. (http://www.bibaleze.si/clanek/novice/za-placilo-dobite-unikatno-ime-za-

otroka.html) 

 

2.5 NAJPOGOSTEJŠA IMENA V SLOVENIJI 
 

Na svetovnem spletu smo poiskali lestvice najpogostejših imen novorojencev v zadnjih dveh 

desetletjih. Na spletni strani statističnega urada smo našli podatke, urejene po desetletjih. 

Najpogostejša imena novorojencev med leti 2001 in 2010 ter med leti 2011 in 2016 so 

prikazana v tabeli 1. 

 

Tabela 1: Najpogostejša imena novorojencev 

2001–2010 2011─2016 

Luka Nika Luka Eva 

http://www.bibaleze.si/clanek/moj_otrok/v-sloveniji-velik-porast-unikatnih-imen.html
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Jan Eva Nik Ema 

Nejc Sara Filip Sara 

Žan Ana Jakob Lara 

Žiga Lara Žan Zala 

Vir: http://www.stat.si/ImenaRojstva/sl/FirstNames/MostFrequentNamesByBirthPeroids 

(Dostop: 23. 1. 2018) 

 

Za leto 2011 smo poiskali podatke posebej, saj zgornja tabela prikazuje podatke med leti 2011 

in 2016, mi pa potrebujemo podatke samo za leto 2011. 

 

Tabela 2: Najpogostejša imena v Sloveniji v letu 2011 

Luka Eva 

Nik Sara 

Žan Lara 

Vir: http://otrocarije.blogspot.si/2009/06/najpogostejsa-imena-2008-luka-in-lana.html 

(Dostop: 23. 1. 2018) 

 

Na spletni strani Metina lista smo našli podatke o najpogostejših imenih novorojencev za 

posamezno leto po statističnih regijah. V savinjski regiji so bila najpogostejša imena, prikazana 

v tabeli 3. 

 

Tabela 3: Najpogostejša imena novorojencev v savinjski statistični regiji 

2003 Luka Nika 2008 Luka Ana 

2004 Luka Ana 2009 Luka Sara 

2005 Luka Sara 2010 Luka Lana 

2006 Luka Nika 2011 Luka Ema 

2007 Luka Lana    

Vira: https://metinalista.si/zemljevid-slovenije-najpogostejsa-imena-za-deklice-od-leta-1960-dalje/ 

https://metinalista.si/zemljevid-slovenije-najpogostejsa-imena-za-decke-od-leta-1960-dalje (Dostop: 

23. 1. 2018) 

 

 

2.6 RAZLAGA NAPOGOSTEJŠIH IMEN UČENCEV NAŠE ŠOLE 
 

Med imeni vseh učencev naše šole smo izbrali tista, ki se pojavljajo najpogosteje. Postopek izbire in 

tabelo z natančnimi podatki o pogostosti posameznega imena navajamo v poglavju 3 (stran 14 ).  

 

http://www.stat.si/ImenaRojstva/sl/FirstNames/MostFrequentNamesByBirthPeroids
https://metinalista.si/zemljevid-slovenije-najpogostejsa-imena-za-decke-od-leta-1960-dalje
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2.6.1 NIKA 

Ime izhaja iz latinskega imena Nicolaus, to pa iz grškega Nikólaos. Ime je zloženo iz grških besed 

»zmaga v boju in narod, ljudstvo«. Ime je poosebljeno kot ime boginje zmage in kot ime 

boginje Atene, ki so jo častili v Atenah. (Keber 2008, 379) 

 

2.6.2 EVA 

Svetopisemsko ime, ki izhaja prek latinskega Eva in grškega Eva iz hebrejskega imena Havvah. 

To razlagajo kot »mati živečih« in povezujejo z besedami hajjah »živeti«, havva »življenje, telo« 

in haiia »živa, živahna«. (Keber 2008, 196) 

 

2.6.3 LUKA 

Izhaja iz latinskega imena Lucas. Po eni razlagi je ime Lucas skrajšano iz Lucanus »tisti, ki izhaja 

iz Lukanije« (tj. pokrajine v južni Italiji). Po drugi razlagi pa ga, podobno kot ime Lucias, Lucia, 

povezujejo z latinsko besedo lux, v rodilniku lucis, v pomenu »svetloba, svetlost, sijaj«. (Prav 

tam, 314) 

 

2.6.4 TIM 

Ime izhaja iz latinskega imena Timotheus, to pa iz grškega, ki je zloženo iz grških besed čast in 

bog. (Isti, 459) 

 

2.6.5 ŽIGA 

Izhaja iz prvega dela nemškega imena Sigmund oz. Sigismund. Ime je sestavljeno iz 

starovisokonemških besed sigu (zmaga) in  munt (obramba, varstvo). (Isti, 511) 

 

2.6.6 ANEJ 

Ime Anej izhaja iz latinskega imena Annaeus. To skušajo razlagati z grško besedo, ki pomeni 

»molče, mirno, tiho«. Prvotni pomen imena Anej bi bil torej »kdor molči, molčečnež«. (Isti, 

113) 

 

2.6.7 JAN 

Jan izhaja iz imena Janez, to pa iz latinskega imena Johannes, Joannes. Prvotno bi naj ime 

izviralo iz hebrejskega imena Jehohanan z nekdanjim pomenom »Jahve (Bog) je milostljiv«. 

(Isti, 254) 

 

2.6.8 LANA  

Ime Lana je nastalo po krajšanju imen, ki imajo sestavino -lan(a): Alana, Jolanda, Svetlana. 

Razširilo se je predvsem zaradi filmske igralke Lane Turner. (Isti, 295) 
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2.6.9 NEJC 

Nejc je tvorjenka na -c, nastala je s krajšanjem imena Jernej. Ime Jernej je svetopisemsko ime 

in pomeni »sin Talmaja«. (Isti, 262, 374) 

 

2.6.10 NIK 

Je krajša oblika imena Nikolaj, ki je v grščini sestavljeno iz dveh besed, ki pomenita »zmaga v 

boju« in »narod, ljudstvo«. Nikolaj je bil grški škof, zavetnik popotnikov, mornarjev, trgovcev, 

pri nas se je pogosteje pojavljal pod imenom Miklavž. (Isti, 379) 

 

 

 

Slika 2: Leksikon imen 

 
 

Vir: Osebni arhiv, fotografirano dne 22. 2. 2018. 
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3 PRAKTIČNO DELO 
 

Naše praktično delo je obsegalo analizo seznama učencev naše šole, pripravo in analizo 

ankete. 

 

3.1 SEZNAM IMEN UČENCEV NAŠE ŠOLE 
 

Naše delo smo začeli s pregledom seznamov vseh učencev, ki v letošnjem šolskem letu 

obiskujejo našo šolo. Analiza seznamov je prikazana v tabeli 4. Imena vseh učencev so 

razporejena po abecednem vrstnem redu, ob vsakem imenu smo zapisali tudi, kolikokrat se to 

ime ponovi. 

 

Tabela 4: Imena učencev naše šole 

IME POGOSTOST IME POGOSTOST IME POGOSTOST 

ADNA 1 JANA 2 NINA 3 

ADRIJANA 1 JASMINA 1 NUŠA 5 

AJDA 3 JAŠA 2 OSKAR 1 

ALEKS 4 JERNEJ 2 OŽBEJ 2 

ALEKSANDER 1 JERNEJA 1 PATRICK 1 

ALEKSANDRA 1 JULIAN 1 PATRIK 3 

ALEN 2 JULIJA 2 PETRA 1 

ALEXANDER 1 JURE 1 PHILIP XAVIER 1 

ALINA 1 JURIJ 1 PIA 3 

ALJA 2 KAJA 1 PRIMOŽ 1 

ALJAŽ 5 KARIN 1 ROK 2 

ALJAŽ PASKAL 1 KATARINA 1 ROSANDA 1 

ALJOŠA 2 KATJA 1 SABINA 1 

ALLEY 1 KEVIN 2 SAMEYA 1 

AMADEJ 1 KIM 2 SAMO 1 

AMADEJA 1 KLARA 1 SARA 5 

ANA 3 KLEMEN 1 SEBASTJAN 1 

ANASTAZIJA 1 KRISTINA 2 SELINA 1 

ANDRAŽ 2 KRISTJAN 1 SERGEJ 1 

ANĐELINA 1 LANA 8 STEFAN 1 

ANEJ 
8 LARA 4 

STEFAN 
ALEKSANDER 2 

ANEJA 3 LARISA 3 STIAN 1 

ANIA 1 LAURA 2 SUMEJA 1 

ANJA 2 LEA 3 SVEN 1 

ANŽE 4 LEJA 1 SVIT 2 
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BENJAMIN 2 LEJLA 1 SWEN 1 

BENJAMIN JAMES 1 LENART 1 ŠPELA 1 

BINE 1 LEON 1 TADEJ 2 

BLAŽ 7 LIA 3 TAI 1 

BLAŽKA 2 LIJA 2 TAJ 3 

BRIN 1 LINA 1 TARA 1 

BRINA 2 LOVRO 1 TARIK 2 

DANAJA 1 LUCAS 1 TAYA 1 

DAVID 4 LUCIJA 1 TEJA 3 

DAVID NESS 1 LUIZA 1 TEVŽ 1 

DEJAN 2 LUKA 10 TIAN 1 

DEVA 1 LUN 1 TIBOR 1 

DIANA 1 MAHIR 1 TIJA 1 

DIONNA KAROLINA 1 MAJ 4 TIJANA 1 

DOLORES 2 MAJA 3 TILEN 5 

DOMEN 1 MAJA-IVANA 1 TIM 9 

DOMINIK 1 MANJA 1 TIMEJ 1 

ELA 1 MARK 4 TIMEJA 2 

ELINA 1 MARKO 1 TIMOTEJ 2 

ELMIR 1 MARTIN 3 TINA 2 

EMA 4 MARUŠA 1 TINE 1 

EMANUEL 1 MAŠA 3 TJAN-ROSS 1 

EMICA 1 MATEJ 2 TJAŠ 2 

ENA 1 MATEVŽ 3 TJAŠA 5 

ENEJ 1 MATIC 4 TOMAŽ 1 

EVA 10 MATIJA 2 TOMI 1 

FILIP 6 MATJAŽ 1 UMA 1 

FRANC 1 MAX 1 URBAN 3 

FRANCI 1 MIHA 5 URH 2 

GABRIEL 1 MIJA 1 URŠKA 2 

GABRIJELA 1 NADJA 1 VALENTINA 2 

GAL 3 NAI 1 VANJA 1 

GALUS 1 NATAŠA 1 VERONIKA 1 

GAŠPER 2 NEA 1 VID 1 

HANA 1 NEJA 2 VIJOLETA 1 

IAN 3 NEJC 8 VIKTORIJA 1 

INES 1 NELI 1 VITA 1 

IRIS 1 NELI LU 1 VITJA 1 

ISMET 1 NEŽA 5 ZALA 8 

IVA 2 NIA 2 ZARJA 1 

IZZA 1 NICK 1 ZOJA 2 

JAKA 2 NIK 8 ŽAN 4 
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JAKOB 5 NIKA 11 ŽAN LUKA 1 

JAN 8 NIKOLA 1 ŽANA 2 

JAN KLEMEN 1 NIKOLAJ 1 ŽIGA 9 

  NIKOLINA 1 ŽIVA 1 

 

3.2 NAJPOGOSTEJŠA IMENA UČENCEV NAŠE ŠOLE 
 

Našo šolo v letošnjem šolskem letu obiskuje 450 učencev, ki imajo 213 različnih imen. 

Najpogosteje se pojavljajo imena, ki so prikazana v tabeli 5. 

 

Tabela 5: Najpogostejša imena učencev naše šole 

Nika 11 Jan 8 

Eva 10 Lana 8 

Luka 10 Nejc 8 

Tim 9 Nik 8 

Žiga 9 Zala 8 

Anej 8   

 

Ko smo uredili seznam vseh imen učencev naše šole, smo pogledali še, katero ime je 

najpogostejše v vsakem razredu. Rezultate smo prikazali v tabeli, v katero smo uvrstili vsa 

imena, ki se pojavijo vsaj 2-krat. Ob imenih, ki se v posameznem letu rojstva pojavijo več kot 

2-krat, je zapisano število pogostosti. 

 

Tabela 6: Najpogostejša imena po letnicah rojstva 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Eva  Eva (3) Eva  Sara (3) Lana (3) Žiga (5) Ian  Anej  Nejc  

Jan Anej  Jakob  Ajda  Nika (3) Lia (3) Jaša Eva  Nika  

Nika  Anže  Luka Blaž  Jan  Ema  Mark  Filip  Urban  

 Blaž Tjaša  Kim  Zala   Nejc Luka  

 Blažka  Lana Žiga   Nik Nuša  

 Miha  Luka   Oskar Tim  

 Neža  Nika    Tim Zoja  

 Tjaša   Nik    Žan Žiga   

 Zala   Tilen       

 

Najpogostejša imena učencev, ki so se rodili med leti 2001 in 2010, se v večini ujemajo s 

seznamom najpogostejših imen novorojencev v Sloveniji. Edino odstopanje je ime Ana, ki se 

na naši šoli ne pojavlja pogosto. Imena učencev, ki so se rodili v letu 2011, pa se s tem 

seznamom ne ujemajo. 
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Če primerjamo najpogostejša imena po letu rojstva na naši šoli z najpogostejšimi imeni po 

statističnih regijah, ugotovimo, da se ime Luka, ki je na tej lestvici predstavljeno kot 

najpogostejše fantovsko ime v vseh devetih letih, na naši šoli samo v letih 2005, 2006 in 2010 

pojavi 2-krat, v ostalih letih pa samo 1-krat ali nobenkrat. Najpogostejša dekliška imena učenk 

naše šole glede na leto rojstva se s seznamom najpogostejših imen v naši statistični regiji 

ujemajo v letih 2003 (Nika), 2004 (Eva) in 2007 (Lana). 

 

 

Slika 3: V generaciji 2004 je največ deklet z imenom Eva 

 
Vir: Osebni arhiv, fotografirano marca 2016. 

 

 

 

3.3  ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Anketo smo pripravili za vse otroke na šoli. Vrnjenih smo dobili le 385 od 450 anketnih 

vprašalnikov (86 %). Anketa je vsebovala naslednja vprašanja: 

 

Ime vašega otroka:__________________________  Spol:     M       Ž 
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1. Zakaj ste se odločili ravno za to ime? 

a) Ker se lepo sliši. 

b) Ker je to družinska tradicija. 

c) Ker je tako ime znancu. 

č) Ker je bilo to ime takrat popularno. 

d) Ker je tako ime junaku iz filma, risanke ali slavni osebi. 

e) Drugo (prosimo, napišite čim bolj natančno):  

 

2. Kdo je izbral ime? 

a) Mati 

b) Oče  

c) Kdo drug 

 

3. Kje ste ime prvič zasledili? 

 

4. Ali mogoče veste, kaj to ime pomeni? 

 
 

3.4 ANALIZA ANKETE 
 

Pri vprašanju, zakaj ste se odločili ravno za to ime, je največ staršev (176 oz. 46 %) izbralo 

odgovor »ker se lepo sliši«, na drugem mestu pa se je znašel odgovor »drugo«, za katerega se 

je odločilo 131 staršev (34 %). Za odgovor »ker je to družinska tradicija« se je odločilo 18 

staršev (5 %), po znancu je svojega otroka poimenovalo 15 staršev (4 %), modno ime je dobilo 

12 otrok (3 %), 26 staršev pa je za ime izvedelo v filmu, knjigi … (6 %). 

 

Graf 1: Zakaj ste izbrali to ime? 

              
 

Pod »drugo« so starši največkrat navedli: 

- zaradi začetnice imen ostalih družinskih članov, 

- ker je bilo to ime všeč sorojencu, 

0
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100
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200

a) b) c) č) d) e)

Zakaj ste izbrali to ime?
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- ker je to ime redko, 

- ker ima pozitiven pomen, 

- ker je bila tako ime celjskemu grofu, 

- ker je kratko ime, 

- ker ima to ime bogato zgodovinsko ozadje, 

- ker se enako izgovori v vseh jezikih, 

- ker ima dobro energijo, 

- ker se lepo sliši, 

- ker je tradicionalno, a hkrati sodobno itd. 

 

Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, kdo je otroku izbral ime. 131 staršev (34 %) je 

odgovorilo, da je ime izbrala mati, 64 (17 %) oče, 190 (49 %) otrokom pa je ime izbral nekdo 

drug.  

 

Graf 2: Kdo je otroku izbral ime? 

               
 

 

Poleg matere in očeta so otroku ime izbrali še: 

- sestra, 

- brat, 

- babica, 

- dedek, 

- celotna družina, 

- prijateljica. 

 

Na tretje vprašanje, »kje ste ime prvič zasledili«, smo dobili najrazličnejše odgovore. Izbrali 

smo nekaj najpogostejših in najzanimivejših: 

- v filmu, 

- v svetem pismu, 

- tako je ime tujemu smučarju, 

- to je staro slovansko ime, 
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Kdo je otroku izbral ime?
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- slišala sem ga že v otroštvu, 

- našo družino spremlja že več generacij, 

- v knjigi, 

- pri znancih, 

- v risanki, 

- na internetu, 

- v lokalnem časopisu, 

- to je pogosto ime, 

- v leksikonu imen, 

- tako je ime znani pevki, 

- to ime sem slišala že v najstniških letih itd. 

 

Kaj otrokovo ime pomeni, ve 219 staršev (58 %), 161 staršev (42 %) pa tega ne ve. 

 

Graf 3: Kaj pomeni otrokovo ime? 

            
 

 

3.5 NAJBOLJ NENAVADNA IMENA UČENCEV NAŠE ŠOLE 
 

Med urejanjem seznama imen učencev naše šole in analizo ankete smo izbrali tudi nekaj imen, 

ki so po našem mnenju najbolj nenavadna. 

 

Tabela 7: Najbolj nenavadna imena na naši šoli 

Alley 1 Noemi Luiza 1 

Anđelina 1 Ožbej 2 

Benjamin James 1 Philip Xavier 1 

Deva 1 Rosanda 1 

Dionna Karolina 1 Sameya 1 

Elina 1 Taya 1 

58%
42%

Kaj pomeni otrokovo ime?

DA NE
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Galus 1 Tjan-Ross 1 

Jan Klemen 1 Uma 1 

Nai 1 Vitja 1 

 

Na tej lestvici lahko najdemo kar nekaj dvojnih imen, za katera smo že med pregledom 

literature izvedeli, da so trenutno v Sloveniji zelo moderna, pa tudi unikatna, ker so mnoge 

kombinacije zelo redke.  

 

Ker so se nam ta imena zdela zelo zanimiva, v nadaljevanju predstavljamo, kaj smo o njih 

izvedeli iz anketnih listov. 

 

3.4.1 ALLEY 

To ime so starši izbrali, ker je nekaj posebnega, nevsakdanjega, ne vedo pa, kaj pomeni. 

3.4.2 ANĐELINA 

Ime je izbral oče, ker se lepo sliši, pomena imena pa ne vedo. 

3.4.3 BENJAMIN JAMES 

To ime izhaja iz družinske tradicije, pomeni pa sin desne roke / sin juga. 

3.4.4 DEVA 

Ime pomeni nebeška, božanska, starši pa so ga prvič slišali v Italiji. 

3.4.5 DIONNA KAROLINA 

Ime je sestavljeno iz imena grškega boga Dioniza in imena dekličine babice. 

3.4.6 ELINA 

To ime je mati našla na internetu, ne ve pa, kaj pomeni. 

3.4.7 GALUS 

Ime je izbral oče in pomeni petelin. 

3.4.8 JAN KLEMEN 

Za to ime sta se starša odločila, ker imata sestavljeno ime tudi starejša otroka. Menita, da sta 

obe imeni pogosti, kombinacija pa redka. Jan pomeni mladosten, Klemen pa nedolžnost. 

3.4.9 NAI 

Mati je zapisala, da je mislila, da bo rodila hčerko in je izbrala ime Nia. Ko je izvedela, da nosi 

fantka, je samo spremenila vrstni red črk.  

3.4.10 NOEMI LUIZA 

Vsak izmed staršev je izbral eno izmed imen, odločala pa sta se med francoskimi imeni. To 

ime je po podatkih SURS-a edina takšna kombinacija v Sloveniji, pomeni pa nežna in hrabra 

bojevnica. 
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3.4.11 OŽBEJ 

To ime se na naši šoli pojavi 2-krat. Eni starši so zanj izvedeli v knjigi imen, drugi v filmu 

Samorastniki. Kaj ime pomeni, ne vedo. 

3.4.12 PHILIP XAVIER 

Ime je družinska tradicija, zanj pa so izvedeli v svetem pismu.  

3.4.13 ROSANDA 

Ime je mati zasledila na koledarju, ne ve pa, kaj pomeni. 

3.4.14 SAMEYA 

Za to ime sta se starša odločila, ker je nekaj posebnega, nevsakdanjega. Pomeni vzvišenost. 

3.4.15 TAYA 

Starša sta se za to ime odločila, ker jima je bilo všeč, ne vesta pa, kaj pomeni. 

3.4.16 TJAN-ROSS 

Ime je izpeljano iz očetovega imena (Boštjan) in priimka motorista Valentina Rossija. Ross 

pomeni visok konj, žrebec. 

3.4.17 UMA 

Med potovanjem po Indiji sta starša spoznala dekle z imenom Uma, ki je nanju naredilo velik 

vtis, zato zdaj to ime povezujeta s prijetnimi lastnostmi. To je drugo ime hindujske boginje 

Parvati in pomeni svetloba, spokojnost, sijaj. 

3.4.18 VITJA 

Za to ime sta se odločila oba starša, pomeni pa močna osebnost. 
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4 RAZPRAVA 
 

V 7. razredu smo morali pri državljanski in domovinski etiki ter kulturi narediti seminarsko 

nalogo na temo imen. Ko smo svoje izdelke predstavljali, je učiteljica poudarjala, da so imena 

tako raznolika, da ima lahko vsak svojo razlago za določeno ime. To nas je vzpodbudila za 

različna razmišljanja o imenih. Nekaj teh razmišljanj smo predstavili v tej raziskovalni nalogi. 

Ko smo pričeli s svojim delom, smo si zastavili raziskovalne probleme, ki smo jih s svojim delom 

poskušali potrditi ali ovreči. Delno smo to lahko naredili z obstoječimi seznami učencev naše 

šole v tem šolskem letu in statistikami najpogostejših imen novorojencev po letnicah rojstva, 

ki so objavljene na spletnih straneh SURS-a. Tu smo naleteli na prvi problem, saj nismo našli 

podatkov za vsa leta, vključena v našo raziskavo. Tako smo uporabili podatke za posamezno 

desetletje. Verjetno bi bili rezultati naše raziskave glede ujemanja najpogostejših imen na naši 

šoli z najpogostejšimi imeni v določenem letu rojstva točnejši, če bi našli podatke po 

posameznih letih. K sreči smo našli natančne podatke za leto 2011, ker je to zadnje leto, v 

katerem so rojeni učenci naše šole, in ne bi mogli sklepati o ujemanju pogostosti imen samo 

iz lestvice, ki zajema rojene med 2011 in 2016. 

Ker smo v hipotezah predvidevali tudi, da večina staršev ve, kaj pomeni določeno ime, ki ga 

dajo svojemu novorojencu, smo potrebovali sodelovanje staršev. To smo najlažje naredili s 

pomočjo ankete, ki smo jo razdelili vsem učencem naše šole. Tu je obstajala bojazen, da bomo 

dobili vrnjenih premalo anket, zaradi česar bi bili naši rezultati neverodostojni. Vrnjenih smo 

dobili 385 od 450 anket, kar pomeni 86 %. S tem podatkom smo zadovoljni in menimo, da 

dobljeni rezultati veljajo za celo šolo. Ugotovili smo, da smo to hipotezo zastavili preveč na 

splošno, saj bi morali bolj natančno opredeliti višino našega pričakovanja, koliko staršev pozna 

pomen imena svojega otroka. Zapisali smo namreč, da predvidevamo, da večina staršev pozna 

pomen imena, kar smo z rezultati ankete potrdili (58 %), vendar smo pričakovali, da bo ta delež 

višji (okoli 70 %). 

 

 

4.1 POTRDITEV HIPOTEZ 
 

Na začetku raziskovalnega dela smo si zastavili štiri hipoteze. 

V prvi hipotezi smo predvidevali, da so najpogostejša imena na šoli kratka. To hipotezo lahko 

potrdimo, saj lahko na podlagi seznama najpogostejših imen na šoli ugotovimo, da kratka 

imena res prevladujejo. 

V drugi hipotezi smo predvidevali, da se med imeni vedno bolj pojavljajo tuja, prevzeta, 

unikatna imena. To hipotezo moramo ovreči. Tuja in unikatna imena se sicer pojavljajo, vendar 

ne tako pogosto, kot smo predvideli. 

V tretji hipotezi smo predvideli, da se najpogostejša imena v posamezni generaciji na šoli 

ujemajo z lestvico najpogostejših imen novorojencev v določenem letu v Sloveniji. To hipotezo 
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lahko potrdimo le delno. Imena učencev, rojenih med letoma 2001 in 2010, se ujemajo s 

seznamom najpogostejših imen novorojencev v Sloveniji, imena učencev, ki so bili rojeni leta 

2011, pa se s tem seznamom ne ujemajo. Če primerjamo seznam najpogostejših imen na naši 

šoli s seznamom najpogostejših imen po statističnih regijah, pa ugotovimo, da se na naši šoli 

ne pojavlja kot najpogostejše fantovsko ime Luka, medtem ko se dekliška imena ujemajo v 

treh letnicah rojstva (2003, 2004 in 2007). 

V četrti hipotezi smo predvideli, da večina staršev pozna pomen imena svojega otroka. Pomen 

imena svojega otroka je poznalo 58 % staršev, zato lahko to hipotezo sicer potrdimo, vendar 

smo pričakovali, da bo za pomen imena svojega otroka vedelo približno 70 %. 

 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

Pri našem raziskovalnem delu smo želeli ugotoviti, katera imena so na naši šoli najpogostejša. 

Med delom smo naleteli na marsikaj zanimivega, še posebej ob analizi anket, saj so se nekateri 

starši zelo potrudili in nam natančno razložili, kako so izbrali otroku ime. Ugotovili smo, da je 

večina staršev ime izbrala zato, ker jim je všeč, nekatere pa na izbrano ime vežejo spomini na 

otroštvo ali posebne dogodke. Spoznali smo kar nekaj zanimivih in nenavadnih imen, za katera 

nas je še posebej zanimalo, zakaj so jih starši izbrali in kaj pomenijo. Malo smo bili presenečeni, 

ko smo ugotovili, da ve za pomen otrokovega imena samo 58 % staršev. Verjetno lahko iz tega 

sklepamo, da se starši za ime ne odločajo glede na pomen imena. 

Na splošno smo ugotovili, da se na naši šoli pojavlja veliko različnih imen, tista, najpogostejša, 

pa ima največ 2,4 % vseh učencev naše šole. Veseli nas, da je večina imen domačih, slovenskih, 

več tujih in nenavadnih imen se pojavlja le v mlajših generacijah. 

Ta raziskovalna naloga je bila za nas zelo pomembna, saj predstavljala naše prvo samostojno 

in »čisto pravo« raziskovalno delo. Predvsem smo se naučili poteka raziskovalne dejavnosti, in 

da je treba vsaki stvari, ki se je lotiš, posvetiti veliko vloženega časa, truda in potrpljenja. 

Menimo, da so to potrebne vrednote, ki nam bodo v veliko pomoč in korist pri nadaljnjem 

šolanju in v življenju.  
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