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slovenska ledinska in hišna imena na koroškem
– unesCova kulturna dedišČina

v španski jahalni šoli na dunaju so 11. marca 2010 javnosti predstavili prvi seznam une-
scove nesnovne dediščine v avstriji. med dvajsetimi prošnjami je komisija takrat izbrala 
18 kulturnih elementov, ki poslej predstavljajo nesnovno kulturno dediščino v avstriji. 
avstrijska komisija, ki jo sestavljajo zastopniki zveznih dežel, ministrstev in strokovnjaki, 
nove predloge sprejema vsake pol leta; doslej je bilo v seznam sprejetih 51 elementov. 
tradicije, ustna izročila, znanje in veščine, ki so bile sprejete v avstrijski seznam nesnovne 
dediščine, so predstavljene na domači strani avstrijske sekcije unesca za nesnovno dediščino, 
tj. nacionalne agencije za nesnovno dediščino v avstriji.1

prošnjo za vpis v ta seznam lahko vložijo društva oziroma posamezniki, ki v svojih doma-
čih krajih ohranjajo znanja in tradicije, ki jih unesco ščiti s Konvencijo o varovanju nesnovne 
kulturne dediščine iz leta 2003. po Konvenciji nesnovna kulturna dediščina obsega tisto dedi-
ščino, ki je skladna z veljavnimi mednarodnimi instrumenti za človekove pravice, z zahtevami 
o medsebojnem spoštovanju med skupnostmi, skupinami in posamezniki in s trajnostnim 
razvojem. Konvencija navaja pet glavnih področij nesnovne dediščine: ustna izročila, vključno z 
jezikom kot nosilcem nesnovne kulturne dediščine, uprizoritvene umetnosti, družbene prakse, 
rituale in praznovanja, znanje o naravi in svetu ter tradicionalne obrtne veščine. predlog za 
vpis v avstrijski seznam nesnovne dediščine sledi kriterijem Konvencije, prosilci pa morajo poleg 

1 nationalagentur für das immaterielle kulturerbe in Österreich (http://nationalagentur.unesco.at).
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osnovnega opisa izvajanja in ohranjanja tradicije v preteklosti in sedanjem času predstaviti 
tudi spremembe in dejavnike tveganja, ki ogrožajo tradicijo, kakor tudi načrtovane ukrepe za 
ohranitev oziroma načrte za inovativno posredovanje žive dediščine mlajšim rodovom. hkrati 
morajo prosilci zagotoviti, da je izvajanje tradicij skladno z avstrijskimi pravnimi predpisi.2 

med prvimi sprejetimi elementi so bila slovenska ledinska in hišna imena na koroškem 
(Slowenische Flur- und Hofnamen in Kärnten). ko je avstrija leta 2010 prvič predstavila 
tradicije na področju nesnovne dediščine, ki jih želi ohraniti z unescovo konvencijo, je 
bilo zanimanje medijev temu primerno veliko. o slovenskih ledinskih in hišnih imenih 
kot pomembni kulturni dediščini so poročali avstrijska in slovenska televizija, avstrijske, 
koroške in slovenske radijske postaje, avstrijski in slovenski časopisi. najpomembnejše pa 
je bilo široko poročanje koroških medijev, ki so med drugim postavili vprašanje, ali bo po 
uvrstitvi teh imen v unescov seznam na koroškem prišlo do prevrata v mišljenju.3 tako 
lahko rečemo, da je gotovo največji dosežek pri vpisu slovenskih ledinskih in hišnih imen 
v avstrijski seznam nesnovne dediščine široko pozitivno medijsko poročanje v avstriji in 
sloveniji, kar je pripomoglo k drugačnemu dojemanju pomena ohranjanja slovenskih imen 
na koroškem, ki so kulturno bogastvo, na katero smo lahko ponosni. slovenska imena na 
koroškem so predvsem uradne ustanove pogosto zapostavljale, tajile in pačile, zato je tem 
bolj razveseljivo, da je organizacija unesco ta imena ovrednotila kot kulturno dediščino, ki 
je ohranjena in živa pri uradno priznani manjšini v avstriji, in s tem prispevala k novemu 
– pozitivnemu dojemanju tega dela kulturne dediščine.

projekt dokumentiranja slovenskih ledinskih in hišnih imen na koroškem je bil dele-
žen posebne pohvale, saj je bilo mogoče prepričljivo predstaviti, da domačini te kulturne 
dediščine ne ohranjajo le za arhive, temveč si prizadevajo za živo rabo v najširši javnosti. 
Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine ni »muzealska zaščita«, temveč spodbuja 
žive tradicije, da ostanejo »žive«. na koroškem krajevna kulturna društva ta imena posre-
dujejo širši javnosti na zemljevidih in na svetovnem medmrežju, kjer sodobna tehnologija 
omogoča, da so vključeni tudi zvočni posnetki izgovora slovenskih narečnih imen.

projekt dokumentaCije ledinskih in hišnih imen na 
koroškem – ukrep proti pozabi

zbirateljska dejavnost posameznikov in krajevnih kulturnih 
društev
prošnjo za vpis slovenskih ledinskih in hišnih imen v avstrijski seznam nesnovne dediščine 
so podpisali zastopniki društev in posamezniki, ki pripravljajo zemljevide z domačimi 
ledinskimi in hišnimi imeni na koroškem. 

2 gl. http://nationalagentur.unesco.at.
3 sorgt unesCo-ehrung der Flurnamen für umdenken? Kärntner Tageszeitung, 7. 4. 2010.
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Že leta 2008 je v okviru projekta »narava – trajna, regionalna in čezmejna proizvodnja 
in trženje kmečkih proizvodov iz sel« nastal turistični zemljevid, na katerem so zapisana 
tudi slovenska hišna in ledinska imena (www.kosuta.at/projekt). na zemljevidu, ki sta ga 
pripravila interesna skupnost selskih kmetov in slovenski narodopisni inštitut urban jarnik 
(sniuj), so imena zapisana v knjižnem jeziku. zapisi so zato tudi normativna osnova za 
rabo imen v nadaljnji pisni in javni rabi. v okviru projekta v selah je interesna skupnost 
selskih kmetov slovenska imena za domačije označila tudi s kažipoti h kmetijam, s čimer 
so »na terenu« vidno opozorili na ohranjena slovenska domača imena. zemljevid je izšel 
v nakladi 5000 izvodov, postavljenih je bilo okoli 100 kažipotov in označb za kmetije. 
posebnost tega projekta pa je bila postavitev dvojezičnih označb za avtobusne postaje s 
privolitvijo in sodelovanjem ustreznih institucij in z oskrbnikom avtobusne linije. 

prav tako leta 2008 je slovensko kulturno društvo »gorjanci« izdalo zemljevid s 
slovenskimi ledinskimi, pokrajinskimi in hišnimi imeni v kotmari vasi. na zemljevidu 
so imena zapisana v narečni obliki. zapise je pripravil domačin jozi pak iz trabesinj, ki je 
med letoma 1980 in 2007 v neštetih pogovorih s prebivalci kotmare vasi zbiral imena in jih 
zapisoval v fonetični obliki, ki jo je razvil kot samouk. pri uresničitvi projekta je sodelovalo 
več kot 100 ljudi, zbranih in zapisanih je več ko 750 ledinskih in več ko 250 hišnih imen 
ter 100 gorskih in pokrajinskih imen. društveniki so zemljevid opremili s fotografijami in 
krajšimi prispevki o pomenu imen, o imenih kmetij in o zbiratelju joziju paku. 

slovensko prosvetno društvo »gorjanci« je leta 2011 na spletni strani (www.gorjanci.
at) objavilo tudi zvočne posnetke narečnih ledinskih in hišnih imen, s čimer so zapisi dobili 
še dodatno vrednost tako za širšo javnost kot tudi za strokovnjake. 

po izidu omenjenih zemljevidov so v krajevnih slovenskih društvih začeli zbirati in 
dokumentirati hišna in ledinska imena po vsem rožu, delo se je začelo tudi na zilji in v 
podjuni. nastalo je pravo »gibanje«, ki si prizadeva za ohranitev teh imen, sniuj pa tem 
dejavnostim sledi in društvenikom pomaga na najrazličnejših ravneh njihovega delovanja. 

v letu 2011 je kulturno društvo šmarjeta-apače v sodelovanju s sniuj izdalo zemlje-
vid z ledinskimi in s hišnimi imeni v šmarjeti v rožu, ki ima tudi uradni unescov logotip. 
osnovno gradivo za izvirna ledinska in hišna imena so prispevali kotmirčan jozi pak in 
številni domačini, strokovno so bila obdelana v inštitutu. obširno gradivo je bilo zbrano, 
dokumentirano in urejeno z različnimi strokovnjaki in poznavalci izvirnih poimenovanj. 
na zemljevidu so prvič zapisana številna, doslej le v govoru ohranjena imena. kjer je izvir 
jasen, so ledinska imena poknjižena etimološko, kjer se je poknjižena podoba preveč odda-
ljila od knjižne, so ohranjeni izrazi narečne govorice. hišna imena so poknjižena skladno 
s pravili slovenskega pravopisa. pripravo zemljevida je ob svojem študijskem izobraževanju 
v inštitutu spremljala helena dobrovoljc iz inštituta za slovenski jezik zrC sazu, ki je 
opozorila na težave pri zapisovanju predložnih zemljepisnih imen. pri pripravi zemljevida so 
izdajatelji upoštevali kartografska pravila in njegovo namembnost. zemljevid je namenjen 
domačinom, da bi spoznali že bolj ali manj zakrito jezikovno in kulturno plat svoje ožje 
domovine, ter gostom, ki v občini iščejo oddih in počitek ter ob tem odkrivajo naravne in 
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kulturne lepote občine ter njeno jezikovno in kulturno raznovrstnost. kulturno društvo 
šmarjeta apače pripravlja tudi zemljevid z narečnimi imeni, ki bo izšel v letu 2012. 

prav tako je v letu 2011 je izšel zemljevid narečnih ledinskih in hišnih imen v škofičah, 
tudi z unescovim logotipom. pobudnik tega zemljevida je bilo slovensko prosvetno dru-
štvo edinost škofiče. gradivsko osnovo za izvirna ledinska in hišna imena sta prispevala 
kotmirčan jozi pak s karto narečnih imen in terezija pörtsch, p. d. janšinja, z vaško kro-
niko, objavljeno v knjižni zbirki »na poti skozi vas«. narečna poimenovanja je v pogovorih 
z domačini več let dopolnjevala predsednica društva, magda errenst, strokovno pa so jih 
obdelali v sniuj. na zemljevidu so prvič zapisana številna doslej le v govoru ohranjena 
imena. zapisana so v poenostavljeni transkripciji, ki sledi dialektološkim pravilom, hkrati 
pa omogoča berljivost v najširšem krogu ljudi. pred skoraj 100 leti, leta 1910, je od 1271 
škofiških občanov le 73 ljudi uporabljalo nemščino kot občevalni jezik. danes je razmerje 
močno spremenjeno, skoraj nasprotno. uporaba domačega slovenskega jezika močno 
nazaduje, tudi zato, ker v javnosti nima ustrezne veljave. danes se poleg materinega jezika 
otroci bolj in bolj učijo tudi jezik soseda in vsaj še en svetovni jezik, pri tem pa se premalo 
zavedamo, da je na koroškem najbližji sosednji jezik domača slovenščina, domače narečje, 
ki je bilo do nedavnega v večini družin tudi družinski jezik.4 

zanimanju za slovenska imena na koroškem lahko sledimo od 19. stoletja, izredno 
močna pa je bila raziskovalna dejavnost predvsem po drugi svetovni vojni – tako med nemško 
govorečimi kot slovenskimi raziskovalci (j. šašel, a. Feinig, p. b. kotnik, p. zdovc idr.), 
ki so imena zapisovali, raziskovali in interpretirali ter objavljali v strokovnih in poljudnih 
publikacijah. s tem so ustvarili bogato zakladnico dokumentiranih imen na koroškem, 
po kateri lahko sežejo strokovnjaki in širša javnost.5

inovativen pristop za dokumentacijo ledinskih in hišnih je na koroškem razvil zbiratelj 
jozi pak, ki je imena zapisal na zemljevidih in jih tako lokaliziral. njegovo desetletja dolgo 
delo je doseglo širšo javnost z objavo zemljevida v kotmari vasi. slovenska prosvetna zveza 
mu je po unescovem priznanju za dolgoletno zbirateljsko delo podelila drabosnjakovo 
priznanje. junija 2011 je bila odprta stalna razstava njegovih zemljevidov ledinskih in hišnih 
imen iz roža. razstavo Zemljevidi proti pozabi je pripravila slovenska prosvetna zveza iz 
Celovca, na ogled je v k & k – kulturnem in komunikacijskem centru v šentjanžu v rožu. 

po sprejetju slovenskih ledinskih in hišnih imen v unescov seznam kulturne dediščine 
je tudi slovensko planinsko društvo Celovec ustanovilo odbor za ledinska in hišna imena. 
slovensko planinsko društvo si prizadeva za postavitev dvojezičnih kažipotov na gorskem 
območju dvojezičnega ozemlja koroške, s katerimi želijo ohraniti domača slovenska ledinska 
in hišna imena tudi v naravi. sniuj opravlja predvsem dokumentacijsko delo s temeljitimi 
zapisi narečnih in poknjiženih slovenskih imen, ki jih zapisuje in javnosti predstavlja v obliki 
zemljevidov, slovensko planinsko društvo pa želi s postavitvijo dvojezičnih kažipotov v naravi 

4 seznam vseh objavljenih zemljevidov je naveden v seznamu referenc.
5 gl. seznam literature za hišna, ledinska in krajevna imena na koroškem.
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prispevati svoj delež za ohranitev domačih slovenskih imen v živi rabi. slovensko planinsko 
društvo Celovec sodeluje z avstrijskimi planinskimi društvi in s slovensko planinsko zvezo, s 
katero je doseglo dogovor za pregled zemljevidov, ki izhajajo v sloveniji in segajo na koroško. 
v sodelovanju z avstrijskimi planinskimi društvi in planinsko zvezo slovenije so leta 2010 
uredili čezmejno pohodniško pot »okoli košute – pot alpske konvencije/rund um die 
koschuta – Weg der alpenkonvention« z dvojezičnimi kažipoti na območju južne koroške.

zbirateljsko in dokumentacijsko delo ter priprava zemljevidov trenutno potekajo v 
občinah pliberk, Žitara vas, šmarjeta, borovlje, bilčovs, hodiše, bistrica v rožu, šentjakob 
v rožu, bekštanj, bistrica na zilji in podklošter. pri projektu sodelujejo posamezniki, 
društveniki in študenti/študentke ter mladi raziskovalci – slovenisti in geografi. projekt 
organizacijsko spremljata osrednji kulturni organizaciji koroških slovencev (krščanska 
kulturna zveza – kkz in slovenska prosvetna zveza – spz), strokovno pa sniuj.

organizaCijska in strokovna pomoČ instituCij in osrednjih 
kulturnih ustanov
po sprejetju slovenskih ledinskih in hišnih imen v seznam nesnovne dediščine v letu 2010 
so sodelavci sniuj v sodelovanju s kkz in spz pripravili delovni srečanji za društva, ki si 
prizadevajo za ohranjanje slovenskih imen na koroškem. udeležili so se jih številni zastopniki 
društev in pobudniki, ki v svojih krajih zbirajo in zapisujejo hišna in ledinska imena. prvo 
srečanje je bilo namenjeno predstavitvi stanja dokumentacije slovenskih ledinskih in hišnih 
imen v posamičnih krajih, drugo pa zapisovanju imen. ker so z dokumentacijo ledinskih in 
hišnih imen povezana številna vprašanja, je treba delovanje na raznih ravneh skrbno premisliti. 
osnovna raven so zapisi in zvočna dokumentacija v narečjih, ki so podlaga, na kateri gradimo. 
prav tako zahtevna je druga raven, tj. skrbno poknjiženje imen za namen pisne rabe. hkrati 
je treba upoštevati tudi dosedanje zapisovanje imen v literaturi in arhivih. nič manj zahteven 
ni prenos imen na zemljevide. potrebni so tako zapisi v narečju kot v knjižnem jeziku, veliko 
možnosti pa nudi medmrežje, kamor je mogoče vključiti tudi zvočno dokumentacijo. 

v letu 2011 je bila pod vodstvom sniuj ustanovljena posebna delovna skupina 
strokovnjakov in izvedencev, ki je navezala stike z avstrijsko komisijo za standardizacijo 
ako (arbeitsgemeinschaft für kartographische ortsnamenkunde) in s komisijo za stan-
dardizacijo zemljepisnih imen vlade rs. delovna skupina obe komisiji obvešča o delu, 
pripravlja gradivo in opozarja na še nerazrešena vprašanja. 

aprila 2011 so bili člani omenjene delovne skupine vabljeni na sestanek s predstav-
nico združenih narodov v Ženevi, gospo Farido shaheed. poleg pozitivnih premikov na 
področju slovenskih ledinskih in hišnih imen po njihovem sprejetju v unescov seznam, so 
zastopniki delovne skupine na sestanku predstavili tudi problem ob zavrnitvi dvojezičnih 
kažipotov na peci; te je z večinskim sklepom zavrnil pristojni občinski svet v bistrici pri 
pliberku, čeprav so prav ta imena takrat že bila unescova dediščina.

zastopniki delovne skupine so bili oktobra 2011 uradno povabljeni na sestanek 
komisije za standardizacijo zemljepisnih imen vlade rs. ob tej priložnosti so opozorili 
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na težave pri pisanju predložnih ledinskih imen, kjer je končni zapis odvisen od lastnoi-
menskosti oziroma občnoimenskosti neprvih, torej nepredložnih sestavin. v sodelovanju s 
heleno dobrovoljc iz inštituta za slovenski jezik Frana ramovša zrC sazu so na osnovi 
gradiva za karto šmarjeta v rožu pripravili predlog za zapis nenaselbinskih predložnih imen 
in ga posredovali komisiji za standardizacijo zemljepisnih imen vlade republike slovenije. 

marca 2012 je avstrijska komisija ako na redni sestanek uradno povabila martino 
piko-rustia, da je v daljšem prispevku predstavila zapisovanje slovenskih imenih na zemlje-
vidih. opozorila je, da je treba pri zapisovanju krajevnih imen, hišnih imen in drugih 
geografskih imen (imena vodovij, gora, ledin, pokrajin ipd.) na zemljevidih za dvojezično 
območje južne koroške upoštevati različna izhodišča. na neuradnih zemljevidih, ki jih 
izdajajo slovenska društva in ustanove, so vsa krajevna imena na dvojezičnem območju 
(deloma tudi imena izven tega območja) zapisana dvojezično. zemljevidi imajo kulturne, 
pedagoške ipd. namene in cilje, glavni namen zemljevidov pa je ozaveščanje javnosti o 
do danes v živi rabi ohranjenih slovenskih imenih kot pomembni kulturni dediščini. ob 
reševanju vprašanja dvojezičnih krajevnih tabel na koroškem je bilo določeno, da je treba z 
dvojezičnimi krajevnimi napisi označiti 164 naselij (novela k zakonu o narodnih skupnostih, 
bgbl. i nr. 64/2011). osnova za slovenske imenske oblike je knjiga pavla zdovca Slovenska 
imena na Koroškem – Slowenische Namen in Kärnten, ki se je od prvega izida v letu 1993 
razvila v standardni priročnik in je bistveno pripomogla k poenotenju načina pisanja slo-
venskih krajevnih imen na koroškem (zdovc 1993, 2008, 2010). oblike imen so določene 
na osnovi slovenskega knjižnega jezika, vendar so upoštevane tudi krajevne značilnosti in 
posebnosti (npr. gradiče namesto gradišče). ne glede na različna stališča strokovnjakov 
o pisanju nekaterih krajevnih imen je treba upoštevati oblike, ki so določene v noveli k 
zakonu o narodnih skupnostih kot obvezujoče in jih kot take sprejeti ne le na krajevne table, 
temveč tudi na zemljevide in publikacije vseh vrst (npr. vodnike ipd.). uradna dvojezična 
imena morajo obvezno sprejeti tudi na uradne topografske zemljevide, ki jih izdaja zvezni 
urad za meroslovje in geodezijo (bundesamtes für eich- und vermessungswesen – bev). 
slovenska imena so na zemljevidih, ki jih izdaja bev, trenutno še zapisana v oklepaju 
bleiburg (pliberk), za uradne dvojezične krajevne table je zakonsko določen zapis s poševno 
črto, zato na zemljevidih, ki jih izdajajo društva, krajevna imena na dvojezičnem območju 
zapisujemo: bleiburg/pliberk, rinkenberg/vogrče, st. jakob im rosental/šentjakob v rožu, 
untergreuth/spodnje rute, tichoja/tihoja, achomitz/zahomec itn. slovenska imena na 
dvojezičnem območju so endonimi (endonim označuje ime v mejah določenega ozemlja), 
zato jih zapisujemo s poševno črto. ohranjena slovenska imena na nemškem območju ali 
nemška imena na slovenskem območju pa so eksonimi (eksonim označuje ime zunaj dolo-
čenega ozemlja) in jih zato navajamo v oklepaju, npr. gurk (krka), Friesach (breže), Wien 
(dunaj) na slovenskih zemljevidih, ali ljubljana (laibach), mežiška dolina (mießtal) na 
avstrijskih zemljevidih, ki segajo čez mejo.

na uradnih zemljevidih, ki jih izdaja avstrijski zvezni urad (bev), so hišna imena 
zapisana povsem različno, kar je razvidno iz primerov v občini pliberk: gradischnig, 
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brdnik, puschnig, blazej, petrej. slovenska imena so v nemščini večkrat zapisana z nemško 
ortografijo ali pa njej prilagojeno (gradišnik – gradischnig, brdnik – Werdnig), nekatera 
imena so smiselno prevedena (mlinar – müller), pri nekaterih pa je prišlo tudi do odtuje-
vanja pomena prvotnega hišnega imena. ime za hišo in domačijo lahko določi posestnik. 
nekateri posestniki so potujčena (ponemčena) poimenovanja spremenili v prvotno slovensko 
obliko tudi v uradnih dokumentih.

na zemljevidih zapisujemo še imena polj, travnikov, gozdov, vodovij, pokrajin, poti, 
orientacijskih točk ipd. številna teh imen so na zemljevidih, ki jih pripravljajo kulturna 
društva, zapisana prvič in nimajo (avtohtonih) nemških ustreznic, zato jih ne prevajamo. 
tudi ledinska imena so – podobno kot hišna imena – v nemščini večkrat zapisana le z 
nemško ortografijo ali njej prilagojeno (košuta – koschuta, brda – Werda), ali pa so bila 
vsebinsko prevedena (blato – moos). pri nekaterih imenih je v nemškem jeziku prišlo 
do tako močne odtujitve, da prvotnega pomena imena in njegovega odnosa do narave ni 
mogoče več prepoznati: npr. hvabúәč hrábn je postal Wutschigraben (hvabúәč hrábn je 
narečno poimenovanje za ‘globoki graben’ v nemščini tiefer graben). pri gorskih imenih 
je deloma prišlo tudi do sistematičnega ponemčevanja domačih slovenskih imen, ki jih tako 
slovensko kot tudi nemško govoreči niso sprejeli (npr. malovršnikov vrh - zwölferkopf, 
kozjak - geißberg), zato na zemljevide zapišemo le imena, ki jih uporabljajo domačini. 
pokrajinska in gorska imena ter imena voda in druga imena, ki so v rabi v obeh jezikih, 
so na zemljevidih, ki jih izdajajo kulturna društva, označena s poševno črto: drau/drava, 
Freibacher stausee/homeliško jezero, schwarzgupf/Črni vrh. 

zemljevidi, ki jih izdajajo slovenske ustanove in kulturna društva, so pomemben vir 
za mikrotoponomastiko, tj. za slovenska pokrajinska, vodna in gorska imena ter za hišna 
imena na koroškem. v sodelovanju sniuj, avstrijske komisije za standardizacijo imen 
(ako) in ob strokovni pomoči komisije za standardizacijo zemljepisnih imen vlade rs 
naj bi nastal seznam pokrajinskih, vodnih in gorskih imen na koroškem, zato je potrebna 
standardizacija krajevnih, pokrajinskih, vodnih in gorskih ter drugih imen. standardizacija 
oz. poenotenje načina pisanja je pomembno za nadaljnjo rabo teh imen na drugih zemlje-
vidih, na kažipotih, v vodnikih in drugih publikacijah (klinar idr. 2005: 36–38).

osrednji kulturni organizaciji koroških slovencev spz in kkz sta v okviru ope-
rativnega programa čezmejnega sodelovanja slovenija–avstrija 2007–2013 v letu 2010 
prijavili čezmejni projekt »kulturni portal ledinskih in hišnih imen na koroškem«, pro-
jektna partnerja na slovenski strani sta razvojna agencija gorenjske in gornjesavski muzej 
jesenice. projekt je bil odobren in se izvaja od 1. oktobra 2011, cilji projekta pa so priprava 
poenotene metodologije, priprava zemljevidov in skupnega čezmejnega spletnega kulturnega 
portala ledinskih in hišnih imen na koroškem in gorenjskem. kot strokovna partnerja 
sta vključena sniuj in inštitut za slovenski jezik Frana ramovša zrC sazu. v sklopu 
projekta je julija 2011 izšel strokovni priročnik Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen« s 
poenoteno metodologijo za dokumentacijo ledinskih in hišnih imen ter navodili in smernicami 
za društvenike in raziskovalce – strokovnjake (klinar idr. 2005).
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javno delo – promoCija slovenske kulturne dedišČine

po sprejetju slovenskih ledinskih in hišnih imen v seznam nesnovne dediščine v avstriji so o 
tem poročali (in še poročajo) avstrijska in slovenska televizija (dnevna poročila, kulturne oddaje 
itn.), avstrijske, koroške in slovenske radijske postaje, avstrijski in slovenski časopisi, s čimer 
so pripomogli k širšemu – javnemu ozaveščanju teh imen kot kulturne dediščine. sledile so se 
številne prireditve, vabila na konference, v šole ipd., ki dodatno prispevajo k najširši promociji 
te kulturne dediščine in tudi k predstavitvi dejavnosti slovenskih krajevnih kulturnih društev.

septembra 2010 je potekala vseavstrijska prireditev dolga noč jezikov (www.langenacht-
dersprachen.at). zvezno ministrstvo za pouk, umetnost in kulturo je vabilo ustanove v avstriji, 
da sodelujejo s projekti in prireditvami. v to prireditev so bila vključena tudi predavanja heinz-
dieterja pohla ‚der beitrag der minderheiten zum namengut Österreichs / prispevek manjšin k 
dediščini imen v avstriji‘, ki so potekala v pliberku (prireditelji kulturni referat mestne občine 
pliberk, mepz podjuna, mopz kralj matjaž) in v šentprimožu (prireditelji spd danica, spd 
vinko poljanec, gWl škocjan). v »stari pošti« v bistrici na zilji je imel h.-d. pohl predavanje 
‚das slowenische und das deutsche im unteren gailtal / nemška in slovenska imena spodnje 
zilje‘ (prireditelji: spd zila in volilna skupnost straja vas). na koroškem so zapustili sled vsi 
zgodovinsko navzoči jeziki. referent je z zgledi predstavil jezikovne plasti (predrimsko, romansko, 
slovansko oziroma slovensko, bavarsko, sodobno nemščino), ki se zrcalijo v imenih na koroškem, 
in podal primerjave z imeni na gradiščanskem. opozoril je tudi na sledi slovenščine v koroški 
in avstrijski nemščini in na slovenske sposojenke na koroškem, na vzhodnem tirolskem in 
drugod. posebej je upošteval krajevna imena v podjuni in na zilji.

še pred sprejetjem imen v avstrijski seznam unesca je martina piko-rustia na mednarodni 
konferenci »Živeti z dediščino«, ki jo je leta 2009 na ptuju organiziralo slovensko etnološko dru-
štvo v sodelovanju s slovensko nacionalno komisijo za unesco, spregovorila na temo ‹varovanje 
nesnovne dediščine v manjšinski kulturi – slovenska ledinska in hišna imena na koroškem kot 
primer dobre prakse›. na posvetu je vodja avstrijske nacionalne agencije za nesnovno dediščino 
maria Walcher spregovorila o prizadevanjih za prvi avstrijski razpis za vključitev elementov v 
nacionalni seznam. takrat na koroškem o pripravi vloge za unescov seznam še nismo razmišljali, 
vendar je razprava na ptuju pripomogla, da smo v tem projekt prepoznali kot zgleden projekt.

po sprejetju ledinskih imen v unescov seznam je martina piko-rustia leta 2010 na »x. 
srečanju slovencev iz zamejstva in po svetu« v uvodnem prispevku predstavila prizadevanja 
slovenskih krajevnih kulturnih društev za ohranjanje imenske dediščine in opozorila na 
pomen uvrstitve v avstrijski seznam unesca (piko-rustia 2010a). prav tako je takrat opo-
zorila tudi na pripravo kataloga žive dediščine v sloveniji, v katerega naj bi, po predlogu 
tedanjega koordinatorja za varstvo žive kulturne dediščine v sloveniji, naška križnarja, 
vključili tudi dediščino slovencev v zamejstvu. katalog naj bi predvsem evidentiral živo 
dediščino v slovenskem kulturnem prostoru in predlagal vpise v državni register.6

6 spletno mesto do konca leta 2010: www.zkds.si, zdaj: http://www.nesnovnadediscina.si/
seznam-vpisanih-enot-nesnovne-kulturne-dediscine.
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martina piko-rustia je projekt predstavila tudi na zasedanju stalnega komiteja za 
geografska imena v nemškem prostoru (stagn – ständiger ausschuss für geographische 
namen), ki je aprila 2010 zasedal v tinjah. udeleženci so z zanimanjem razpravljali o novi 
možnosti zaščite in živega ohranjanja te pomembne dediščine z unescovo podporo. zato je 
oktobra 2011 projekt predstavila tudi učiteljem avstrijskih unescovih šol, ki so takrat imeli 
zborovanje na koroškem, decembra 2011 pa tudi dijakom celovške slovenske gimnazije in 
vegove gimnazije v ljubljani v okviru skupnega projektnega tedna obeh šol.

delovna skupina za slovence zunaj meja rs pri slovenskem etnološkem društvu, ki jo 
vodi katalin munda hirnök, pa je organizirala tri posvete na temo varovanja nesnovne dedi-
ščine pri slovencih v zamejstvu. prva delavnica je potekala leta 2010 v špietru, druga leta 2011 
v monoštru, tretja pa leta 2012 v plešcih na hrvaškem. z delavnicami so želeli organizatorji 
ozavestiti pomen ohranjanja žive dediščine pri slovencih v zamejstvu tako na lokalni ravni 
kot v sloveniji, hkrati pa opozoriti tudi na to, da je treba to dediščino predstaviti v državnih 
registrih držav, kjer živijo slovenske manjšine (italija, avstrija, madžarska in hrvaška).

sklep

za sklep lahko ugotovimo, da je sprejetje slovenskih ledinskih in hišnih imen v avstrijski 
seznam nesnovne kulturne dediščine izostrilo fokus na to pomembno kulturno dediščino, 
ki je bila postavljena v središče pozornosti javnega poročanja, strokovne obravnave in, kar 
je najpomembnejše, lokalnega življenja.

slovenska ledinska in hišna imena so živa kulturna dediščina, ki je globoko ukoreni-
njena v zavesti slovensko in nemško govorečih korošcev, ta imena so tudi bistvena sestavina 
kulturne in narodne identitete koroških slovencev. dokumentacija imen je pomembna za 
razumevanje gospodarskega in socialnozgodovinskega razvoja koroške. mnoga slovenska 
imena so živa le v ustnem izročilu in do danes še niso bila zapisana. zemljevidi to izročilo 
ohranjajo v pisni podobi, v smislu unescove konvencije pa naj bi imena ostala predvsem v 
živi rabi. tako kot ohranjamo bisere naše materialne dediščine, je tudi naša nematerialna 
– duhovna dediščina zaklad, ki ga je treba ohraniti za naslednje rodove.
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slovenian Field and house names in the austrian inventorY 
oF intangible Cultural heritage

In March 2010, the first list of UNESCO intangible cultural heritage in Austria was presented 
to the public. Among the first elements to be included were Slovenian field and house names in 
the region of Carinthia (slowenische Flur- und hofnamen in kärnten). When in 2010 Austria 
presented for the first time the traditions of intangible heritage to be preserved with the support of 
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the UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible Cultural heritage (2003), 
the media interest was accordingly high. Slovenian field and house names as important elements 
of cultural heritage were reported on by Austrian and Slovenian national televisions, Austrian, 
Carinthian and Slovenian radio stations, as well as Austrian and Slovenian newspapers. The 
most important, however, were reports by the Carinthian media, which included the question 
whether the inclusion of the names on the UNESCO list would incite a change in the way of 
thinking in Carinthia.
The application to add Slovenian field and house names to the Austrian list of intangible heritage 
was signed by representatives of associations as well as individuals who had been devising maps of 
Carinthia featuring domestic field and house names. 2008 saw the publication of a tourist map 
with standardised field and house names in Sela (www.kosuta.at/projekt) and a map of dialect 
names in Kotmara vas (www.gorjanci.at). As they were published, field and house names began 
to be collected and documented following their example in local Slovenian associations across 
the Rož valley, similar efforts also appearing in the valleys of Zilja and Podjuna. The year 2011 
brought two new publications: a municipal tourist map in Šmarjeta v Rožu with standardised 
names and a map of dialectal names in Škofiče. Both maps also carried the official Unesco logotype. 
Efforts in collecting, documenting as well as devising maps have been carried out in municipalities 
of Pliberk, Žitara vas, Šmarjeta, Borovlje, Bilčovs, Hodiše, Bistrica v Rožu, Šentjakob v Rožu, 
Bekštanj, Bistrica na Zilji and Podklošter. Project contributors include individuals, members 
of associations, students and young researchers – from fields of Slovenian linguistics and ethnog-
raphy. Organisational support to the project is provided by the central cultural organisations of 
Carinthian Slovenians (Christian Cultural Association and Slovenian Cultural Association), and 
expert support is provided by Urban Jarnik Institute of Slovenian Ethnography.
The interest in Slovenian names in Carinthia can be traced back to the 19th century, but re-
search was particularly intense after World War II – both by German-speaking and Slovenian 
researchers. They recorded the names, researched and interpreted them, as well as published in 
expert and popular publications, thus creating a rich treasury of documented names that has 
been available to experts and to the general public. An innovative approach to documenting field 
and house names in Carinthia was devised by the collector Jozi Pak, who localised the names by 
placing them on maps.
After the Slovenian field and house names were added to the Austrian list of Unesco intangible 
cultural heritage (2010), the staff of Urban Jarnik Institute of Slovenian Ethnography in coop-
eration with the central cultural organisations prepared working meetings for the associations 
working towards the preservation of Slovenian names in Carinthia. Slovenian Mountaineering 
Society Klagenfurt has also formed a board for field and house names and has been striving for 
bilingual signposts to be mounted in the mountainous area of the Carinthian bilingual area, 
thus wanting to preserve Slovenian field and house names also in their natural environment.
In 2011, a special working group consisting of professionals and experts was formed at the initiative 
of Urban Jarnik Institute of Slovenian Ethnography, and they established contacts with AKO Aus-
trian Standardisation Commission (Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde) 
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and the Slovenian Governmental Commission for the Standardisation of Geographical Names. 
The group informs both commissions on its work, develops materials, and warns of unresolved 
issues. In April 2011, members of the working group were invited to a meeting with the United 
Nations representative to Geneva, Ms Farida Shaheed. In October 2011, group representatives 
were also invited officially to a meeting of the Slovenian Commission for the Standardisation 
of Geographical Names, and in March 2012, the AKO Austrian Commission invited Martina 
Piko-Rustia to their regular meeting, where she presented in discussion how Slovenian names 
are written down on maps.
Within the cross-border cooperation operational programme SI–AT 2007–2013, the Slovenian 
Cultural Association and the Christian Cultural Association have been implementing the cross-
border project “Cultural Portal of Field and House Names in Carinthia” since October 2011, 
their project partners in Slovenia being Gorenjska Development Agency, and Gornjesavski muzej 
Jesenice, with expert partners Urban Jarnik Institute of Slovenian Ethnography and Fran Ramovš 
Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU. Aims of the project include development of a 
unified methodology, as well as preparation of maps and a joint cross-border online cultural portal 
of field and house names in Carinthia and Gorenjska regions. The project saw the publication 
of the expert handbook methods of Collecting Field and house names (2011) presenting a 
unified methodology of documenting field and house names.
Based on the already mentioned extensive media coverage, Slovenian field and house names on the 
list of UNESCO intangible heritage in Austria encouraged a wider growth in public awareness 
of these names being part of cultural heritage. This was followed by several events, invitations to 
conferences and schools, etc., which contributed to a general promotion of such cultural heritage, 
as well as a presentation of activities of Slovenian local cultural societies.
Slovenian field and house names are part of living cultural heritage that is ingrained strongly in 
the perception of Slovenian- and German-speaking Carinthians, and are also a major element in 
the cultural and national identity of Slovenians in Carinthia. To understand the economic and 
social-historical development of Carinthia, it is important to document these names. Numerous 
Slovenian names have so far only been living in the oral tradition and have not been documented 
in writing. Maps help preserve this tradition in the written form, whereas the UNESCO Con-
vention predicts for the names to remain being used actively. 
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