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DEDIŠČINA 
ZVONČARSTVA V 
GORJANSKIH VASEH
Živimo v krajih, kjer se stikajo in prepletajo 
romanska, slovanska in germanska kultura. 
Če zožimo prostor na zgornjo Gorenjsko, 
natančneje na Pokljuško planoto, dolino 
Radovne in tamkaj posejane gorjanske 
vasi, in nas razmišljanje, podkrepljeno z 
zgodovinskimi dejstvi, privede naprej do 
rudnih nahajališč, obsežnih bukovih gozdov 
in vodnih virov alpskih rek in studencev, 
kaj kmalu pridemo do rude v naravi in 
pridobivanja železa, v sprva enostavnih 
pečeh, prek fužin, tja do številnih kovačnic, 
spretnih kovačev in izdelkov. V kovačnicah 
ob reki Radovni, zlasti v Grabču so kovali 
odlično, kakovostno orodje. Daleč naokoli 
so bile poznane sekire iz Grabča. V kovaški 
domeni je bilo tudi izdelovanje večjih in 
manjših kovanih zvoncev, visoko cenjenih v 
deželah Avstro-Ogrske in tudi širše. Da pa se 
je na vrhu Homa že v obdobju antike, pred 
okoli 2.000 leti pasla drobnica, pripoveduje 
imenitna najdba in za naš prispevek 
pripravljen sestavek Janeza Bizjaka:1 

1 Posredovani zapis, Janez Bizjak.

ZGODBA BRONASTEGA 
ZVONČKA S HOMA
Bilo je 12. septembra 2010, ko sva z ženo 
na Homu iskala gobe in pod vrhom na 
podhomski strani zavila na novo, v letu 
2009 zgrajeno traktorsko vlako. Na najbolj 
strmem delu vlake se je med zdrobljenimi belo 
rdečkastimi skalami zagozdeno zasvetilo 
nekaj zelenega. Bilo je lepo zaobljeno, od 
traktorskih gum zglajeno, a nepoškodovano 
in je zaradi svoje barve izstopalo iz debelega 
kamenega drobirja. Najprej sem pomislil na 
kamenodobno kamnito sekirico iz zelenega 
tufa, ko pa sem s prsti gladil površino, sem 
videl, da gre za bron, zato sem vznemirjeno 
pričakoval prazgodovinsko bronasto 
sekirico. Na brežini vlake sem odlomil 
debelejšo vejo in z njo previdno luščil uganko 
iz njenega, od traktorjev zbitega kamenega 
oklepa. Namesto pričakovane sekirice se je 
prikazal bronasti zvonček. Znotraj nabit 
z zemljo in peskom, zato je oblika ostala 
nepoškodovana. Kot bi ga pravkar vzel iz 
livarske delavnice. Le na spodnjem delu ene 
stranice je manjkal manjši, komaj opazni 
odlomljeni del.

Marjan Zupan, rojen leta 1960, se s krajevno zgodovino, narodopisjem in 
ostalim pisanjem ukvarja že prek četrt stoletja. V omenjenem obdobju je 
luč sveta ugledalo enaintrideset avtorskih in soavtorskih del, ter številne 
reportaže in prispevki v slovenskem časopisju. Marsikatera pripoved, 
dogodek ali zgodba je tako iztrgana pozabi in ponujena sedanjim in 
bodočim rodovom v zavedanje in ponos. Zaposlen je pri Zavodu za kulturo 
Bled, na Blejskem gradu.

Marjan Zupan
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Opis: Ulit bronast zvonček piramidaste in 
na vrhu rahlo zaobljene oblike, v spodnjem 
delu pravokoten, velikosti 5,4 cm x 4,6 
cm in visok 5,7 cm (do ušesca). Na vseh 
štirih vogalih ima poudarjene odebeljene 

bradavičke. Zgoraj ima ohranjeno polovico 
ovalno oblikovanega ušesca za obešanje, 
znotraj je ostal nepoškodovan železni 
kembelj valjaste oblike, železna žičnata 
zanka za kembelj pa je odlomljena. Po 

Bronast zvonček iz 1.–4. stoletja, najden na vrhu Homa nad Podhomom

Jamrova s paleto kovanih zvoncev
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primerjavi podobnih bronastih zvončkov iz 
Posočja in avstrijskih visokogorskih pašnih 
planin (pod Dachsteinom) zvonček s Homa 
uvrščamo v čas od 1. do 4. stol. Torej je star 
skoraj 2.000 let.

Domnevamo, da je bil Hom pred 2.000 leti 
velik pašnik, gozd ga je porasel pozneje. 
Najdba dokazuje, da so pred 2.000 leti pod 
Homom stalno živeli ljudje, njihova ovca pa 
je na brezpotnem pašniku visoko pod vrhom 
izgubila svoj zvonček. Na katerem sejmu 
so ga kupili? Ali so ga morda ulivali sami? 
Ali ima zvončarska tradicija svoje prve 
korenine že v antiki? V Julijskih Alpah sta 
bila doslej najdena: bronasti zvonček visoko 
nad Dednim poljem in tale bronasti zvonček 
s Homa. Zatorej gre za veliko redkost. 

Zapis o gorjanskem zvončarstvu je pod 
naslovom Pri gorjanskih zvončarjih objavil 
že Ivan Dodič.2 V Slovenskem etnografu 
leta 1951 zasledimo članek etnologa dr. 

2 I. Dodič, Pri gorjanskih zvončarjih, Naš rod X, 
1937/38, str. 30–31.

Borisa Orla,3 ki se je v svoji študiji podrobno 
posvetil zvončarski dejavnosti v vaseh na 
območju Gorij. Na osnovi študije dr. Borisa 
Orla je o zvončarstvu v Gorjah v Gorjancu, 
občasnem glasilu Krajevne skupnosti Gorje 
v letih 1980–1983, pisal Jože Ambrožič. V 
roke pa mi je prišel tudi povsem identičen 
zapis Zvončarstvo v Gorjah, pod katerega se 
je leta 1983 podpisal Anton Torkar. Poglavje 
zvončarstvu je leta 1989 v knjigi Domače 

3 B. Orel, O izdelovanju živinskih zvoncev, Slovenski 
etnograf, str. 132–141.

Prižgana oglarska kopa

Postavljanje oglarske kope na »Zgvavnci«
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obrti na Slovenskem, na straneh 124 in 125, 
namenil dr. Janez Bogataj. Sam sem strnjen 
oris omenjene teme, vključujoč fužino v 
Radovni, opisal v Tedenski tribuni leta 
2004.4 Leta 2007 pa sem povzetek zvončarske 
tematike, poleg življenjske zgodbe Florjana 
Tišlerja, oglarjenja in zgodb dolgih večerov, 
opisal v knjižici Zapisan naravi.5 Povod k 
tokratnemu pisanju pa je korespondenca, 
ki obsega nekaj pisem med zvončarjem 
Matevžem Janom iz Višelnice in naročniki 
širom Avstro-Ogrske. Omenjeno mi je pred leti 
prinesel prijatelj Leopold Kolman, zakladnik 
zgodovine Bleda z okolico. Pri nastanku tega 
prispevka se naslanjam na omenjene avtorje 
in na osebna srečanja z zvončarji, ki sem jih 
doživel kot kratkohlačnik, pa tudi kasneje.

4 M. Zupan, Pesem zvoncev iz fužinarskih Gorij, 
Tedenska tribuna, priloga Slovenskih novic, 23. 10. 
2004, str. 15.

5 M. Zupan, Zapisan naravi, 2007.

Pri izdelovanju zvoncev je nemalokrat sodelovala celotna družina – pri Jamru v Mevkužu

Pred Jamrovo kovačnico v Mevkužu
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ZAČETKI KOVANJA ZVONCEV 
V GORJANSKIH VASEH
Z dejavnostjo kovanja zvoncev so, po ustnem 
izročilu, že leta 1752 začeli na Višelnici pri 
Jakobu Janu, po domače pri Rebrovcu. Za 
Jakobom je zvončarstvo prevzel sin Jernej 
Jan, Jakob se je namreč preselil na Bled, v 
Zagorice, kjer je osnoval novo zvončarsko 
delavnico, ki pa je po njegovi smrti 
prenehala z delovanjem. Leta 1820 so pričeli 
z izdelovanjem zvoncev tudi pri Pogvajnu na 
Višelnici. Največji razmah je zvončarstvo v 
gorjanskih vaseh doživljalo pred nekako 100 
do 120 leti. V tem obdobju so kovali zvonce 
na Višelnici, v Mevkužu in v Podhomu. 
Na Višelnici pri Rebrovcu (Janez Jan), pri 
Pogvajnu (Matevž Jan) in pri Zadneku 
(Polak), v Mevkužu pri Jamru (Jožef Jan) 
in pri Ferjanu (Šronc). V Podhomu pa pri 
Maroltu (Janez Jan), pri Roku (Brejc), 
kovali so jih tudi pri Kovarju (hišno ime 
kaže na dejavnost). Na območju gorjanskih 
vasi je obstajalo osem zvončarskih delavnic. 
Zanimivo je dejstvo, da jih je kar polovica 
pripadala lastnikom z rodbinskim imenom 
Jan in prav vsi so si v sorodu.

Od navedenih delavnic sta v začetku 
osemdesetih let 20. stoletja obstajali le še 
dve. Na Višelnici pri Pogvajnu je kot zadnji 
izdeloval zvonce Alojz Jan. Še dandanašnji 
me navdaja živ spomin, kako sva s sošolcem 
Igorjem, sinom Alojza Jana, na poti iz šole 
spotoma z veseljem zavila v skrivnostno 
temno kovačnico z izstopajočim ognjem in 
zvočno kuliso udarjanja, oblikovanja kosov 
pločevine – bodočih zvoncev. Ob eni takšnih 
priložnosti, ki jim z današnjega gledišča 
mirno lahko rečem učna ura zgodovine, mi 
je prijazni zvončar Alojz skoval zvonček, ki 
ga s ponosom hranim še danes in mi je drag 
spomin na čase, ki jih ni več. V tem obdobju 
so zvonce izdelovali tudi še v Mevkužu pri 
Jamru, kjer sta kovala Vinko Jan in njegov 
stric Janez Jan. 

Po pripovedovanju naj bi največ zaslužili v 
obdobju, ko so zvončarji sami pridobivali 

pločevino iz železa. Ko so tovarne začele 
proizvajati pločevino in z njo zalagati 
zvončarje, se je dobiček občutno zmanjšal, 
zavoljo česar so nekateri začeli opuščati 
to dejavnost. Prenekateremu zvončarju je 
primanjkovalo delavcev, ki so bili zvečine 
družinski člani ali zunanji pomočniki. 
Najstarejša zvončarska delavnica pri 
Rebrovcu na Višelnici je ugasnila leta 1926. 
Razlog je bil v veliki meri prav v pomanjkanju 
delavcev, kovačev, nekatere zvončarske 
delavnice pa so z dejavnostjo prenehale že 
prej. V nekaterih primerih lastniki niso več 
čutili potrebe po dodatnem zaslužku, ki ga je 
nudilo zvončarstvo. Ko so si povečali imetje, 
obnovili hišo ali gospodarsko poslopje, 
so ga opustili. Tako je bilo pri Maroltu v 
Podhomu, kjer so okoli leta 1895 zvončarijo 
opustili. V spomin na čase kovanja zvoncev 
je tamkaj na vrtu ostal manjši zidan objekt 
nekdanje zvončarske delavnice, imenovan 
fržina (fužina). Podoben razlog prenehanja 
z zvončarsko dejavnostjo je bil bržkone 
prisoten še kje.

Matevž Jan – Pogvajen, pred zvončarsko kovačnico
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Nastanek in razmah zvončarstva na območju 
Gorij je povezan z živinorejo in planšarstvom. 
Prebivalstvo se je zvečine ukvarjalo z 
živinorejo in s tem povezano pašo na pašnikih 
in višje ležečih planinah, zavoljo česar je 
bila potreba po kravjih zvoncih velika. Svoj 
delež k razmahu zvončarstva v teh krajih pa 
so nedvomno prispevali fužinarski obrati v 

bližnjih Radovni, Bohinju in na Jesenicah. 
Od tam je namreč prihajalo železo, brez 
katerega omenjene dejavnosti ne bi bilo. V 
povezavi s fužinarstvom je bila tudi močno 
razvita kovaška obrt v Grabču. Tamkaj so 
sloveli priznani »sekirni kovači«. Razvoju 
zvončarjenja sta botrovala tudi kakovostna 
ilovica, ki jo je moč dobiti tod okoli, in odlično 
oglje, pretežno s pokljuških in ostalih kopišč.

Zanimivo je tudi dejstvo, da zvončarstvo kot 
posebna obrt ne obstaja. Nihče od zvončarjev 
se ni ukvarjal izključno s tem opravilom. Pri 
Jamru v Mevkužu je denimo zvončarstvo 
sobivalo s kovaško obrtjo. Po ustnem izročilu 
so bili že od nekdaj vsi zvončarji kmetje, 
v glavnem mali posestniki, ki so si poleg 
skromnega poljedelstva na ta način zagotovili 
nekaj postranskega zaslužka. Na začetku 
osemdesetih let 20. stoletja, ko sta obstajali 
le še dve zvončarski delavnici, zvončarjenje 
ni bilo omejeno zgolj na zimski čas kot nekoč. 
Takrat so zvonce, zaradi številnih naročil, 
izdelovali tudi čez leto. Delavnik zvončarjev je 
trajal od sedme ure zjutraj do sedmih zvečer. 
Opoldan so si vzeli uro za kosilo in počitek, 
v popoldanskem času pa nekaj malega za 
malico. Najeti delavci so bili leta 1922 poleg 
hrane plačani s 50 dinarji na dan, poleg 
tega so bili tudi socialno zavarovani. V času 
obratovanja zadnjih zvončarskih delavnic 
je zavoljo pomanjkanja zunanjih delavcev 
morala za delo poprijeti cela družina.

Desetero Jamrovih kovanih zvoncev

Štefan Žemva je izdelal študijo razmerij Jamrovega 
kovanega zvonca izpred leta 1910, ki ga hranijo pri 
Žaleharju v Podhomu

Maroltova »fržina«, kjer so kovali zvonce v Podhomu
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POSTOPKI IZDELOVANJA 
KOVANIH ZVONCEV
Najprej so si na Javorniku ali v bohinjskih 
fužinah priskrbeli taljeno železo »grodl«, ki 
so ga za tem v Grabču »na prvo roko« skovali z 
velikim kladivom »norcem«. »Pleh so vlekli.« 
S kladivom na vodni pogon so ga »potegnili«. 
Nakar so ga »vlekli« še doma, vse dotlej, da 
je bil »glihoven«. Po spominih dr. Jakoba 
Jana so nekako do leta 1878 pripravljali 
pločevino iz železnih kosov, in sicer za vsak 
zvonec posebej. Ob tej priložnosti so prišli 
k zvončarju sosedje z namenom pomagati 
kovati »pleh«. Kos železa so istočasno na 
enem nakovalu kovali trije krepki možje in 
to v taktu. Eden je kovanje vodil, ostala dva 
pa sta na drugi strani nakovala s težkima 
kladivoma »vlekla« železo na vse strani. Bilo 
je sila težko in zamudno delo.6 

Pločevino (pleh) ustrezne debeline, odvisno 
od velikosti zvoncev, so s škarjami narezali 
na primerno velike ploščice (štiklce). Nato so 
jih poravnali, določili njihovo sredino, nakar 
so jim z mašino, s posebnimi klini ali noži 
(štancami) ob obeh straneh na sredini vrezali 
po en zob. V starejših obdobjih so omenjeni 
postopek napravili s škarjami. Ko so bili 
zobje vrezani, so vzeli ploščico (najpogosteje 
po tri ali pet skupaj) in jo kovali ali »bokali« 
na ustreznem »modlu«, tako imenovani 
vdolbini, ki je bila vdelana na ploščati strani 

6 B. Orel, O izdelovanju živinskih zvoncev, Slovenski 
etnograf, str. 132, 133.

nakovala (ampasa). S postopkom »bokanja« 
je dobila ploščica primerno ukrivljeno 
– obokano obliko. Delu, ki je bilo s tem 
postopkom opravljeno, so rekli »zvonc po 
ta večem nardit«. Nadalje so na posebnem 
nakovalu zavihali »zbokano« ploščico, kar 
je pomenilo, da so obe polovici sestavili 
oziroma stisnili skupaj v obliko zvonca, 
na vrhu pa zakrivili še oba zoba na vsaki 
strani in z njima zaprli morebitno odprtino. 
Za tem so na spodnjem delu z zakovicami 

Alojz Jan – Pogvajnov Lojz pri kovanju zvoncev na 
Višelnici

Ognjišče in nakovalo v Pogvajnovi zvončarski delavnici

Zvončar z Višelnice, delo slikarke Anje Bunderla
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(neti) zakovičili (zanetali) obe polovici. Po 
»netanju« so dobro »zbili« zvonec na vseh 
mestih skupaj in s tem postopkom je zvonec 
dobil končno obliko. Manjkala mu je le še 
kamba (kampa). Vstavili so jo vrh zvonca na 
način, da je bila polovica »kampe« znotraj, 
polovica pa zunaj zvonca. Notranja polovica 
je služila za namestitev kombla (betice), 
zunanji del pa za pritrditev zvonca.

Ko je bil zvonec v grobem narejen, ga je 
bilo treba pomedeniniti – obliti z medenino 
(mesingam). Zvončarji so omenjeni postopek 
imenovali »votanje«. Pri tem postopku je 
bilo treba najprej pripraviti oprano, čisto 
ilovico, ki so jo kopali na Zgornjih Lazah. 
Ilovica je morala biti brez kamenja, ni smela 
biti pretrda ne premehka. Da je bila čim bolj 
strnjena, so ji vmešali ostanke volnenega ali 
bombažnega prediva, ki so jih nekoč hodili 
iskat celo k tkalcem platna v Bohinj. Ilovico 

so »pawowali«.7 Tako je bila pripravljena za 
nadaljnji postopek. Na deski, ki so jo držali 
na kolenih, so razvlekli pripravljeno kepo 
ilovice v primerno debelo plast, nanjo pa 
nasuli opilkov medenine, nato so vstavili 
(poronali) zvonce, kar je pomenilo, da so po 
pripravljeni plasti ilovice v tri vrste zložili 
od dvajset do štirideset zvoncev. Pri tem so 
vstavljali manjše zvonce v večje, mednje pa 
polagali koščke smrekovega lubja (čresu), z 
namenom, da se pri oblivanju z medenino 
zvonci niso sprijeli. Zvonce, položene na 
ilovnato plast, in prostore vmes so prav 
tako potresli z medeninastimi opilki, nakar 
so jih zavili oziroma zamazali z ilovico v 
nekakšen ilovnat zavitek, ki so ga imenovali 
pušelj (pušl). Pri »zamazvano« so na eni 
strani »pušla« napravili tri do štiri luknje, 
da kasneje, ko je bilo vse skupaj v ognju, 
segreti zrak ilovnatega ovoja ni »razgnal«. 

7 Prav tam, str. 133.

Del notranjosti zvončarske delavnice na Višelnici
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Po končanem »votanju« pa je skozi omenjene 
odprtine lahko iztekala preostala medenina. 
Za en postopek »votanja« so običajno 
pripravili dvajset ali več »pušlov«.

Medenino (mesing) so dobivali v raznih 
delavnicah v obliki medeninastih ostružkov, 
opilkov, ter iz zavrženih medeninastih 
predmetov splošne rabe, kot denimo 
medeninaste kljuke, pipe in podobno.8 

8 Prav tam.

Medtem so na kovaškem ognjišču ( ješi) že 
kar nekaj časa kurili s smrekovim ogljem. 
Nekoč so z nogo »gonili« kovaški meh, ki je 
vpihoval zrak v kurišče. Pri tem delu se je 
moralo zvrstiti kar nekaj ljudi, ki so jih pri 
»votanju« vedno dobro pogostili. Zadnjim 
zvončarjem je pri tem opravilu pomagal 
ventilator na električni tok.

Pušlje so nekaj časa sušili v bližini »ješe«, 

Še neobdelani gorjanski zvonci Pomedeninjeni gorjanski zvonci

Učno pismo Jožefa Žemve iz leta 1926, ko se je pri Jamru v Mevkužu – pri Vinku Janu, kovaškem in zvončarskem 
mojstru izučil obrti
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nakar so jih enega za drugim polagali v ogenj. 
Tamkaj se je vsak od njih »pekel« ali »votal« 
najmanj eno uro. V starih časih so položili 

v ogenj zgolj en pušelj, v zadnjem obdobju 
klasičnega kovanja zvoncev so v ogenj, enega 
na drugega, položili dva pušlja hkrati, ločena 
sta bila z žerjavico. Tretjega pa so dali na 
premične vilice, pritrjene v steno ob ognju, 
na t. i. mačka (maško). Tamkaj se je pušelj 
dodatno osušil in močno segrel.

Pušlje so v ogenj polagali z vilami, na ognju pa 
so jih obračali in popravljali s tako imenovano 
»rašplo«. Pri obračanju pušljev v ognju 
je staljena medenina znotraj pušljev lepo 
oblivala zvonce. Prava zvončarska umetnost 
je bila v ognju ob pravem času obrniti pušelj, 
kakor ga ob pravem času vzeti iz ognja. Tu 
se je izkazal pravi zvončar. Ko je višnjevo 
zagorelo iz lukenj v pušlju, je pomenilo, da 
je bil »pušl pečen«. Ko je bil pušelj »zvotan«, 
se je postopek pomaknil naprej. Na »maško« 
so dali sušit naslednji pušelj. »Spečen« pušelj 
so z vilami odnesli pred kovačnico, kjer so 

ga s »kauko« toliko časa valjali po tleh, da je 
iz njega odtekla preostala medenina. Pušelj 
so naprej pritrdili v valjalnico (valavnco), 
kjer se je vrtel. Pri tem je tekoča medenina 
še vedno oblivala zvonce znotraj pušlja. Z 
valjalnico se je zaključil postopek oblivanja 
– medeninjenja zvoncev in se hkrati pričel 
postopek ohlajevanja pušlja. V prvotnih 
obdobjih zvončarske dejavnosti niso 
poznali takšnih zvončarskih naprav, kot je 
valjalnica. Pušlje so obračali in vrteli kar po 
tleh. Iz valjalnice so odnesli pušelj v mišnico 
(mišenco). To je bil poseben zaboj, »truga«, ki 
se je dala zapreti in je imela luknje. Mišnico 
s pušljem so kar najhitreje položili v sod ali 
čeber hladne vode in s tem postopkom je bilo 
ohlajanje pušlja končano.

Pušlju so razbili lončeni oklep in pobrali 
»zvotane« zvonce, ki pa so bili še hrapavi, 
brez leska končne podobe. Zavoljo tega so 
jih zmetali v poseben valjast zaboj ali sod, 
ki so ga imenovali »drumla«. V tej vrteči se 
napravi so se zvonci drgnili drug ob drugega 
in se na ta način čistili. Ko so zvonci prišli iz 
»drumle«, so dobili svojo pravo medeninasto, 
lesketajočo zunanjost. Po opisanem čiščenju 
ali že pred njim so zvoncem na spodnji del 
»kampe« obesili bitico (kombel). In tako je 
bil zvonec gotov.

Kovan zvonec sestavljajo trije deli: zvonec, 
»kampa« in »kombel«. Izbokli ali trebušasti 
del zvonca na sredini se imenuje »vamp«. 
Če ima zvonec velik »vamp«, ga imenujejo 
»vampast«. Vampasti del zvonca je bil v 
nekaterih primerih poudarjen s »kranclnom« 
(vencem). To je bil okrasek iz železne žice, 
zalotan okoli zvonca.9 

9 Prav tam, str. 135.

Dopisnica kotlarja in kleparja Josipa Pegama iz Škofje 
Loke, namenjena zvončarju Matevžu Janu iz Višelnice 
glede dobave medenine »mesinga«, potrebne pri 
postopku medeninjenja zvoncev
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VRSTE IN LASTNOSTI 
GORJANSKIH KOVANIH 
ZVONCEV 

Na Višelnici in v Mevkužu so še v obdobju 
pred 2. svetovno vojno izdelovali dve vrsti 
zvoncev – kranjske in tirolske. Po pripovedi 
dr. Jakoba Jana so gorjanski zvončarji do 
leta 1890 izdelovali le eno vrsto zvoncev. 
Omenjenega leta je zvončar Janez Jan 
prejel od odjemalca zvoncev v Innsbrucku 
nov vzorec zvonca, z vprašanjem, če bi kaj 
takega lahko izdelal tudi on. Zvončar je 
prošnji ugodil in od takrat so v gorjanski 
zvončarski dejavnosti poznali dve obliki 
zvoncev. Zaradi lažjega naročanja je bilo 
treba obe poimenovati. Staro, udomačeno 
obliko zvonca so imenovali kranjska, novo 
pa tirolska. Bistvenih razlik med zvoncema 
ni bilo. Kranjski zvonec je imel zmernejši 
»vamp«, večjo odprtino in zobca na vogalih, 
tirolski pa je bil bolj »vampast«, zaradi česar 
je bila odprtina ožja. Leta 1911 so kranjski 
zvonec poimenovali Triglav. Zanimivo je 

dejstvo, da so gorjanski zvončarji dobivali 
tudi vzorce grških in italijanskih zvoncev. 
Grških se niso lotili, nekaj časa pa so izdelovali 

Alojz Jan iz Višelnice pri kovanju malega zvončka

Zvonček, ki mi ga je njega dni na Višelnici skoval Alojz Jan

Iz delavske knjižice o končani vajeniški in pomočniški 
dobi Jožefa Žemve
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italijanske. Zaradi zamudnega dela in 
premalo zaslužka pa so njihovo izdelovanje 
opustili. Še v Avstro-Ogrski so poizkusili 
izdelovati kovane stožčaste konjske zvonce, 
da bi konkurirali ulitim konjskim zvoncem, 
vendar so se pri tem ušteli, zavoljo česar so 
z izdelovanjem prenehali.10  

Za živino je bilo in je še vedno treba napraviti 
zvonce različnih velikosti. Velikost zvoncev 
se meri po njihovi višini, po višini osnovnega 
dela zvonca, brez »kampe« na vrhu in bitice 
zunaj zvonca. V gorjanskem zvončarstvu se le 
ta giblje od treh do petnajstih centimetrov. Po 
naročilih turističnih društev izdelujejo tudi 
majhne zvončke kot spominčke iz posameznih 
krajev. Takšni zvončki so po navadi 
pobarvani z motiviko krajev ali gorskega 
cvetja. Pri zvoncih je poleg privlačnega videza 
pomemben tudi glas. Slednji je odvisen od 
kovičenja in medeninjenja zvoncev. Zvonci, 
izdelani v Gorjah, imajo izredno čist glas, 
kar ni tako preprosto doseči, če pomislimo, 
da je zvonec kovan iz navadne pločevine. Kot 
zanimivost naj omenim, da so ob priložnosti 
skovali zvonce po tonaliteti glasbene lestvice, 
ki so služili kot glasbeni instrumenti.

TRGOVINA Z ZVONCI
Trgovina z gorjanskimi zvonci je bila v 
preteklosti zelo živa. Z njimi so pokrivali 
potrebe domače živinoreje in planšarstva. 
Za časa Avstro-Ogrske so gorjanske zvonce 
razpečevali po Kranjskem, Primorskem, 
Koroškem in Štajerskem, kmalu tudi na 
Tirolskem. V kraljevi Jugoslaviji so jih 
prodajali po vsej državi. Pot so si utrli tudi 
v tujino. V velikih količinah so jih izvažali 
v Avstrijo, Italijo, Grčijo, Turčijo, Veliko 
Britanijo in celo v Afriko. Zaradi kakovosti 
so šli dobro v promet doma in po svetu.

Primer naročila zvoncev s priloženim 
dopisom s strani podjetja Carl Greinitz Neffen 
– Filiale Trieste, namenjenega zvončarju 
Matevžu Janu iz Višelnice:

10 Prav tam, str. 135, 136.

Zvonce so prodajali na kilograme. Cena v 
Avstro-Ogrski je znašala 70 krajcarjev za 
kilogram. V Kraljevini Jugoslaviji je bila 
cena 30 dinarjev za kilogram, v Socialistični 
federativni republiki Jugoslaviji pa na 
začetku osemdesetih let 20. stoletja od 30 do 
40 novih dinarjev za kilogram. Na kilograme 
so prodajali zvonce od 8 centimetrov višine 
dalje, manjše pa so prodajali po kosih. Mali 
zvončki so namreč terjali prav toliko dela, 
bili pa so občutno lažji.

Ovojnica podjetja Carl Greinitz Neffen, Filiale Trieste 
z dne 30. junija, 1906, naslovljena na Gospoda Matevža 
Jana, Višelnica, Gorie by Veldes

Naročilo podjetja Eisen-handels-und industrie 
Aktiengesellschaft Greinitz Triest. Gospodu Matevžu 
Janu, Višelnica, Obergoriach – Veldes, glede 100 kosov 
zvoncev za živino
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Sedaj se z izdelovanjem gorjanskih zvoncev 
na nekoliko moderniziran način, pa 
vendarle s prvinami kovanja, ukvarjajo v 
podjetju Šobrle. Tamkaj izdelujejo zvonce 
velikosti 2, 3, 5, 8, 10, 12 in 15 centimetrov. 
Lahko so temni, medeninasti, neposlikani 
ali poslikani. 

Naročene zvonce so odjemalcem pošiljali sami 
zvončarji, večinoma po pošti ali železnici. 
Pred obdobjem železnice so hodili po zvonce 
krošnjarji in jih naprej razpečevali po 
raznih krajih. Na raznih sejmih pa so zvonce 
prodajali zvončarji sami.

Dopis s strani podjetja Carl Greinitz Neffen - Filiale Trieste zvončarju Matevžu Janu iz Višelnice
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Pismo Ivana Košute iz Zatolmina št. 40, Pošta 
Tolmin, zvončarju Matevžu Janu, Višelnica 
št. 1, Pošta Zgornje Gorje, Ober Krain:

V najstarejših časih zvončarske dejavnosti so 
zvonce nosili v vrečah, kasneje v nahrbtnikih. 
Na ta način so jih nosili denimo v bohinjsko 
Srednjo vas, kjer je bil 4. maja na sv. Florijana 

velik sejem, pa v Bohinjsko Bistrico, kjer 
so imeli velik sejem ob kresu. Zvončarji so 
bili vedno prisotni tudi v Radovljici in na 
Savi (Jesenice). Največkrat so se na sejme 
vozili skupaj s kovači »sekirarji« iz Grabča. 
Matevž Jan, Pogvajnov iz Višelnice, se je 
še dobro spominjal, kako se je na sejme 
običajno vozil s »sekirarji« iz Grabča, ki so 
poleg sekir prodajali tudi »kopule, cpine, 
žakwate, škarje za jarce, kresawne kleše« in 
podobno. Na semenj v bohinjsko Srednjo vas 
so poleg Gorjancev radi zahajali Tolminci 
in Rezijani, ki so kupovali tudi gorjanske 
zvonce.11 Zvonce so prodajali po trgovinah v 
Radovljici, Kranju in tudi drugje. Zanimiv je 
podatek, da so gorjanski zvonci na razstavah 
vzbujali veliko zanimanje že pred več kot 

160 leti. Leta 1838 so bili razstavljeni na 
industrijsko-obrtni razstavi v Celovcu, leta 
1844 pa na obrtniški razstavi v Ljubljani. 

11 Prav tam, str. 140.

Ovojnica in faksimile pisma Ivana Košute iz Zatolmina zvončarju Matevžu Janu na Višelnico
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Pred 1. svetovno vojno so zvončarji iz Gorij 
sodelovali na razstavi v Trstu, v letih 1937 in 
1938 pa na razstavi v Solunu v Grčiji. Tamkaj 
sta dobila Pogvajnova zvonca zlato medaljo 
in nagrado 500 drahem. Na razstavah v 
Grčiji so gorjanski zvončarji sodelovali 
ob posredovanju Zavoda za pospeševanje 
zunanje trgovine iz Beograda. 

Drugo pismo Ivana Košute iz Zatolmina zvončarju Matevžu Janu na Višelnico

Ovojnica Nika Ahačiča iz Tržiča, izdelovalca srpov 
in vsakovrstnega orodja za kmetovalce in obrtnike, 
zvončarju Matevžu Janu iz Višelnice

Gorjanski kovani zvonci so potovali tudi po železnici.
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Dopis Nika Ahačiča iz Tržiča, izdelovalca srpov in vsakovrstnega orodja za kmetovalce in obrtnike, zvončarju 
Matevžu Janu iz Višelnice
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UPORABA GORJANSKIH 
ZVONCEV
Zvonci so bili in so še v pomoč pastirjem. 
Dobro so namreč poznali glasove zvoncev 
svojega tropa in tako vedeli, kje se pase 
njihova živina. Če se je primerilo, da se je 
v planini izgubila krava, jo je bilo najlažje 
najti po zvoku zvonca. Glasovi zvoncev 
odganjajo na pašnikih in »fratah« prisotne 
kače. Hkrati pa tvorijo folklorno idilo na 
planini in so razpoznaven element krajine. 
Lepo je vdahniti čist gorenjski zrak, se 
zazreti v vršace, gozdove, zelene livade in 
ob tem prisluhniti zvončkljanju zadovoljne 
živine po pašnikih. 

Kranjski zvonec je našel posebno vlogo 
tudi v dediščini ljudskih običajev.12 
Danes so poslikani gorjanski zvonci tudi 
kakovostni, avtohtoni turistični spominki, 
ki predstavljajo dejavnost kraja, regije 
in države. Gorjanski zvonec je sestavni 

12 Prav tam, str. 140.

del grba in zastave občine Gorje, skupaj s 
Triglavom pa ga je prav tako moč uzreti v 
razpoznavnem simbolu Godbe Gorje. 

Diploma iz leta 1931

Znamenita Mihova ali Strojeva kovačnica v Grabču
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