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1 UVOD
Tuja zemljepisna imena v slovenščini so bodisi podomačena bodisi nepodomačena, zapisana
v izvirni podobi, kar je odvisno od tega, katero zemljepisno danost ime poimenuje (kraj,
država, vodno ime ...), in od tega, ali je ime enobesedno ali večbesedno. Pravila za
prevzemanje zemljepisnih imen v slovenščini so določena s pravopisnimi pravili.
Aktualna pravopisna pravila Slovenskega pravopisa 2001 v členih od 183 do 208 določajo, da
se zemljepisna imena v slovenščino prevzemajo na različne načine:


ohranijo svojo izvirno pisno podobo in so podomačena le pri oblikoslovnem
pregibanju ter tvorjenju izpeljank (Cambridge, v Cambridgeu; cambriški);



se popolnoma podomačijo, zapisujemo jih v skladu s slovensko glasovno uresničitvijo
(Luksemburg, Ženeva);



imena prevedemo (Bližnji vzhod, Rumena reka);



se delno podomačijo, npr. v večdelnih imenih občnoimenske sestavine prevedemo,
lastnoimenske pa morfemsko podomačimo, a ohranimo izvirni zapis (Atlantski ocean,
Nova Zelandija).

Spremljanje pravopisnih pravil skozi celotno 20. stoletje pa priča o tem, da prevzemanje
zemljepisnih imen ni enkrat za vselej opravljena naloga. Družbeni premiki vplivajo na to, da
se rojevajo nove zemljepisne danosti in geopolitične tvorbe, tudi nove države, pri katerih se o
imenu odločamo v skladu z resolucijami OZN in demokratično voljo prebivalcev teh držav
(npr. Esvatini). Pri tem sicer upoštevamo stopnjo uveljavljenosti slovenskega imena in
dejstvo, da se države preimenujejo zaradi notranje- ali zunanjepolitičnih motivov (Severna
Makedonija), npr. želje za osvoboditev preteklih kolonialnih vezi (Kongo), ali
sociolingvističnih dejavnikov, npr. izbira jezikovne zvrsti, ki ima višji socialni status
(Mjanmar), ipd.
V diplomskem delu bom predstavila problematiko prevzemanja imen držav, in sicer s
predstavitvijo aktualnih pravopisnih napotkov in prek objav članov Komisije za
standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije (dalje: KSZI). Narejena bo
primerjava med imeni držav v različnih seznamih, na katere se sklicujejo jezikovni uporabniki
– seznam držav iz Slovenskega pravopisa 2001 in slovar ePravopis, seznam držav iz
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monografije Slovenska imena držav (2013) ter uradni seznam KSZI.1 Pojasnjena bodo
neskladja med posameznimi seznami imen.
V nadaljevanju bodo natančneje predstavljene okoliščine spremembe imen držav, ki se v
slovenščini

imenujejo

Severna

Makedonija,

Moldavija,

Esvatini,

Vzhodni

Timor,

Slonokoščena obala, Burma in Mjanmar ter San Marino. Predstavljene bodo jezikoslovne in
nejezikovne okoliščine, ki našteta imena postavljajo v poseben položaj v celotni skupini imen,
razloge za preimenovanje in razloge proti preimenovanju. V sklepu dela bom povzela
ugotovitve in jih skušala posplošiti.

1

http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/komisija_za_standardizacijo_zemljepisnih_imen/publ
ikacije/, pridobljeno 18. 8. 2019.
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2 IMENA DRŽAV KOT EKSONIMI
2.1 Kaj so eksonimi?
Slovenski pravopis (2001) imena v slovenščini deli na lastna in občna, lastna pa nadalje na
osebna, stvarna in zemljepisna imena. Po Kladniku in Perku (2013: 15) ima slednji izraz še tri
blizupomenke, in sicer geografsko ime, krajevno ime in toponim. Zemljepisna imena so dveh
vrst – naselbinska, to so mesta, vasi, trgi in zaselki, ter nenaselbinska, h katerim sodijo imena
držav, gora, voda, vzpetin, nebesnih teles, idr.
Zemljepisna imena v celoti delimo na endonime oz. uveljavljena domača zemljepisna imena
in eksonime oz. podomačena zemljepisna imena. Endonimi so po Geografskem
terminološkem slovarju (2013) zemljepisna imena, ki se uporabljajo na območju, kjer je
poimenovani objekt (npr. ime Wien je endonim). Eksonimi so uveljavljena zemljepisna imena
v nekem jeziku za objekte zunaj jezikovnega prostora tega jezika (ime Dunaj je eksonim). Na
dvo- ali večjezičnih področjih je torej endonimov lahko več (npr. Celovec in Klagenfurt). Oba
termina sta se sicer pojavila šele v drugi polovici prejšnjega stoletja, uradni »končni«
definiciji pa je leta 2000 sprejela Skupina izvedencev Združenih narodov za zemljepisna
imena (United Nations Group of Experts on Geographical Names, krajše UNGEGN) in ju
definira takole:
 Endonim je ime geografskega pojava v enem od jezikov z območja, kjer je ta pojav
zastopan.
 Eksonim je zemljepisno ime v določenem jeziku za geografski pojav zunaj območja,
kjer ima ta jezik status uradnega jezika, in se razlikuje od imena v uradnem jeziku ali
uradnih jezikih območja, kjer je ta objekt oziroma pojav zastopan.
S primeri ponazorimo razlike med terminoma takole: ime Warsaw je angleški eksonim za
Warszava, Londres francoski za London, Mailand nemški za Milano. Če se država, v kateri je
uradna pisava oz. uradni jezik nelatinični, se pogosto odloči, da za mednarodno
sporazumevanje sama ponudi prečrkovalne sisteme za svoja imena. Torej gre za uradno
latinizirane endonime. Pri imenih, katerih izrazna podoba je po uradnem prečrkovanju enaka
slovenki različici imena, npr. Moskva za Москва, ne govorimo o eksonimih; enako tudi
pinjinski zapis Beijing ni eksonim, temveč endonim, medtem ko je eksonim ime Peking.
Zgolj prečrkovanje torej ni dovolj, da bi se ime uvrstilo med eksonime. Združeni narodi
priporočajo minimalizirati rabo eksonimov v mednarodni komunikaciji. (Kladnik in Perko
2013: 15)
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– Čezmejno ali prekmejno ime
Razlikovanje med eksonimi in endonimi v nekaterih primerih ni povsem preprosto, o
čemer pričajo tudi različni predlogi (celo istih avtorjev) za poimenovanje tistih
zemljepisnih danosti, ki se raztezajo čez več držav (z različnimi jeziki) in zato nosijo tudi
različna imena: ime reke Ren je slovenski eksonim, na Nizozemskem živi kot endonim
Rijn, v Nemčiji kot der Rhein ... Kladnik in Perko (2013: 17) sta tako uvedla pojem
čezmejno ime. V monografiji Slovenski eksonimi pa skupina avtorjev (Kladnik idr. 2013:
24) namesto izraza čezmejno ime predlaga izraz prekmejno ime, saj bi se prvi lahko
nanašal tudi na zemljepisno ime v zamejstvu. Termin zgodovinsko ime pa označuje ime, ki
se uporablja v zgodovinskih virih in katerih večino je pozneje nadomestilo novo ime (npr.
München za starejše slov. Monakovo). (Kladnik in Perko 2013: 17)
– Alonim
Za neko zemljepisno ime, za katero že imamo slovenski eksonim oz. podomačeno
zemljepisno ime, po Kladniku idr. (2013: 74) lahko obstaja več imenskih različic, ki so
bile v veljavi v preteklosti, ali pa so še vedno, in so morda tudi širše uveljavljene;
imenujemo jih alternativna imena oziroma alonimi, med njimi npr. Pacifik za Tihi ocean
in Kapverdski otoki namesto Zelenortskih otokov.
2.2 Tipi podomačevanja zemljepisnih imen
Zemljepisna imena se glede na način podomačevanja po Kladniku idr. (2013: 68) v
monografiji Slovenski eksonimi delijo na 11 tipov, pri čemer velja, da bolj kot je ime znano in
pogosto ter dlje ko je prisotno, verjetnejša je njegova poenostavitev in prilagoditev.
A. Prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je
zapisano v originalni obliki, npr. plošča Nazca za Nazca Plate, zemeljska ožina Kra za
Khokhok Kra/Isthmus of Kra.
B. Prevedena uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je bolj ali
manj podomačeno, npr. gora Fudži za Fuji-san, Nova Zelandija za New Zealand.
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C. Prevzeta drugotna originalna imena,2 npr. Benares za Vārānasi, Tripolis za Tarābulus,
Armenija za Hayastan in Gruzija za Sakartvelo.
D. Opuščanje posebnih črkovnih, naglasnih in diakritičnih znamenj, npr. Bogota za
Bogotá, Riga za Rīga, Haiti za Haïti/Ayiti in Iran za Īrān.
E. Transliterirana imena s črkovnimi in diakritičnimi poenostavitvami, npr. Sečuan za
Sichuan, Tokio za Tokyō, Mjanmar za Myanmar, Somalija za Soomaaliya/aṣ-Ṣūmāl.
F. Transkribirana imena, delno z domačimi končnicami, npr. Tirana za Tiranë, Praga za
Praha, Bocvana za Botswana, Mozambik za Moçambique.
G. Prevzeto in prilagojeno ime, npr. Dnester za Dnister/Nistru, Hongkong za Hong
Kong/Xiānggǎng, Albanija za Shqipëria, Maroko za al-Maġrib/Lmaġrib/Amerruk.
H. Fonetično zapisan koren, slovenske končnice, npr. Azija za Asia/Asie, Katalonija za
Cataluña/Catalunya, Francija za France, Mongolija za Mongol uls.
I. Popolno prevedena imena, npr. Rdeče morje za al-Baḥr al-Aḥmar/Badda Cas/QeyH
baHri/Yam Suf/Red Sea, Skalno gorovje za Rocky Mountains, Nizozemska za
Nederland, Slonokoščena obala za Côte d'Ivoire.
J. Tradicionalno podomačena imena (z občutkom korena),3 npr. Rim za Roma, Benetke
za Venezia, Japonska za Nihon/Nippon, Švica za Schweiz/la Suisse/Svizzera/Svizra.
K. Slovenska imena,4 npr. Dunaj za Wien, Videm za Udine, Grčija za Elláda, Kitajska za
Zhōngguó.
2.3 Priporočila za rabo eksonimov
Priporočila UNGEGN, ki jih spoštuje tudi Slovenija kot članica OZN, se nanašajo na
spoštovanje želje drugih držav po rabi imen. Zato so tudi slovenski geografi (Kladnik idr.
2013: 31, po Jordanu 2000: 89–91) oblikovali nabor napotkov, nekoliko prilagojenih
slovenskemu prostoru in jeziku.

2

Gre za zemljepisna imena, ki se razlikujejo od uradnega izvirnega imena in so v nespremenjeni obliki lahko
prevzeta kot kolonialna imena, imena iz preteklosti, imena v jezikih sosednjih držav ali imena iz enega od
slovanskih jezikov. Potem, ko so se uveljavila, se uporabljajo izključno ali večinoma v tovrstni različici, uradna
oblika imena pa se uporablja le za nedvoumno identifikacijo. V to skupino spada veliko imen s področij bivših
sovjetskih republik, ki so po osamosvojitvi v slovenščini ohranile ruske imenske oblike.
3
Mišljena so najbrž tista imena, ki so v slovenščino prevzeta z upoštevanjem slovenske oblike izvirne osnove
imena.
4
Stara slovenska imena za kraje oz. zemljepisne danosti, s katerimi smo v preteklosti bili kulturno ali
zgodovinsko povezani in so v rabi že iz obdobij pred uradnim standardiziranjem.
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– Podomačena tuja zemljepisna imena naj se uporabljajo v obsegu, ki sovpada z
njihovim poznavanjem pri večjem številu razgledanih ljudi, v primeru zamejskih imen
vzdolž meje. Če podomačena imena niso več v rabi, se jim je najbolje odpovedati, npr.
Kelmorajn za Köln.
 Pri domači komunikaciji lahko uporabljamo zamejska slovenska imena in tamkajšnje
eksonime, rabi podomačenih imen za objekte in pojave v bolj oddaljenih deželah pa se
izogibamo.
 Zgodovinskih meja in narodnostnih okvirov posebno na zemljevidih ne poimenujemo
le s podomačenimi tujimi zemljepisnimi imeni.
 Pomembnejši kot je pojav oz. objekt, večja je verjetnost, da bo njegovo ime
podomačeno (npr. imena celin, oceanov, držav).
 Med manj pomembnimi zemljepisnimi imeni so k podomačevanju bolj nagnjena tista
z jasno občnoimensko sestavino, ki jo lahko prevedemo in tako dobimo eksonim (npr.
rt York za Cape York), ali pa prevedemo tudi lastnoimensko sestavino (npr.
Velikonočni otok za Isla de Pasqua).
 Podomačevanje imen upravnih enot je manj primerno, saj se tako zamegli njihova
sporočilna vrednost; izjeme so večje bolj znane enote, npr. Spodnja Saška, Čečenija,
Kalifornija.
 Potreba po podomačevanju je manjša pri bolj razširjenih jezikih, npr. pri angleščini.
Več podomačenih zemljepisnih imen iz tega okolja počasi izginja, npr. Čikago za
Chicago in Misuri za Missouri, nekatera pa so še vedno zelo uporabljana, npr. Apalači
za the Appalachians in Pensilvanija za Pennsylvania.
 Več kot se zemljepisno ime uporablja v govoru, večja je potreba po podomačitvi.
 Kadar se zemljepisno ime uporablja v pisni obliki, naj bo ob njem zapisano izvirno
ime, ki je slabšim poznavalcem lahko v oporo. To velja tudi za napise na zemljevidih.
 Če je za nek pojav oz. objekt navedeno le eno ime, je to navadno njegovo izvirno ime.
Napotke geografov je mogoče komentirati tudi z jezikoslovnega vidika normativnih načel. Na
podomačitev zemljepisnega imena vplivajo:
– prevladujoča raba:
Pri izbiri ustreznega zemljepisnega imena za neko pojavnost upoštevamo prevladujočo
jezikovno rabo kompetentnih jezikovnih uporabnikov, tudi strokovnjakov z nekega
področja. To rabo je mogoče tudi empirično raziskati in potrditi s pomočjo sodobnih
korpusnih orodij.
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– pogostnost rabe:
Pogostnost pojavljanja nekega imena vpliva tudi na stopnjo podomačitve: bolj je ime
pogosto, več se uporablja v različnih medijih, tudi govornih, bolj se prilagodi
slovenščini tudi v zapisu.
– družbena opaznost, pomembnost objekta:
Pogosto se podomačijo le tiste zemljepisne enitete, ki so zaradi nekega dogodka ali
zgodovinsko-kulturnega pomena v ospredju in so družbeno opazna. To opazno
ponazarjajo npr. imena pokrajin, ki jih po pravilih slovenskega pravopisa (SP 2001,
člen 185) podomačujemo, v rabi pa so tako podomačena kot nepodomačena imena
(npr. nepodomačena Costa Brava v Kataloniji in podomačena Azurna obala v
Franciji).
– bližina jezika:
Bolj znan oz. razširjen je jezik, iz katerega prevzemamo, manjša je potreba po
prilagoditvi imen. Dober primer so npr. hrvaška imena, ki jih navadno niti ne
podomačimo, pogosto pa jih podomačujemo le delno (Bakarski zaliv namesto Bakrski
zaliv za hrvaško Bakarski zaljev).

2.4 Standardizacija zemljepisnih imen
Po Kladniku in Perku (2013: 21) neenotna imena povzročajo težave pri medsebojni
komunikaciji, zato je poenotenje, seveda z ustreznimi postopki, nujno, pri čemer so v
slovenščini »standardizirana le zemljepisna imena na zemljevidu Slovenije v merilu
1 : 1.000.000 (Perko 2001) in na zemljevidu Slovenije v merilu 1 : 250.000 (Državna
pregledna karta ... 2008), ki sta bila izdelana posebej za standardizacijo«. Standardizacija po
Kladniku in Perku (2013: 5) pomeni, da je eksonim potrjen od oblastnega organa območja,
kjer zemljepisno ime je.
Največjo potrebo po standardizaciji izkazujejo imena držav in odvisnih ozemelj z visoko
stopnjo avtonomije, ki so v mednarodnem merilu najbolj rabljena. Standardizirana imena se
lahko tudi spreminjajo, kar je največkrat posledica spreminjanja političnih okoliščin.
2.4.1 Skupina izvedencev Združenih narodov za zemljepisna imena (UNGEGN)
V mednarodnem merilu standardizacijo usmerja Organizacija združenih narodov (dalje OZN)
prek leta 1959 ustanovljene Skupine izvedencev Združenih narodov za zemljepisna imena
(United Nations Group of Experts on Geographical Names oz. krajše UNGEGN). Med
konferencami skupine, ki jih priredijo vsakih pet let, delo usmerja 24 regionalnih delovnih
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skupin.5 Slovenija je uvrščena v Skupino za vzhodni del srednje in jugovzhodno Evropo (East
Central and South-East Europe Division) skupaj z Albanijo, Bosno in Hercegovino,
Bolgarijo, Ciprom, Češko, Črno goro, Grčijo, Gruzijo, Hrvaško, Madžarsko, Poljsko,
Romunijo, Severno Makedonijo, Srbijo, Slovaško, Turčijo in Ukrajino.
Najpomembnejši delovna naloga skupine je standardizacija imen držav, ki so ena bolj
občutljivih skupin zemljepisnih imen, kar nakazuje tudi leta 1992 ustanovljena UNGEGN-ova
Delovna skupina za imena držav (Working Group on Country Names of UNGEGN) (Kladnik
in Perko 2013: 21). Ta vodi in posodablja seznam uradnih imen držav, ki je bil nazadnje izdan
avgusta leta 2017, po vsakem srečanju skupine pa je dostopna tudi t. i. delovna verzija
dokumenta.6 Vsaka država sama predlaga uradne različice svojih imen (kratko in polno ime v
svojih uradnih jezikih ter v angleščini in francoščini), s katerimi se morajo strinjati tudi ostale
države članice OZN.
2.4.2 Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS
V Sloveniji se s standardizacijo ukvarja Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade
Republike Slovenije (dalje KSZI), ki s prekinitvami deluje že od leta 1986. V njej med
drugim sodelujejo strokovnjaki s področij geografije in jezikoslovja, pa tudi zgodovine in
kartografije, ki Slovenijo zastopajo tudi znotraj skupine UNGEGN. Njihova naloga je
[...] vzpostaviti red na področju rabe zemljepisnih imen, skrbeti za njihovo ohranjanje
in pravilno zapisovanje z jezikoslovnega, etimološkega, zgodovinskega in
geografskega vidika, preprečiti podvajanje imen, zlasti naselbinskih, ter postopno, po
sklopih, izpeljati standardizacijo zemljepisnih imen.7
Naloge KSZI so med drugim povezane z imenovanjem in označevanjem naselij, ulic in stavb
v Sloveniji, izvajanjem mednarodnih obveznosti RS na področju zemljepisnih imen in v
sklopu tega tudi povezovanje z OZN oziroma UNGEGN. Pripravljajo standardizacijske
dokumente in izvajajo standardizacijo zemljepisnih imen v RS.
3 IMENA DRŽAV V SLOVENŠČINI
Edini jezikoslovni priročnik, ki obvešča o imenih, torej tudi o imenih držav, je pravopis, in
sicer v poglavju o mali in veliki začetnici, kjer izvemo, kako se ta uporablja pri imenih držav
(npr. Danska – Združene države Amerike), in v poglavju o prevzemanju lastnih imen, v
5

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/divisions/, pridobljeno 18. 8. 2019.
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/working_groups/wg1.cshtml, pridobljeno 18. 8. 2019.
7
http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/komisija_za_standardizacijo_zemljepisnih_imen/,
pridobljeno 18. 8. 2019.
6
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katerem podaja načela podomačevanja tujih imen (npr. Mauritius – Mavricij). Slovenski
pravopis 2001 je dostopen v knjižni obliki, prenovljena različica iz leta 2003 pa je objavljena
na portalu Fran.
Kratka poizvedovalna anketa med naključno izbranimi jezikovnimi uporabniki na družbenem
omrežju, ki niso zgolj jezikoslovci, je pokazala, da bi se, če bi imeli jezikovno vprašanje
glede imena neke države, večina posvetovala kar s portalom Fran, najverjetneje s pravopisom
na njem, morda tudi Jezikovno svetovalnico (grafikon 1). Sledijo drugi odgovori: uporaba
spletnih brskalnikov (npr. Google), spletna enciklopedija Wikipedija, med drugimi odgovori
je spletna stran Vlade RS (gov.si) ali pomoč strokovnjaka, prijatelja ipd.

Kje bi poiskali podatek o imenu države?
15
13

9

4
2

Fran

Pravopis

Splet

Wikipedia

Drugo

Grafikon 1: Najbolj uporabljani viri pri morebitnem iskanju podatka o imenu države.

Iskalec podatka o imenu države ima sicer na voljo tudi nekaj drugih virov: najbolj celovita
informacija je dosegljiva v monografiji Slovenska imena držav (Kladnik in Perko, 2013), ki je
ni navedel nihče od vprašanih. Sledi spletni seznam Komisije za standardizacijo zemljepisnih
imen Vlade Republike Slovenije (KSZI), ki je objavljen na spletni strani komisije8 (2019) in
je glede na letnico najbolj ažuren vir. Tega je navedel le en od vprašanih. Več vprašanih
podatek poišče tudi v spletni enciklopediji Wikipedija, pri kateri so na spletnih straneh
posameznih držav imena ažurna in skladna s seznamom KSZI, na strani »Seznam suverenih
držav«9 pa niso posodobljena.

8

http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/komisija_za_standardizacijo_zemljepisnih_imen/publ
ikacije/, pridobljeno 18. 8. 2019.
9
https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_suverenih_držav, pridobljeno 21. 8. 2019.
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V nadaljevanju tega poglavja bo prikazano, da je odločitev po posvetovanju s pravopisnim
priročnikom, ki je kolikor toliko pričakovana, povsem ustrezna, če gre za odgovor o načelni
jezikovni podobi imena, ni pa najboljša možnost, če nas zanima, katero je trenutno aktualno
ime države, ki je bilo pred kratkim spremenjeno, torej z vidika ažurnosti seznama imen držav.
3.1 Imena držav v slovenskih pravopisih
3.1.1 Slovenski pravopis 1950
Izrecna pravila10 o zapisu imen držav najdemo prvič v Slovenskem pravopisu 1950, ki za vsa
tuja lastna imena v členu 28 uvaja zapisovanje tako v tuji kot domači obliki, »v vsakem
primeru pa jih pregibljemo po slovenskih pravilih z domačimi obrazili. V splošni rabi jih bolj
prilagajamo domači pisavi (fonetična pisava), v strokovni (znanstveni rabi) pa ostajamo bliže
prvotni podobi.« (1950: 22) Pravopis torej za več področij uvaja dvojno kodifikacijo: za bolj
in manj strokovno usposobljene govorce slovenščine, kar pa pri imenih držav ni aktualno, saj
naj bi imena držav pisali »v domači obliki« (1950: 22–23), npr. Norveško.11
Drugi skromni napotek glede imen držav se nanaša na razmeroma nesporen zapis z veliko
začetnico: imena držav Države torej hkrati z enobesednimi imeni rek (Amazonka, Misisipi,
Misuri), gorovij (Abruci, Karpati, Kordiljere) in nekaterih bolj znanih krajev (Dunaj,
Solnograd (Salzburg), Florenca (Firence), Draždani (Dresden)) pišejo z veliko začetnico.12
3.1.2 Slovenski pravopis 1962
Tudi pravopis iz leta 1962 (49–50) navaja možnost, da se imena zemljepisnih danosti pišejo
na dva načina, odvisno od strokovne podkovanosti posameznika, tj. (1) v strogo znanstvenih
zapisih največkrat upoštevamo izvorno (tudi nelatinično) pisavo in »z vso grafično
natančnostjo« prepišemo črke in diakritična znamenja, (2) v poljudni rabi lahko pišemo samo
osnovne črke brez diakritičnih znamenj ali pa zapis približujemo izvirnemu izgovoru. Glede
rabe začetnic pri večbesednih imenih pravopis priporoča upoštevanje tuje rabe.
Po SP 1962 (54) so najbolj podomačena, tako v zapisu kot izgovoru, tista imena, ki so
najpogosteje uporabljana. Mednje (enako kot njegov predhodnik) uvršča tudi imena držav

10

V prvih pravopisih (1920 in 1935) so imena držav omenjena le pri pravilih o zapisu male ali velike začetnice,
npr. v SP 1920 (str. 2–3) Velika Britanija, Nova Zelandija, Zedinjene države in Črna gora ter v pravopisnih
pravilih SP 1935 (str. VII–X) Velika Britanija, Nova Zelandija, Zedinjene države, Jugoslavija, Češkoslovaško in
v slovarju SP 1935 Avstrija, Čehoslovaško, Italija, Španija idr.
11
Imena držav na -sko/-ško so v prvih pravopisih pogosto srednjega spola, danes se te oblike umikajo ženskemu
spolu.
12
Da je zapis začetnice tudi pri imenih držav lahko vprašljiv, kaže npr. Jezikovna svetovalnica ob primerih Črna
gora, Burkina Faso, Slonokoščena obala ipd.
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(1962: 54–56): podomačeno pišemo »imena držav, pokrajin in otokov, npr. Nemčija, Cejlon,
Burgundija, Kikladi«.
SP 1962 se podrobneje posveti prilagajanju slovničnih kategorij (1962: 56): npr. v spolu in
številu se pri zemljepisnih imenih ravnamo po domačih končnicah: imena na -a so ženskega
spola, srednjega spola je nekaj (za nas domačnejših) slovanskih imen, vsa ostala pa so
moškega spola. Zemljepisna imena na splošno prevzemamo kot edninska, z izjemo nekaterih
slovanskih krajevnih imen ter imen gorovij in otočij. Podrobne napotke ta pravopis poda tudi
za sklanjanje zemljepisnih imen.
3.1.3 Slovenski pravopis 2001
Slovenski pravopis 2001 (člen 73) sledi predhodnikoma pri vprašanju o rabi začetnice (z
veliko začetnico pišemo prvo in vsako lastnoimensko enoto imena, npr. Ruska federacija).
Pravila za podomačevanje zemljepisnih imen (člen 182) pa ne podaja več glede na strokovno
podkovanost ciljne publike, temveč glede na zgradbo imena (eno- ali večbesednost).
Člen 185
Podomačeno pišemo imena: »držav, dostikrat pa tudi zveznih držav in pokrajin: Anglija,
Poljska, Švica, Koreja, Japonska, Bangladeš, Rusija, Češka, Teksas, (Južna) Karolina,
Virginija, (Savdska) Arabija« ...
Členi 199–200
»Večbesedna zemljepisna imena večinoma v celoti prevajamo, če so sestavljena iz prvotno
občnih sestavin, sicer pa le tiste njihove dele, ki so občni.« V tem sklopu pravopisna pravila
navajajo imena naslednjih držav: »Združene države Amerike, Skupnost neodvisnih držav,13
Nova Zelandija«.
Slovar Slovenskega pravopisa 2001 vključuje 185 imen držav, poleg tega pa še imena zveznih
držav in odvisnih ozemelj. Geslovnik teh imen je sestavljen v skladu z družbeno realnostjo v
obdobju nastajanja slovarja (90. leta).14
3.2 Imena držav v različnih virih – primerjava
13

V pravilih je v členih 73 in 200 navedeno enkrat ime Ruska federacija, drugič Skupnost neodvisnih držav,
čeprav gre za pravno zelo ohlapno zvezo nekdanjih držav Sovjetske zveze in ne državno skupnost. Danes je
uveljavljeno uradno kratko ime Rusija. V skupnost niso nikoli vstopile pribaltske države, izstopili pa Gruzija in
Belorusija.
14
V poglavju Slovaropisna pravila (SP 2001, člen 1141) je navedeno, da so vir lastnoimenskih iztočnic v
slovarju enciklopedije, izdane v slovenščini (Leksikon Cankarjeve založbe, Veliki splošni leksikon, Enciklopedija
Slovenije, Slovenska krajevna imena, Leksikon imen).
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Kot je razvidno iz priloge 1, v kateri so v preglednici primerjalno predstavljeni seznami držav
iz zadnjega Slovenskega pravopisa (2001), ePravopisa (novega pravopisnega slovarja v
nastajanju na portalu Fran; seznam držav je bil zadnjič posodobljen leta 2018), monografije
Slovenska imena držav (2013) ter uradnega seznama KSZI s spletne strani komisije15 (2019),
seznami niso povsem usklajeni. Priloga razkriva predvsem časovno dinamiko sprememb,
primerjava med petimi viri pa nakazuje, da najpogosteje uporabljani referenčni vir (SP 2001)
najmanj ažuren glede vključitve novih držav in drugih sprememb imen.
SP 2001 v geslovniku držav in neodvisnih ozemelj še nima upoštevanih naslednjih imen
držav, ki so tedaj že obstajale:
– Antigva in Barbuda,
– Gvajana,
– Kiribati,
– Mikronezija,
– Palav,
– Tuvalu.
SP 2001 ne vključuje imen držav, ki so postale neodvisne šele po izidu slovarja ali ki so se
preimenovale:
– Črna gora (država neodvisna od leta 2006),
– Južni Sudan (država neodvisna od leta 2011),
– Kosovo (neodvisnost je država razglasila leta 2008, priznala jo je 101 članica OZN),
– Palestina (neodvisnost je razglasila leta 1988, do zdaj jo je priznalo 137 članic OZN),
– Papuanska Nova Gvineja (v SP 2001 le kot del otoka Nova Gvineja, ne kot država),
– Srbija (država neodvisna od leta 2006),
– Vzhodni Kongo (dolgo ime Demokratična republika Kongo, nekdaj Zair),
– Vzhodni Timor (država neodvisna od leta 2002),
– Zahodni Kongo (dolgo ime Republika Kongo, nekdaj Kongo).
Kot neodvisna država je v SP 2001 sicer označen Portoriko, ki pa je od leta 1952
prostovoljno pridružen Združenim državam Amerike, torej bi moral biti definiran kot odvisno
ozemlje.
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http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/komisija_za_standardizacijo_zemljepisnih_imen/pub
likacije/, pridobljeno 18. 8. 2019.
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Dvanajst imen držav iz SP 2001 danes ni več aktualnih, kar pomeni, da je KSZI spremenila
ime zaradi naslednjih razlogov:
(1) zaradi spremenjenega zapisa v smeri večje podomačenosti oziroma zapisa,
usklajenega s fonetično realizacijo:
o Liechtenstein, danes Lihtenštajn
Zamenjavo naj bi upravičila tudi gradivska preverba, a ni tako, saj najnovejši
besedilni korpus Gigafida 2.0 izkazuje precej večjo prisotnost nepodomačene
imenske različice Liechtenstein (96 % vseh pojavitev). Spremembo morda
upravičuje sistemska enotnost (podomačena so vsa imena držav), vendar je
jezikovni uporabniki (še) niso uzavestili.
o Mauritius, danes Mavricij
Korpusno preverbo otežuje večdenotativnost imena Mavricij, saj označuje tudi
moško osebno ime. Kljub temu je izvirno ime Mauritius precej pogosteje
zastopano v jezikovni rabi (74 % vseh pojavitev).
(2) zaradi terminološko pogojene dogovorne spremembe (otočje > otoki):
o Marshallovo otočje, danes Marshallovi otoki
o Zelenortsko otočje, danes Zelenortski otoki
o Z 81 % in 96 % pojavitev v Gigafidi 2.0 prevladujeta novejši standardizirani
različici Marshallovi otoki in Zelenortski otoki, kar upravičuje spremembo.
(3) zaradi spremenjenega zapisa v smeri večje podomačenosti oziroma zapisa, v katerem
so tuja lastna imena zamenjana s slovenskimi:
o Sao Tome in Principe, danes Sveti Tomaž in Princ
(Tome > Tomaž; Principe > Princ)
V rabi je z 90 % vseh pojavitev zastopana nepodomačena različica imena: Sao
Tome in Principe.
(4) zaradi popravka prvotno neustrezno podomačenega imena:
o Sveti Vincenc in Grenadini, danes Sveti Vincencij in Grenadine
(Grenadini > Grenadine; Grenadine v pomenu 'majhne Grenade')
V Gigafidi 2.0 prevladuje (s 86 %) popravljena različica imena: Sveti Vincencij
in Grenadine.
o Savdska Arabija, danes Saudova Arabija
Izhodiščna beseda je Saud oz. Ibn Saud, ime ustanovitelja države, zato je v
imenu dežele svojilni pridevnik in ne vrstni. Podomačen je tudi samoglasnik u,
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ki ga zapisujemo kot v. V nekaterih zapisih v Gigafidi je mogoče opaziti delno
oz. nepopolno podomačitev: Saudska Arabija in celo Savdova Arabija. Pregled
pogostnosti v GF 2.0 kaže naslednje rezultate: Savdska Arabija (79 %),
Saudova Arabija (3 %) in napačna zapisa Saudska Arabija (17 %) in Savdova
Arabija (1 %).16
(5) zaradi popravka, ki ga želi država po osvoboditvi izpod kolonialne preteklosti:
o Kirgizija, danes Kirgizistan
Kirgizija je ruska oblika kratkega imena, ki jo država po osvoboditvi izpod
ruske nadoblasti znotraj Sovjetske zveze zavrača; uradno dolgo ime je sicer
Kirgiška republika oz. ang. Kyrgyz Republic, ki se izogne težavam glede
končnic pri uradnem kratkem imenu.17 Tudi ostale države tega območja imajo
končnico -stan (Uzbekistan, Tadžikistan, Turkmenistan), imeni Kirgizija in
Turkmenija pa lahko obstajata kot podrejeni različici. (Kladnik in Perko 2015a:
241)
Raba v GF 2.0 je precej izenačena: Kirgizija v 68 % vseh zadetkov kaže na
postopno uveljavljanje novega imena Kirgizistan (največ zadetkov je mogoče
zaslediti v internetih besedilih, ki so novejšega datuma).
o Svazi, danes Esvatini
Svazi oz. Svaziland je bilo ime ozemlja pod britansko nadvlado, ob 50.
obletnici neodvisnosti leta 2018 pa se je država preimenovala v e/Esvatini, kar
v svazijščini pomeni 'dežela Svazijev', poleg tega pa naj bi novo ime
pripomoglo k razločevanju od angleškega imena za Švico, Switzerland.18
Ker gre za v svetovnem merilu za nekoliko manj znano državo, njeno
poimenovanje ni bilo povsem samoumevno za vse govorce. To kažejo tudi
rezultati korpusne poizvedbe, ker se pojavijo tako tuje kot podomačene
različice; še vedno prevladuje ime Svazi (73 %), različice pa so: Swazi (2 %),
Svaziland (10 %) in Swaziland (11 %) ter eSvatini (3 %) in zdaj veljavni
Esvatini (1 %).
(6) zaradi političnih razlogov:
o Makedonija, danes Severna Makedonija

16

Že pred SP 2001 različico Saudova Arabija uvaja predhodni SP iz leta 1962.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan, pridobljeno 22. 8. 2019.
18
https://en.wikipedia.org/wiki/Eswatini, pridobljeno 22. 8. 2019.
17
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Zaradi spora z Grčijo glede uporabe državnih simbolov in imen se je država po
neodvisnosti leta 1991 od leta 1993 imenovala Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija; s Prespanskim sporazumom leta 2018 je bilo sprejeto
novo ime, ki je stopilo v veljavo februarja 2019.19
Ker je ime razmeroma novo, so temu ustrezni tudi rezultati korpusne
poizvedbe v korpusu Gigafida 2.0: ime Makedonija se pojavi v 44.143
konkordancah, od tega gre v le 0,5 odstotka primerov za večbesedno ime
Severna Makedonija. Pri tem moramo upoštevati, da so zadnja zajeta besedila
v korpusu iz leta 2018.20
(7) zaradi neseznanjenosti z različnimi oblikami kratkih in uradnih dolgih imen držav:
o Kongo, danes Zahodni Kongo
Zaradi razlikovanja med istoimenskima državama sta bili vpeljani imeni
Vzhodni Kongo za Demokratično republiko Kongo, nekdaj Zair, in Zahodni
Kongo za Republiko Kongo, nekdaj Kongo. (Kladnik in Perko 2015a: 242)
Novo ime Vzhodni Kongo je v GF 2.0 najmanj zastopano (4 %), prevladuje
ime Demokratična republika Kongo (61 %), pogosto pa je tudi staro ime Zair
(35 %). Za kratko ime Zahodni Kongo v korpusu ni pojavnic, pojavita se le
Republika Kongo in nekdanje ime Kongo.
o Ruska federacija, danes Rusija
Rusija je danes standardizirano slovensko kratko ime, Ruska federacija pa
slovensko uradno kratko ime.
V GF 2.0 se ime Rusija pojavi v 98 % zadetkov, Ruska federacija pa v 2 %.
3.3 Problematična imena – predstavitev zadreg
V nadaljevanju bo predstavljeno, da so imena držav z različnih vidikov lahko predmet
jezikoslovnih, natančneje sociolingvističnih študij, saj se pri mnogih odprtih vprašanjih
težišče odločitev o slovenski podobi imena navezuje bolj na družbeno oz. politično situacijo
kot na kak jezikoslovni problem. Prikazana bodo odprta oz. nedavno rešena vprašanja glede
imen držav, kakor se izkazujejo v bodisi v javnih polemikah bodisi skozi perspektivo rabe v
besedilih, s čimer imajo pišoči največ težav.
19

https://www.rtvslo.si/svet/evropa/makedonija-uradno-spremenila-ime-v-severno-makedonijo/479920,
pridobljeno 22. 8. 2019.
20
https://viri.cjvt.si/gigafida/System/About, pridobljeno 22. 8. 2019.
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3.3.1 Makedonija in Severna Makedonija
Ime Makedonija izhaja iz grške besede Μακεδονία (Makedonía) in zaznamuje grško
pokrajino ter po letu 1991 nastalo državo Makedonijo. Ime Μακεδόνες (makedon) izhaja iz
starogrškega pridevnika μακεδνός (makednós), kar pomeni 'visok' ali 'dolg'.21 Ime naj bi
prvotno pomenilo visokogorje ali visoke ljudi (Wilson 2009: 439). Ne le večdenotativnost
imena (da zaznamuje dve različni entiteti), temveč tudi etimologija je razlog, zaradi katerega
so Grki zahtevali spremembo državnega imena severne sosede že takoj po osamosvojitvi –
leta 1993 je bila Makedonija v Združene narode sprejeta z imenom Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija (Former Yugoslavian Republic of Macedonia oz. krajše FYROM).
Makedonija se je februarja 2019 v skladu s Prespanskim sporazumom, ki ga je podpisala z
Grčijo, preimenovala v Severno Makedonijo. Preimenovanje je bilo nujen korak na poti
Severne Makedonije v zvezo Nato in Evropsko unijo, ki jo je že od leta 1991 zaradi spora
glede uporabe državnih simbolov in imen zavirala Grčija. Državi sta leta 2018 sklenili
Prespanski sporazum, pri katerem je eno izmed določil tudi preimenovanje Makedonije v
Severno Makedonijo in posledično dosežena razlikovalnost od grške pokrajine.22
Za slovensko jezikovno prakso velja, da tudi po preimenovanju državni jezik ostaja
makedonski, državljanstvo makedonsko, prebivalec Makedonec, država pa je Severna
Makedonija. Kdo se je za tako rešitev odločil, ni znano. Javnost je bila seznanjena z
odločitvijo prek medijev, saj je novico prva objavila Slovenska tiskovna agencija (STA).
3.3.2 Moldova in Moldavija
Imeni Moldavija in Moldova domnevno izhajata iz poimenovanja reke Moldove, ob kateri je
bila od 14. do sredine 19. stoletja neodvisna državna tvorba Kneževina Moldavija. Pozneje je
kot Besarabija postala del Otomanskega cesarstva, nato pa kot Sovjetska socialistična
republika Moldavija del Sovjetske zveze. Po njenem razpadu od leta 1991 samostojna država
v mednarodnem prostoru uporablja uradno kratko in uradno polno ime Republica Moldova, v
angleščini Republic of Moldova in v francoščini la République de Moldova. Pod tem imenom
jo je leta 1991 priznala tudi Slovenija. Moldavija se je po Kladniku in Perku (2015: 253) za
spremembo imena odločila zaradi razločevanja z nekdanjo Sovjetsko socialistično republiko
Moldavijo, ki je obstajala v drugačnih okoliščinah in je imela drugačen pravni status.
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https://www.etymonline.com/word/Macedonia, pridobljeno 22. 8. 2019.
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/makedonija-uradno-spremenila-ime-v-severno-makedonijo/479920,
pridobljeno 22. 8. 2019.
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Ime Moldavija je sicer del slovenske jezikovne dediščine že od Cigaletovega Atlanta (1869–
1877) dalje, poimenuje pa tako naravno, zgodovinsko oziroma kulturno pokrajino, ki si jo
danes delita Romunija in Moldavija, kot politično entiteto v vzhodnem delu te pokrajine.
(prav tam) Moldavija je v slovensko zavest mnogo bolj zakoreninjena kot Moldova, zato tudi
prizadevanja moldavske vlade, da bi ime uveljavili, niso naletela na plodna tla. Podobno je
tudi v drugih evropskih državah, v katerih je bolj uveljavljena imenska različica Moldavija, a
so nekatere zahtevano različico Moldova uvedle le v polnem uradnem imenu države, npr.
Nemčija z Moldawien – Republik Moldau in Francija z la Moldavie – la République de
Moldova. Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen je problematiko natančneje
obrazložila leta 2012 v dopisu Ministrstvu za zunanje zadeve (Kladnik in Perko 2015: 257–
258) ter v njem med drugim poudarila, da Moldavija kot zemljepisno ime označuje pokrajino,
ki je danes razdeljena med državi Romunijo in Moldavijo. Tako Romuni kot Moldavijci
imajo za vse omenjeno skupno ime Moldova, ki ni nastalo ob osamosvojitvi države leta 1991,
temveč več stoletij prej. V slovenščini tako za pokrajino kot državo uporabljamo ime
Moldavija, ki je pri nas uveljavljen eksonim. Moldavija je v mednarodnem prostoru kot svoje
kratko ime v angleškem, francoskem in moldavskem (romunskem) jeziku predstavila ime
Moldova, kar je po navedbah KSZI precej nenavadno, a je podobno tudi v primerih
Democratic Republic of Timor-Leste in Republic of Côte d'Ivoire, kjer se izvirno portugalsko
oz. francosko ime uporablja v angleškem imenu države. Neutemeljenost zahteve po uporabi
imenske različice Moldova v slovenskem jeziku je KSZI povzela v naslednjem sklepu:
Zahteva Moldavije, da Slovenija v slovenskem jeziku uporablja moldavijsko
(romunsko) ime Moldova, pa nima nobene zakonske ali podobne podlage (ne na
mednarodni ne na nacionalni ravni) in pomeni kršenje suverenosti Slovenije oziroma
pravice Slovencev, da uporabljajo svoja zemljepisna imena skladno s svojim
jezikovnim izročilom, svojim pravopisom, svojim nacionalnim standardom in
nenazadnje z resolucijami OZN o zemljepisnih imenih. To je podobno, kot bi
Slovenija od drugih držav zahtevala, da v svojih jezikih prenehajo uporabljati svoje
eksonime za Slovenijo (na primer v nemščini Slowenien, španščini Eslovenia,
slovaščini Slovinsko) in uporabljajo samo še slovensko ime Slovenija. (Kladnik in
Perko 2015: 258)
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V vrsti držav, ki so bile del nekdanje Sovjetske zveze, je preimenovanje povezano z iskanjem
izgubljene nacionalne identitete.23
Kaj pa pravijo jezikovni uporabniki? Poizvedba v korpusu Gigafida 2.0 izkazuje prevlado
imena Moldavija v slovenskem prostoru, ki se pojavi v 97 % zadetkov, Moldova pa v 3 %. Pri
zadnji gre sicer v mnogih primerih za del lastnega imena, ki je zapisano citatno.
3.3.3 Svazi in Esvatini
Državo Swazi oziroma uradno Swaziland je v Kraljevino eSwatini leta 2017 preimenoval
tamkajšnji kralj Sobhuza II. Novo ime v svazijščini namreč pomeni 'dežela Svazijev', poleg
tega pa naj bi novo ime brez angleške pripone -land pripomoglo k razločevanju od angleškega
imena za Švico, Switzerland. Evropske države so se pri prevzemanju imena odločale različno,
npr. Madžarska je ohranila ime Swaziland, Velika Britanija in Poljska pa sta se odločili za
Eswatini. Največ držav, med njimi npr. Nemčija, je ohranilo dotedanje kratko ime države
(nem. Swasiland), v uradno kratko ime pa je uvedlo eno od različic novega imena (nem.
Königreich Eswatini). Kot v Jezikovni svetovalnici ZRC SAZU navaja Dobrovoljc (2019),24
je bil v postopku podomačevanja v slovenščini najprej zamenjan dvojni w z v (eSvatini), pri
začetnem malem e pa je bilo več težav. V jeziku svazi gre namreč za slovnični morfem, ki
izraža krajevni pomen, in je poleg pripone -ini dodan imenu iSwati. S takšnimi
besedotvornimi oblikami smo se v slovenščini že soočali, npr. pri podomačitvi jezika zulu,
izvirno isiZulu, kjer je bila z malo začetnico zapisana predpona kar izpuščena. Ker gre pri
tokratnem primeru za ime države, je potreba po enotnem imenu v mednarodnem prostoru
večja. Dobrovoljc (prav tam) navaja štiri možnosti, ki jih je imela KSZI pri izbiri slovenskega
imena države e/Esvatini:
1. Ohranitev imena Svazi v dotedanji obliki, saj je na novo predlagano ime v resnici
starejše in se kot Umbuso we Swatini ob podomačeni različici Kraljevina Svazi pojavi
že leta 1997 v knjižici Svet v žepu.
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Horsman (2006; po Guyot in Seethal, 2007) navaja, da je bilo zlasti v Sovjetski zvezi mogoče spremljati niz
političnih dejavnikov, ki so vplivali na preimenovanje: v predcarskem obdobju so zemljepisne danosti
poimenovali po mitskih osebah, v carskem obdobju po članih kraljeve družine ter vojakih in raziskovalcih
cesarstva; v zgodnjem sovjetskem obdobju so predvsem kraje poimenovali v čast boljševikom, idealom in
institucijam; v poznem sovjetskem obdobju so bili kraji poimenovani po mrtvih komunistih, obletnicah, v
postsovjetskem obdobju pa si prizadevajo za iskanje tradicionalnih, predsovjetskih zgodovinskih imen (2006:
288).
24
https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/3474/katero-bo-novo-ime-države-svazi-esvatini-esvatini-ali-svaziesvatini, pridobljeno 22. 8. 2019.
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2. Uveljavitev najbolj podomačene različice imena, npr. Svazija, pri čemer bi ohranili
staro osnovo in dodali novo priponsko obrazilo, značilno za imena držav in pokrajin v
slovenščini. Prebivalska imena bi bila Svazijec, Svazijka in pridevnik na -ski: svazijski,
ki se ne razlikujejo od izpeljank iz imena Svazi.
3. Izpeljava slovenskega imena države iz zdaj predlaganega korena Svat-+-ija, s čimer bi
dobili ime Svatija in tvorili prebivalska imena Svatijec, Svatijka in pridevnik na -ski:
svatijski.
4. Najbolj razširjena možnost, ki jo je KSZI v končni fazi tudi sprejela, pa je po zgledu
večine jezikovnih skupnosti sprejeti tehnično rešitev, torej ime z zapisanim e in pisati
Esvatini ali citatno eSvatini. Slovenija je sprejela ime Esvatini in se tako vključila med
države, ki so upoštevale željo svazijskega monarha, saj se je oblika hitro razširila v
državah sveta in tudi OZN. Prebivalci države se zdaj imenujejo Esvatinci (Esvatinec,
Esvatinka), pridevnik pa esvatinski. Jezik prebivalcev ostaja svazijščina.
3.3.4 Timor-Leste in Vzhodni Timor
Država s standardiziranim kratkim slovenskim imenom Vzhodni Timor v mednarodnem
merilu v vseh jezikih zahteva poimenovanje z izvirnim portugalskim imenom, tj. Timor-Leste.
Ime države je tavtološko, saj portugalska beseda Timor izhaja iz indonezijske timur, ki
pomeni 'vzhod', Leste pa v portugalščini prav tako pomeni 'vzhod', enako je v indonezijskem
jeziku, kjer je ime države Timor (portugalsko) Timur (indonezijsko).25
Standardizirano kratko slovensko ime je Vzhodni Timor, uradno polno ime pa Demokratična
republika Vzhodni Timor. Več držav je željo države po imenu Timor-Leste upoštevalo ne v
kratkem, temveč v dolgem uradnem imenu države (podobno kot pri Moldaviji), npr. v
angleščini sta prisotni kratki obliki Timor-Leste in East Timor, a le dolga oblika Democratic
Republic of Timor-Leste, v nemščini pa kratka oblika Osttimor in dolga Demokratische
Republik Timor-Leste.26
V slovenščini je ime Timor-Leste manj prisotno. V korpusu Gigafida 2.0 so le tri pojavitve
(0,2 %), pri tem sta dve imeni zapisani z vezajem in eno brez. Vzhodni Timor se pojavi v 1428
zadetkih (99,8 %).

25
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https://en.wikipedia.org/wiki/East_Timor, pridobljeno 22. 8. 2019.
https://de.wikipedia.org/wiki/Osttimor, pridobljeno 22. 8. 2019.
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3.3.5 Côte d'Ivoire in Slonokoščena obala
Slonokoščeno obalo oz. Côte d'Ivoire so v 15. in 16. stoletju zaradi prevladujoče obrti tako
poimenovali francoski in portugalski trgovci. Obe imeni, francosko Côte d'Ivoire in
portugalsko Costa Do Marfim, pomenita 'slonokoščena obala', pojavljalo pa se je tudi
francosko ime Côte de Dents 'obala zob', kar ponovno kaže na trgovino s slonovino. V 19.
stoletju se je dokončno uveljavilo francosko ime Côte d'Ivoire, ki ga je država obdržala tudi
po osamosvojitvi leta 1960. Večina držav je ime podomačevala, kar naj bi oteževalo
mednarodno komunikacijo izven francosko govorečega področja, zato je država že leta 1986
izrazila zahtevo po enotnem uradnem imenu Côte d'Ivoire oz. Republique de Côte d'Ivoire.27
Kljub temu se danes v večini držav še vedno uporablja prevedeno kratko ime, npr. slov.
Slonokoščena obala, ang. Ivory Coast (ali Côte d'Ivoire), nem. Elfenbeinküste, hrv. Obala
Bjelokosti in Bjelokosna Obala, a so nekatere želeno ime vključile v dolgo uradno ime, npr.
ang. Republic of Côte d'Ivoire, nem. Republik Côte d'Ivoire, hrv. Republika Côte d'Ivoire.
Prevedeno ime je za nepoznavalce francoskega jezika namreč veliko lažje za izgovor in zapis.
V slovenščini je standardizirano kratko ime Slonokoščena obala, dolgo uradno ime pa
Republika Slonokoščena obala. Na uveljavljenost tega imena kaže tudi število zadetkov za
posamezno ime v korpusu Gigafida 2.0: 3633 zadetkov za Slonokoščeno obalo (99,7 %), 3 za
Obalo slonove kosti (0,08 %), 5 za Cote d'Ivoire (0,14 %) in 2 za Côte d'Ivoire (0,05 %) (od
teh eno citatno ime).
3.3.6 Burma in Mjanmar
Imenski par Burma in Mjanmar sicer ni aktualno jezikoslovno vprašanje, vendar pa je zaradi
motivacije enega in drugega imena sociolingvistično zanimiv. Izraza najverjetneje izhajata iz
poimenovanj večinske etnične skupine Bamar: to sta Myanma, ki je knjižno poimenovanje
skupine, in Bamar, pogovorno poimenovanje skupine, torej ime, ki živi v nižji socialni zvrsti
jezika.
Leta 1989 je vojaška vlada uradno spremenila angleške prevode številnih imen, ki segajo v
kolonistično obdobje države, vključno s prevodom njenega imena – Burma je postala
Mjanmar. Mnoge politične in etnične opozicijske skupine kljub temu še naprej uporabljajo
ime Burma, ker ne priznavajo legitimnosti vladajoče vojaške vlade ali njene pristojnosti za
preimenovanje države.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Ivory_Coast, pridobljeno 22. 8. 2019.
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Uradno polno ime države je Republika Zveza Mjanmar, države, ki tega imena uradno ne
priznavajo, pa uporabljajo obliko Republika Zveza Burma. Ime Burma je še vedno
uveljavljeno v španščini, italijanščini, romunščini in grščini, v angleško govorečem svetu pa
jo zadnja leta nadomešča Mjanmar. S tem imenom se na državo sklicuje tudi večina
mednarodnih tiskovnih medijev, npr. ABC, BBC, CNN, Al Jazeera in Reuters. Pri nas po
korpusni raziskavi prevladuje ime Mjanmar v 67 % zadetkov, precej prisotno pa je tudi
nekdanje ime Burma v 31 %. Pojavljata se tudi različici Myanmar (2 %) in Mjan mar
(0,05 %).
3.3.7 San Marino
San Marino je edino ime države, ki ga KSZI za zdaj ni podomačila. Država je sicer
poimenovana po svetem Marinu, diakonu s kvarnerskega otoka Rab, ki si je na begu pred
rimskimi preganjalci na italijanski gori Monte Titano v prvih letih 4. stoletja uredil
puščavniško domovanje. (Kladnik in Perko 2013: 113) Ker je pri nas zelo zakoreninjeno ime
San Marino, je podomačitev v Sveti Marin malo verjetna, čeprav gre pri nekaterih drugih
državah, poimenovanih po osebah, za ustaljen postopek, npr. Sveti Krištof in Nevis namesto
Saint Kittis in Nevis, Sveta Lucija namesto Saint Lucia, Sveti Vincencij in Grenadine namesto
Saint Vincent in Grenadini, Sveti Tomaž in Princ namesto Sao Tome in Principe, Sveta
Helena namesto Saint Helena in podobno. (Kladnik in Perko 2015a: 239)
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4 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu je bilo prikazano, da je bilo v manj kot 20 letih v seznamu približno 200
držav in neodvisnih ozemelj narejenih precej bistvenih sprememb imen zaradi različnih
družbenih razlogov: zaradi razpada večje države na manjše enote, zaradi drugačne razdelitve
držav, zaradi preimenovanja v dekolonializacijskem procesu oz. želje po približanju imena
države nacionalnemu jeziku … Le manjše število standardiziranih imen držav je bilo
spremenjeno tudi zaradi jezikoslovnih razlogov (npr. dogovorna sprememba v slovenščini:
otočje v otoki, Lihtenštajn …).
Dinamika sprememb tudi kaže, da je poimenovanje in standardizacija imen držav vedno
znova aktualen proces, ki je povezan v večji meri z družbenimi kot jezikoslovnimi dejavniki,
ali – z drugimi besedami: sprožilec novega imena je sociolingvistično pogojen. Glavni načeli,
ki ju ob standardizaciji upoštevamo, sta:
(1) V demokratični družbi je Slovenija kot članica OZN obvezana spoštovati željo države oz.
njenih prebivalcev po spremembi imena.
(2) Besedotvorno-oblikoslovna podomačitev imena (eksonima) v skladu slovensko
pravopisno prakso pa mora upoštevati besedotvorno usklajenost s podobnimi, že
standardiziranimi imeni v slovenščini (npr. pogosta obrazila -ija, -ska, -stan).
Vendar pa upoštevanje obeh dejavnikov lahko prinese nasprotujoče si predloge za
poimenovanja (Moldavija – Moldova; Slonokoščena obala – Côte d'Ivoire; Vzhodni Timor –
Timor-Leste). Obstoječa praksa kaže, da se je v teh primerih standardizacijska komisija KSZI
odločila za upoštevanje načela ustaljenosti in ohranila tradicionalno ime, ki je v jeziku najbolj
uveljavljeno, torej: Moldavija, Slonokoščena obala, Vzhodni Timor. Zlasti pri imenu
Moldavija se zdi ta odločitev morda nekoliko nepotrebna, saj brez hudih naprezanj lahko
postane ime Moldova slovenščini in njenim govorcem enako blizu kot Moldavija (zlasti ob
dejstvu, da je bilo pred kratkim namesto ustaljenega imena Svazi uvedeno manj običajno ime
Esvatini).
Sicer pa je preimenovanje držav lahko tudi neuspešno zaradi notranjepolitičnih dejavnikov
države, kot se je to zgodilo pri paru imen Burma – Mjanmar, kjer nekatere skupine ne želijo
sprejeti novega imena zaradi neodobravanja vladajoče vojaške vlade, ki je preimenovanje
zahtevala. Zaradi takih primerov bi bilo treba pred dokončno odločitvijo standardizacijskih
komisij preučiti ne le, kako podomačiti predlagano ime, temveč tudi, ali je uradni predlog v
državi predlagateljici konsenzualno sprejet in bo ime sprejela tudi morebitna opozicija, če se
bo vlada v državi zamenjala. Preimenovanje je namreč lahko izredno problematično. Tako se
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v afriških državah, ki so bile poimenovane z vidika imperialističnih delitev tako, kot je bilo za
kolonialiste najlažje (Južna Afrika, Jugozahodna Afrika), kot kažejo študije (Guyot, Seethal
2008) preimenovanje pogosto znajde v primežu med nacionalističnimi težnjami in
internacionalnimi ambicijami, ki se izmenjujejo zaradi politične in kulturne nadvlade
nekaterih skupin. Tako so v Namibiji stranke v opoziciji uspešno lobirale za sprejetje imena
Namibija namesto Jugozahodna Afrika, medtem ko je v Južni Afriki prizadevanje za
poimenovanje imena države v Azanija kot simbol samoodločanja, narodne osvoboditve ter
svobodne in neodvisne črne republike propadlo.
Preimenovanje oziroma standardizacija imen držav je torej kompleksen proces, ki zahteva
poznavanje družbenih okoliščin, resolucij Organizacije združenih narodov in podkovanost v
jezikovnih oziroma pravopisnih pravilih jezika, v splošni zavesti jezikovnih uporabnikov
slovenščine pa očitno ni uzaveščen. K večji uzaveščenosti postopka podomačevanja tujih
zemljepisnih imen in ob tem tudi samih imen bi zagotovo prispevala tudi vsesplošna
seznanjenost s procesom: kako se izvaja, kateri dejavniki vplivajo nanj, po katerih načelih se
komisije za standardizacijo ravnajo, ali upoštevajo pričakovanja držav, ki ime spremenijo in
zakaj ne oziroma da. Medtem ko se normativno jezikoslovje pogosteje »ukloni« prevladujoči
jezikovni rabi, četudi ob tem krši načelo jezikovnega sistema oz. etimološke upravičenosti
(npr. čičerika namesto čičerka; Snoj 2015), pa se zdi, da se ob imenih držav standardiziranje
odvija bolj kabinetno, rezultati procesa so jezikovni skupnosti manj znani, predvsem pa niso
predstavljeni kot konsenzualno sprejeti in za vse jezikovne uporabnike obvezujoči. Tudi pri
standardiziranju imen držav oz. zemljepisnih imen nasploh je pomembna transparentnost
postopka podomačevanja.
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5 POVZETEK
Podomačevanje zemljepisnih imen je v slovenščini podvrženo pravopisnim pravilom, ki
določajo, kako neko ime uporabljamo v slovenščini z vidika glasovja, oblikoslovnega
pregibanja, besedotvorja in skladenjske rabe. Imena držav pa so poleg tega podvržena tudi
presoji osrednjega standardizacijskega telesa, tj. Komisije za standardizacijo zemljepisnih
imen Vlade Republike Slovenije (KSZI), ki določa, katera je uradna oblika imena države,
njena kratka različica in katera dolga. Taka raba je določena kot obvezujoča za celotno
jezikovno skupnost.
V nalogi je bilo ugotovljeno, da se večina jezikovnih uporabnikov glede rabe zemljepisnih
imen »posvetuje« s slovenskim pravopisom in da drugih merodajnih ustanov ne poznajo.
Hkrati pa je bilo prikazano, da se pravopisna kodifikacija veljavnega pravopisa iz leta 2001
razlikuje od uradnega seznama KSZI (iz leta 2019). Pojasnjeno je, pri katerih imenih je prišlo
do odstopanj med pregledanimi seznami (priloga 1), navedeni so tudi razlogi zanje.
V zadnjem delu naloge so predstavljeni tisti imenski pari, ki se nanašajo na težavnejše
primere preimenovanj, za katere najdemo različnih razloge (priloga 2). Predstavljeni so trije
problematični imenski pari, in sicer: (1) ob Makedonija – Severna Makedonija so opisani
politični pritiski sosednje Grčije; (2) ob Svazi – Esvatini želja po osvobajanju izpod
kolonialne preteklosti in iskanje nacionalnih identitet; (3) ob Mjanmar – Burma neenotnost
glede izbire imena med notranjepolitičnimi silami v državi. Med imeni, za katere se slovenska
standardizacijska komisija ni odločila za upoštevanje želje oz. zahteve države predlagateljice,
so predstavljena tri imena: Moldavija – Moldova, Vzhodni Timor – Timor-Leste,
Slonokoščena obala – Côte d'Ivoire. Pri le enem imenu pa se je komisija odločila za ohranitev
nepodomačene različice San Marino, kar sicer pomeni konkretno odstopanje od pravopisnih
napotkov.
Naloga torej na izbranem naboru imen držav sveta predstavlja raznolike sociolingvistične
dejavnike, ki jih je pri preimenovanjih držav treba upoštevati.
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PRILOGA 1: Primerjava uradnih kratkih imen držav
Primerjava uradnih kratkih imen držav v Slovenskem pravopisu 2001, monografiji Slovenska
imena držav Draga Kladnika in Draga Perka (2013), ePravopisu (dinamični rastoči slovar,
zadnja posodobitev imen držav leta 2018) in uradnega seznama kratkih imen držav Komisije
za standardizacijo zemljepisnih imen (KSZI, 2019).
V seznamu priloge 1 so z rdečo obarvane vse neusklajenosti.
Slovenska imena
držav, 2013
Afganistan

ePravopis, 2018

1.

Slovenski
pravopis 2001
Afganistan

Afganistan

Uradni seznam
KSZI, 2019
Afganistan

2.

Albanija

Albanija

Albanija

Albanija

3.

Alžirija

Alžirija

Alžirija

Alžirija

4.

Andora

Andora

Andora

Andora

5.

Angola

Angola

Angola

Angola

6.

/

Antigva in Barbuda Antigva in Barbuda Antigva in Barbuda

7.

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

8.

Armenija

Armenija

Armenija

Armenija

9.

Avstralija

Avstralija

Avstralija

Avstralija

10.

Avstrija

Avstrija

Avstrija

Avstrija

11.

Azerbajdžan

Azerbajdžan

Azerbajdžan

Azerbajdžan

12.

Bahami

Bahami

Bahami

Bahami

13.

Bahrajn

Bahrajn

Bahrajn

Bahrajn

14.

Bangladeš

Bangladeš

Bangladeš

Bangladeš

15.

Barbados

Barbados

Barbados

Barbados

16.

Belgija

Belgija

Belgija

Belgija

17.

Belize

Belize

Belize

Belize

18.

Belorusija

Belorusija

Belorusija

Belorusija

19.

Benin

Benin

Benin

Benin

20.

Bocvana

Bocvana

Bocvana

Bocvana

21.

Bolgarija

Bolgarija

Bolgarija

Bolgarija

22.

Bolivija

Bolivija

Bolivija

Bolivija

23.

Bosna in

Bosna in

Bosna in

Bosna in

Hercegovina

Hercegovina

Hercegovina

Hercegovina

Brazilija

Brazilija

Brazilija

Brazilija

24.

II

25.

Brunej

Brunej

Brunej

Brunej

26.

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

27.

Burundi

Burundi

Burundi

Burundi

28.

Butan

Butan

Butan

Butan

29.

Ciper

Ciper

Ciper

Ciper

30.

Čad

Čad

Čad

Čad

31.

Češka

Češka

Češka

Češka

32.

Čile

Čile

Čile

Čile

33.

/

Črna gora

Črna gora

Črna gora

34.

Danska

Danska

Danska

Danska

35.

Dominika

Dominika

Dominika

Dominika

36.

Dominikanska

Dominikanska

Dominikanska

Dominikanska

republika

republika

republika

republika

37.

Džibuti

Džibuti

Džibuti

Džibuti

38.

Egipt

Egipt

Egipt

Egipt

39.

Ekvador

Ekvador

Ekvador

Ekvador

40.

Ekvatorialna

Ekvatorialna

Ekvatorialna

Ekvatorialna

Gvineja

Gvineja

Gvineja

Gvineja

41.

Eritreja

Eritreja

Eritreja

Eritreja

42.

Estonija

Estonija

Estonija

Estonija

43.

Etiopija

Etiopija

Etiopija

/

44.

Fidži

Fidži

Fidži

Fidži

45.

Filipini

Filipini

Filipini

Filipini

46.

Finska

Finska

Finska

Finska

47.

Francija

Francija

Francija

Francija

48.

Gabon

Gabon

Gabon

Gabon

49.

Gambija

Gambija

Gambija

Gambija

50.

Gana

Gana

Gana

Gana

51.

Grčija

Grčija

Grčija

Grčija

52.

Grenada

Grenada

Grenada

Grenada

53.

Gruzija

Gruzija

Gruzija

Gruzija

54.

/

Gvajana

Gvajana

Gvajana

55.

Gvatemala

Gvatemala

Gvatemala

Gvatemala

III

56.

Gvineja

Gvineja

Gvineja

Gvineja

57.

Gvineja Bissau

Gvineja Bissau

Gvineja Bissau

Gvineja Bissau

58.

Haiti

Haiti

Haiti

Haiti

59.

Honduras

Honduras

Honduras

Honduras

60.

Hrvaška

Hrvaška

Hrvaška

Hrvaška

61.

Indija

Indija

Indija

Indija

62.

Indonezija

Indonezija

Indonezija

Indonezija

63.

Irak

Irak

Irak

Irak

64.

Iran

Iran

Iran

Iran

65.

Irska

Irska

Irska

Irska

66.

Islandija

Islandija

Islandija

Islandija

67.

Italija

Italija

Italija

Italija

68.

Izrael

Izrael

Izrael

Izrael

69.

Jamajka

Jamajka

Jamajka

Jamajka

70.

Japonska

Japonska

Japonska

Japonska

71.

Jemen

Jemen

Jemen

Jemen

72.

Jordanija

Jordanija

Jordanija

Jordanija

73.

Južna Koreja

Južna Koreja

Južna Koreja

Južna Koreja

74.

/

Južni Sudan

Južni Sudan

Južni Sudan

75.

Južnoafriška

Južna Afrika

Južna Afrika

Južna Afrika

republika
76.

Kambodža

Kambodža

Kambodža

Kambodža

77.

Kamerun

Kamerun

Kamerun

Kamerun

78.

Kanada

Kanada

Kanada

Kanada

79.

Katar

Katar

Katar

Katar

80.

Kazahstan

Kazahstan

Kazahstan

Kazahstan

81.

Kenija

Kenija

Kenija

Kenija

82.

Kirgizija

Kirgizistan

Kirgizistan

Kirgizistan

83.

/

Kiribati

Kiribati

Kiribati

84.

Kitajska

Kitajska

Kitajska

Kitajska

85.

Kolumbija

Kolumbija

Kolumbija

Kolumbija

86.

Komori

Komori

Komori

Komori

87.

/

Kosovo

Kosovo

Kosovo
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88.

Kongo

/

/

/

89.

Kostarika

Kostarika

Kostarika

Kostarika

90.

Kuba

Kuba

Kuba

Kuba

91.

Kuvajt

Kuvajt

Kuvajt

Kuvajt

92.

Laos

Laos

Laos

Laos

93.

Latvija

Latvija

Latvija

Latvija

94.

Lesoto

Lesoto

Lesoto

Lesoto

95.

Libanon

Libanon

Libanon

Libanon

96.

Liberija

Liberija

Liberija

Liberija

97.

Libija

Libija

Libija

Libija

98.

Liechtenstein

Lihtenštajn

Lihtenštajn

Lihtenštajn

99.

Litva

Litva

Litva

Litva

100. Luksemburg

Luksemburg

Luksemburg

Luksemburg

101. Madagaskar

Madagaskar

Madagaskar

Madagaskar

102. Madžarska

Madžarska

Madžarska

Madžarska

103. Makedonija

Makedonija

Makedonija

Severna
Makedonija

104. Malavi

Malavi

Malavi

Malavi

105. Maldivi

Maldivi

Maldivi

Maldivi

106. Malezija

Malezija

Malezija

Malezija

107. Mali

Mali

Mali

Mali

108. Malta

Malta

Malta

Malta

109. Maroko

Maroko

Maroko

Maroko

110. Marshallovo otočje

Marshallovi otoki

Marshallovi otoki

Marshallovi otoki

111. Mauritius

Mavricij

Mavricij

Mavricij

112. Mavretanija

Mavretanija

Mavretanija

Mavretanija

113. Mehika

Mehika

Mehika

Mehika

114. /

Mikronezija

Mikronezija

Mikronezija

115. Mjanmar

Mjanmar

Mjanmar

Mjanmar

116. Moldavija

Moldavija

Moldavija

Moldavija

117. Monako

Monako

Monako

Monako

118. Mongolija

Mongolija

Mongolija

Mongolija

119. Mozambik

Mozambik

Mozambik

Mozambik

V

120. Namibija

Namibija

Namibija

Namibija

121. Nauru

Nauru

Nauru

Nauru

122. Nemčija

Nemčija

Nemčija

Nemčija

123. Nepal

Nepal

Nepal

Nepal

124. Niger

Niger

Niger

Niger

125. Nigerija

Nigerija

Nigerija

Nigerija

126. Nikaragva

Nikaragva

Nikaragva

Nikaragva

127. Nizozemska

Nizozemska

Nizozemska

Nizozemska

128. Norveška

Norveška

Norveška

Norveška

129. Nova Zelandija

Nova Zelandija

Nova Zelandija

Nova Zelandija

130. Oman

Oman

Oman

Oman

131. Pakistan

Pakistan

Pakistan

Pakistan

132. /

Palav

Palav

Palav

133. /

Palestina

Palestina

Palestina

134. Panama

Panama

Panama

Panama

135. /

Papuanska Nova

Papua Nova

Papuanska Nova

Gvineja

Gvineja

Gvineja

136. Paragvaj

Paragvaj

Paragvaj

Paragvaj

137. Peru

Peru

Peru

Peru

138. Poljska

Poljska

Poljska

Poljska

139. Portugalska

Portugalska

Portugalska

Portugalska

140. Romunija

Romunija

Romunija

Romunija

141. Ruanda

Ruanda

Ruanda

Ruanda

142. Ruska federacija

Rusija

Rusija

Rusija

143. Salomonovi otoki

Salomonovi otoki

Salomonovi otoki

Salomonovi otoki

144. Salvador

Salvador

Salvador

Salvador

145. Samoa

Samoa

Samoa

Samoa

146. San Marino

San Marino

San Marino

San Marino

147. São Tome in

Sveti Tomaž in

/

Sveti Tomaž in

Principe

Princ

Princ

148. Savdska Arabija

Saudova Arabija

Saudova Arabija

Saudova Arabija

149. Sejšeli

Sejšeli

Sejšeli

Sejšeli

150. Senegal

Senegal

Senegal

Senegal
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151. Severna Koreja

Severna Koreja

Severna Koreja

Severna Koreja

152. Sierra Leone

Sierra Leone

Sierra Leone

Sierra Leone

153. Singapur

Singapur

Singapur

Singapur

154. Sirija

Sirija

Sirija

Sirija

155. Slonokoščena

Slonokoščena

Slonokoščena

Slonokoščena

obala

obala

obala

156. Slovaška

Slovaška

Slovaška

Slovaška

157. Slovenija

Slovenija

Slovenija

Slovenija

158. Somalija

Somalija

Somalija

Somalija

159. /

Srbija

Srbija

Srbija

160. Srednjeafriška

Srednjeafriška

Srednjeafriška

Srednjeafriška

republika

republika

republika

161. Sudan

Sudan

Sudan

Sudan

162. Surinam

Surinam

Surinam

Surinam

163. Svazi

Svazi

Svazi

Esvatini

164. Sveta Lucija

Sveta Lucija

Sveta Lucija

Sveta Lucija

165. Sveti Krištof in

Sveti Krištof in

Sveti Krištof in

Sveti Krištof in

Nevis

Nevis

Nevis

Sveti Vincencij in

Sveti Vincencij in

Sveti Vincencij in

Grenadine

Grenadine

Grenadine

167. Španija

Španija

Španija

Španija

168. Šrilanka

Šrilanka

Šrilanka

Šrilanka

169. Švedska

Švedska

Švedska

Švedska

170. Švica

Švica

Švica

Švica

171. Tadžikistan

Tadžikistan

Tadžikistan

Tadžikistan

172. Tajska

Tajska

Tajska

Tajska

173. Tajvan

Tajvan

Tajvan

Tajvan

174. Tanzanija

Tanzanija

Tanzanija

Tanzanija

175. Togo

Togo

Togo

Togo

176. Tonga

Tonga

Tonga

Tonga

177. Trinidad in Tobago

Trinidad in Tobago

Trinidad in Tobago

Trinidad in Tobago

178. Tunizija

Tunizija

Tunizija

Tunizija

179. Turčija

Turčija

Turčija

Turčija

obala

republika

Nevis
166. Sveti Vincenc in
Grenadini

VII

180. Turkmenistan

Turkmenistan

Turkmenistan

Turkmenistan

181. /

Tuvalu

Tuvalu

Tuvalu

182. Uganda

Uganda

Uganda

Uganda

183. Ukrajina

Ukrajina

Ukrajina

Ukrajina

184. Urugvaj

Urugvaj

Urugvaj

Urugvaj

185. Uzbekistan

Uzbekistan

Uzbekistan

Uzbekistan

186. Vanuatu

Vanuatu

Vanuatu

Vanuatu

187. Vatikan

Vatikan

Vatikan

Vatikan

188. Venezuela

Venezuela

Venezuela

Venezuela

189. Vietnam

Vietnam

Vietnam

Vietnam

190. /

Vzhodni Kongo

Vzhodni Kongo

Vzhodni Kongo

191. /

Vzhodni Timor

Vzhodni Timor

Vzhodni Timor

192. Zahodna Sahara

Zahodna Sahara

Zahodna Sahara

Zahodna Sahara

193. /

Zahodni Kongo

Zahodni Kongo

Zahodni Kongo

194. Zahodna Samoa

/

/

/

195. Zambija

Zambija

Zambija

Zambija

196. Združene države

Združene države

Združene države

Združene države

Amerike

Amerike

Amerike

Združeni arabski

Združeni arabski

Združeni arabski

emirati

emirati

emirati

198. Združeno

Združeno

Združeno

Združeno

kraljestvo

kraljestvo

kraljestvo

kraljestvo

199. Zelenortsko otočje

Zelenortski otoki

Zelenortski otoki

Zelenortski otoki

200. Zimbabve

Zimbabve

Zimbabve

Zimbabve

Amerike
197. Združeni arabski
emirati

VIII

PRILOGA 2: Razlogi za preimenovanje držav
Staro ime države

Novo ime države

Razlog

Abesinija/Aksum

Etiopija

neustrezno ime z vidika prebivalcev dežele
(Zgodovinski imeni: Abesinija je bila
uporabljana predvsem v angleško govorečih
deželah; Aksum je bilo ok. leta 100
kraljestvo na tem območju.)28

Basuto

Lesoto

dekolonializacija
(neodvisnost od VB 1966)29

Bečuanija

Bocvana

dekolonializacija
(neodvisnost od VB 1966)30

Britanski Honduras

Belize

dekolonializacija
(neodvisnost od VB 1981)31

Burma

Mjanmar

dekolonializacija
(Leta 1989 je država preimenovala imena,
nastala v času nadvlade VB; sicer imata obe
imeni isti izvor, glede imena države tudi
notranje niso enotni.)32

Cejlon

Šrilanka

dekolonializacija
(neodvisnost od VB 1948, sprememba
imena 1972)33

Dahomej

Benin

dekolonializacija
(neodvisnost od Francije 1960, sprememba
imena 1975)34

Formoza

Tajvan

neustrezno ime z vidika prebivalcev dežele
(Formoza je portugalsko ime za otok,
Tajvan pa kitajsko)3536

28

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia, pridobljeno 20. 8. 2019.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lesotho, pridobljeno 20. 8. 2019.
30
https://en.wikipedia.org/wiki/Botswana, pridobljeno 20. 8. 2019.
31
https://en.wikipedia.org/wiki/Belize, pridobljeno 20. 8. 2019.
32
https://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar, pridobljeno 20. 8. 2019.
33
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka, pridobljeno 20. 8. 2019.
34
https://en.wikipedia.org/wiki/Benin, pridobljeno 20. 8. 2019.
35
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan, pridobljeno 20. 8. 2019.
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IX

Jugozahodna Afrika

Namibija

dekolonializacija
(neodvisnost od Južne Afrike 1990)37

Južna Rodezija

Zimbabve

dekolonializacija
(neodvisnost od VB 1980)38

Južnoafriška

Južna Afrika

unija/republika

dekolonializacija
(neodvisnost od VB 1910, sprememba
imena 1961)39

Kampučija

Kambodža

soobstoj dveh imen
(Kampučija je krajša oblika izvirnega
kmerskega imena države in jo pogosteje
uporabljajo v vzhodnih državah, različico
Kambodža pa v zahodnih.)40

Malgaška republika

Madagaskar

dekolonializacija
(neodvisnost od Francije 1960, Madagaskar
je izvirno poimenovanje v malgaškem
jeziku)41

Njasa

Malavi

dekolonializacija
(neodvisnost od VB 1964)42

Nova Granada

Kolumbija

dekolonializacija
(neodvisnost od Španije 1819, sprememba
imena že 1886)43

Novi Hebridi

Vanuatu

dekolonializacija
(neodvisnost od Francije in VB 1980)44

Otomansko/Osmansko Turčija

sprememba političnega režima

cesarstvo

(ime Turčija je bilo po ukinitvi cesarstva
sprejeto leta 1923)45
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https://www.quora.com/How-was-Formosa-turned-into-Taiwan-What-happened-in-the-past-caused-Formosato-change-into-Taiwan, pridobljeno 20. 8. 2019.
37
https://en.wikipedia.org/wiki/Namibia, pridobljeno 20. 8. 2019.
38
https://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe, pridobljeno 20. 8. 2019.
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https://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa, pridobljeno 20. 8. 2019.
40
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia, pridobljeno 20. 8. 2019.
41
https://en.wikipedia.org/wiki/Madagascar, pridobljeno 20. 8. 2019.
42
https://en.wikipedia.org/wiki/Malawi, pridobljeno 20. 8. 2019.
43
https://en.wikipedia.org/wiki/Colombia, pridobljeno 20. 8. 2019.
44
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanuatu, pridobljeno 20. 8. 2019.

X

Papeška država

Vatikan

osamosvojitev
(neodvisnost od Italije 1929)46

Perzija

Iran

neustrezno ime z vidika prebivalcev dežele
(ime Perzija so po grškem vplivu imena
Persis 'dežela Perzijcev' uporabljale
predvsem zahodne države, ime Iran je v
mednarodnem prostoru veljavno od leta
1923)47

Portugalska Gvineja

Gvineja Bissau

dekolonializacija
(neodvisnost od Portugalske 1974)48

Severna Rodezija

Zambija

dekolonializacija
(neodvisnost od VB 1964)49

Siam

Tajska

sprememba političnega režima
(revolucija 1932)50

Svazi

eSvatini/Esvatini

dekolonializacija
(neodvisnost od VB 1968, sprememba
imena 2018)51

Vzhodni Pakistan

Bangladeš

osamosvojitev
(neodvisnost od Zahodnega Pakistana
1971)52

Zahodna Samoa

Samoa

dekolonializacija
(neodvisnost od Nove Zelandije 1962,
sprememba imena 1997)53

Zahodni Pakistan

Pakistan

osamosvojitev
(sprememba imena po osamosvojitvi
Bangladeša oz. prej Vzhodnega Pakistana)54

45

https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey, pridobljeno 20. 8. 2019.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vatican_City, pridobljeno 20. 8. 2019.
47
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran, pridobljeno 20. 8. 2019.
48
https://en.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bissau, pridobljeno 20. 8. 2019.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Zambia, pridobljeno 20. 8. 2019.
50
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand, pridobljeno 20. 8. 2019.
51
https://en.wikipedia.org/wiki/Eswatini, pridobljeno 20. 8. 2019.
52
https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh, pridobljeno 20. 8. 2019.
53
https://en.wikipedia.org/wiki/Samoa, pridobljeno 20. 8. 2019.
54
https://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan, pridobljeno 20. 8. 2019.
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XI

Zair

Vzhodni Kongo

razlikovalnost
(ime Zair je bilo v veljavi med letoma 1971
in 1997, izvira iz portugalske imena reke
Zair, ki ga je v 18. stoletju postopno
nadomestilo ime Kongo)55

Zgornja Volta

Burkina Faso

dekolonializacija
(neodvisnost od Francije 1984)56

55
56

https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Republic_of_the_Congo, pridobljeno 20. 8. 2019.
https://en.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso, pridobljeno 20. 8. 2019.

XII

PRILOGA 3: Izjava o avtorstvu

Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Kamnik, 13. 9. 2019

Lučka Majcenovič

XIII

PRILOGA 4: Izjava o istovetnosti

Izjava kandidatke

Spodaj podpisana Lučka Majcenovič izjavljam, da je besedilo diplomskega dela v tiskani in
elektronski obliki istovetno, in

dovoljujem / ne dovoljujem
(ustrezno obkrožiti)

objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

Datum: 13. 9. 2019

Podpis kandidata / kandidatke:
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