
SHEMA GESLOVNIKA IN GESLENJA ZA GRADIVO ZBRANO V OKVIRU PREDAVANJ IN SEMINARJA IZ 

FOLKLORISTIKE 

 

Posnetek in transkript iste povedke morata imeti isto oznako! 

Oznaka naj bo ime povedke_priimekime študenta/ke (npr: Kraja_organov_NovakAlenka; 

Kralj_Matjaz_ugrabi_Alencico_Kovac_Miha) 

Naslov povedke naj čim krajše in čim bolj jasno povzame vsebino. 

Za dodatne oznake povedke si pomagajte s spodnjim geslovnikom.  

 

1. ŽANR 

1.1. Pravljice 

1.1.1. Čudežne pravljice 

1.1.2. Realistične pravljice 

1.1.3. Živalske pravljice 

 

1.2. Povedke  

 

1.2.1. Zgodovinske povedke  

 

1.2.1.1. Kronikat 

 

1.2.1.1.1. Zgodovinsko obdobje 

1.2.2.2.0.1. ahistoričnost (npr. Ajdi, Adam in Eva itd…) 

1.2.2.2.0.2. srednji vek - (uporabi za obdobje 476 - 1492) 

1.2.2.2.0.3. novi vek - (uporabi za obdobje 1492-1918) 

1.2.2.2.0.4. sodobnost - (uporabi za obdobje 1918-) 

 

1.2.2.2.1. Zgodovinska oseba (npr. Atila, Kralj Matjaž, Tito) 

1.2.2.2.2. Etnična skupnost (npr. Slovenci, Turki, Huni, Francozi…)  

 

 

1.2.3.  Etiološke (razlagalne) in eshatološke povedke  
1.2.3.1. Prostor: (pokrajina, vas, gora, reka,  cerkev…) 

1.2.3.2. Ime: 

 

1.2.4. Religiozne povedke (legende) 
1.2.4.1. Sveta oseba (npr. Bog, Jezus, svetniki): 

 

1.2.5. Bajčne povedke   

1.2.5.1. Memorat 

1.2.5.2.  Fikt 

1.2.5.3. Dodatne opredelitve 
1.2.5.3.1. Povedke o magiji in čarovništvu – uporabi tudi za coprnice 
1.2.5.3.2. Povedke o smrti – uporabi tudi za mrtve in onstranstvo 
1.2.5.3.3. Povedke o duhovih 

1.2.5.3.4. Povedke o zakletih hišah 



1.2.5.3.5. Povedke o nadnaravnih bitjih (npr. vile, divja jaga, Pehtra, škrati, škopnjek ….)  

1.2.5.3.6. Povedke o nadnaravnih krščanskih bitjih – (npr. angel, hudič) 

1.2.5.3.7. Povedke o zakladih 

1.2.5.3.8. Povedke o usodi - uporabi tudi za sojenice  

 

1.2.5.4. Dodatne vsebinske oznake: 

1.2.5.4.1. Črnošolci – uporabi tudi za Črne/trinajste šole dijaki/ 

1.2.5.4.2.  Ajdovke – uporabi tudi za ajdovska deklice/žene/babe  

1.2.5.4.3.  Ajdi – uporabi tudi za Ajdovski možje, Ajdovci 

1.2.5.4.4.  Angeli 

1.2.5.4.5.  Babe 

1.2.5.4.6. Bele žene - uporabi tudi za Bela dame 

1.2.5.4.7.  Cahni – uporabi tudi za znamenje smrti, umrli sporoči o svoji smrti 

1.2.5.4.8.  Coprnice – uporabi tudi za čarovnica, cuprnica 

1.2.5.4.9.  Črni možje/Črne žene 

1.2.5.4.10. Divja jaga – uporabi tudi za divji lov, divji lovci 

1.2.5.4.11. Divje žene/Divji možje 

1.2.5.4.12. Duhovi – uporabi tudi za duše, prikaze, privide umrlih  

1.2.5.4.13. Duhovniki  

1.2.5.4.14. Hudič (Satan) 

1.2.5.4.15. Hudiči (ostali) 

1.2.5.4.16. Kresniki 

1.2.5.4.17. Lucijin stolec – uporabi tudi za Lucijin stolček  

1.2.5.4.18. Meraši - uporabi tudi za džilere, merjenje zemlje 

1.2.5.4.19. More  

1.2.5.4.20. Neznani leteči predmeti  

1.2.5.4.21. Pehtra – uporabi tudi za Pehta 

1.2.5.4.22. Povodni mož – uporabi tudi za jezernik 

1.2.5.4.23. Sojenice – uporabi tudi za rojenice  

1.2.5.4.24. Smrt 

1.2.5.4.25. Škopnjek – uporabi tudi za škopnik 

1.2.5.4.26. Škrati - uporabi tudi za palčki, Bergmandelci, Perkmandelci 

1.2.5.4.27. Torka -  uporabi tudi za Torklja 

1.2.5.4.28. Vedomec – uporabi tudi za vidanec, vidanic, vedanec 

1.2.5.4.29. Vile (bajeslovna bitja) 

1.2.5.4.30. Zakleta hiša (uporabi tudi za hiša, kjer straši) 

1.2.5.4.31. Drugo: (navedite)  

 

1.2.6. Sodobne povedke  
1.2.6.1.1.  Nastavljeni ostri predmeti - uporabi za britvice, rezila, steklo 

1.2.6.1.2.  Kontaminirana hrana in pijača - uporabi za hrano z izločki, sperma, dlake, nohti, 

lasje, miši... 

1.2.6.1.3.  Kraja organov 

1.2.6.1.4.  Prenosljive spolne bolezni 

1.2.6.1.5.  Spolni odnos v javnosti 

1.2.6.1.6.  Spolni odnosi s tujci 

1.2.6.1.7.  Tujci (navedite etnično skupino – npr. Kitajci, Arabci…) 

1.2.6.1.8.  Poklicne/interesne idr. skupine (npr. kuharji, študenti, taborniki, zdravniki, igralci…)  

1.2.6.1.9.  Nekrofilija 

1.2.6.1.10.  Homoseksualnost 

1.2.6.1.11. Štoparka, ki izginja 

1.2.6.1.12. Teorije zarote  

1.2.6.1.12.1. Quanon 



1.2.6.1.12.2. 5G 

1.2.6.1.12.3. Bil Gates 

 

 

 
 

2.0 KRAJ  

2.1 Regija 

2.2 Mesto (tudi vas, naselje…) 

2.3 Mikrolokacija (npr. travnik, ledinsko ime, hišno ime…) 

 

 

 

3.0 PROSTE PREDMETNE OZNAKE 

Navedite konkretne oznake, »konkretne podpomenke« gesel (npr. Perkmandelc, britvice, 

sperma…) ter ustrezne vsebinske oznake, ki jih ni na zgornjih seznamih 

  



Primer geslenja oziroma določanja predmetnih oznak v sistemu ISEKA po zgornjem ključu: 

(bodite pozorni na ključne besede – izbirajte jih iz zgornjega seznama) 

Coprnice s hrbtom obrnjene proti oltarju med povzdigovanjem (mp3) 

- vrsta dokumenta: avdio zapis 

- podvrsta dokumenta: gradivo avdio 

- izvajalec: red. prof. dr. Mirjam Mencej 

- predmet: Seminar iz folkloristike/Folkloristika 

- avtor: Dora Plohl 

naslov: Coprnice s hrbtom obrnjene proti oltarju med povzdigovanjem 

- etnološka sistematika: 3.4.3. Legende 

- naselje: Rački Vrh  

- naslov: Rački Vrh 

- hišna številka: 20 

- lastnik: 

- občina: Radenci 

- karta: 

- nadmorska višina: 

- hišno ime: 

- ključne besede [izbrano iz seznama gesel]: povedke – bajčne povedke – povedke o  magiji – 

coprnice – Prekmurje- Rački Vrh – Radenci – cerkve – oltarji  

- opombe: 

 

 

Atilov grad (mp3) 

- vrsta dokumenta: avdio zapis 

- podvrsta dokumenta: gradivo avdio 

- izvajalec: red. prof. dr. Mirjam Mencej 

- predmet: Seminar iz folkloristike/Folkloristika 

- avtor: Dora Plohl 

naslov: Coprnice s hrbtom obrnjene proti oltarju med povzdigovanjem 

- etnološka sistematika: 3.4.3. Legende 

- naselje: Kapelski vrh  

- naslov: Kapelski vrh 

- hišna številka: 35 

- lastnik: 

- občina: Radenci 

- karta: 

- nadmorska višina: 

- hišno ime: 

- ključne besede [izbrano iz seznama gesel]: Povedke -zgodovinske povedke – srednji vek - 

Atila – Huni – Prekmurje - Rački Vrh – Radenci – gradovi – zakleta hiša – zakladi 

- opombe: 

 

 

 

 



Britvice na toboganu 

- vrsta dokumenta: avdio zapis 

- podvrsta dokumenta: gradivo avdio 

- izvajalec: red. prof. dr. Mirjam Mencej 

- predmet: Seminar iz folkloristike/Folkloristika 

- avtor: Tjaša Breznik 

naslov: Britvice na toboganu 

- etnološka sistematika: 3.4.3. Legende 

- naselje: Kodeljevo  

- naslov: Kodeljevo 

- hišna številka: 27 

- lastnik: 

- občina: Ljubljana 

- karta: 

- nadmorska višina: 

- hišno ime: 

- ključne besede [izbrano iz seznama gesel]: povedke – sodobne povedke –  nastavljeni ostri 

predmeti – gimnazijci – Osrednja Slovenija - Ljubljana – Vevče – Kodeljevo - bazeni – 

tobogani – britvice - strah 

- opombe: 

 


