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Briksenska posest je segala tudi preko 
Save (npr. Koroška Bela, Leše) in ni bila 
zožena samo na Bled in Bohinj. In prav je, 
da 800 let trajajočo povezavo ne pozabimo 
in da si jo ponovno prikličemo v spomin.
Prva izpričana župnijska cerkev sv. Inge-
nuina in Albuina na Koroški Beli je bila 
posvečena 26. aprila leta 1361 za časa 
knezoškofa Matthäusa an der Gassna 
(1336-1363). Cerkev leži ob stari antični 
tovorni poti preko Karavank na koroško 
stran v Rute in Bistrico v Ložu preko Ja-
vorniškega rovta, Medjega Dola in Belšči-

ce. Težko si predstavljamo, da ne bi pred letom 1361 na tem mestu 
stala vsaj kakšna lesena kapela, ki bi opozarjala na začetek bri-
ksenske posesti na Bledu, saj je od lastništva posesti do posvetitve 
cerkve preteklo že krepko preko 300 let. Tudi sama tovorna pot 
mimo cerkve je morala biti že stoletja prometna, kar dokazujejo ne-
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250-LETNICA POSVETITVE SEDANJE CERKVE SV. INGENUINA IN SV. 
ALBUINA NA KOROŠKI BELI

ČESTITKA

katere najdbe, npr. bronasto bodalo z Medvejka nad Medjim dolom.
Verjetno so dotrajano cerkveno stavbo na istem prostoru v prvi po-
lovici 18. stoletja ponovno zgradili. Zaključek gradnje zaznamuje 
letnica 1754 na glavnem vhodnem portalu. Po požaru leta 1761 in 
ponovni obnovi je cerkev leta 1771 posvetil ljubljanski knezoškof 
Karel Herberstein.
Cerkev svetega Ingenuina in Albuina na Koroški Beli je torej mejna 
cerkev na začetku briksenske posest na Bledu s severne strani. Zato 
nas ne preseneča, da so škofa, kadar je prišel na Bled najprej spre-
jeli podložniki s Koroške Bele. To je razvidno iz blejskega urbarja 
iz leta 1306/9, saj so morali podložniki s Koroške Bele ob škofove-
mu prihodu na Bled prispevati za vzdrževanje škofa in škofovega 
spremstva. Izrecno pa so morali škofu prinesti tudi darove. Naselje 
je bilo veliko, saj že urbar iz leta 1253 našteva, da je na Koroški 
Beli (takrat Chernischem Velach) 15 cenzualnih kmetij, torej kme-
tij, ki so bile obvezane plačevati dajatve.
Med vsemi vasmi v našem koncu je Valvasor izpostavil le Zasip, kot 
ob Bledu ležečo lepo vas in Koroško Belo. Med drugim piše: »Vas 
Bela leži neposredno ob Javorniku pod visokim snežnim pogorjem. 
V vasi je nastanjeno mnogo rudarjev, ki kopljejo rudo za železo in 
jeklo«. Nadalje piše: »Nedaleč od Javonika namreč med Javorni-
kom in Podgorjem (Maria Elend) na Koroškem leži visoka gora, 
Kočna imenova, ki deli Kranjsko in Koroško. Na njej so planine z 
»mastno« pašo za živino, rudniki železa, bogatimi gozdovi za oglje 
in vodnimi izviri. ... Na vrhu gore je visoka kamnita stena dolga ka-
kšnih 30 korakov nad strmim prepadom, ki jo uporabljajo predvsem 
kontrabanti, da se z tihotapljenim blagom izognejo carini...« In na 
drugem mestu še piše: »Nedaleč proč ležeča gora Medvedov dol 
znana po tihotapcih medu, vina, soli, brinovih jagod in žganja. .. Če 
so tihotapce zalotili koroški čuvaji, kar se ni zgodilo redko, je prišlo 
do ostrih spopadov, ki so na obeh straneh zahteval dosti krvi, saj so 
oboji uporabljali krogle, sablje in cepce. Tako zagreto so se stepli, 
da je pogosto veliko njihovih bratov na kraju obležalo mrtvih.«

Viri:
Fajfar, Janez: Predavanje na Koroški Beli, 29. oktober 2021
Gornik, Franc: Bled v fevdalni dobi, tiskarna Toneta Tomšiča, Ljubljana 1967
Valvasor, Johann Weichard: Die Ehre des Herzogthums Crain, Ljubljana 1689

Foto: Barbara Toman

Vsem občanom Bleda, Gorij in širše okolice in članom ter 
podpornikom Muzejskega društva Bled želimo vesele Božične 
in novoletne praznike in srečno ter uspešno leto 2022.
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Od besed so prešli k dejanjem in 
5. septembra 2012 je bil dokončan 
idejni projekt za novo kočo, 3. no-
vembra 2015 pa je bilo zanjo izdano 
gradbeno dovoljenje. 18. februarja 
so staro kočo podrli in njen material 
ob prisotnosti ribnanskih in selskih 
gasilcev pokurili. Na njenem mestu 
so z lastnimi sredstvi, donacijami in 
veliko vloženega truda vseh sodelu-
jočih pri gradnji, postavili večji in 
sodobnejši objekt. Ta ima prostor na-
menjen gostinski dejavnosti, lovsko 
sobo in štiri apartmaje v prvem nad-
stropju. Zunaj se ponaša s pokrito in 
odprto teraso. Uredili so še okolico 
v lovskem stilu z nekaj spominki na 
staro kočo. Slovesno so jo kljub de-
ževnemu vremenu otvorili 25. maja 
2019. Praznovanje se je zavleklo 
pozno v noč. 
Viri:
Ferjan, G. Lovska koča na Taležu. (rokopis), 

2021
Hlade, J. Otvoritev lovske koče na Taležu. 

Blejske novice, [št.] 8 (2019), str. 9.
Lovska družina Jelovica (Ribno). Lovska dru-

žina Jelovica, Ribno: Lovska družina Jelo-
vica, 1996

Lovska družina Jelovica (Lesce). Ob 30-letnici 
obstoja L. D. »Jelovica« in 35-letnici vstaje 
slovenskega naroda, Lesce: Lovska družina 
Jelovica, 1976

M. P. Nova lovska koča na Taležu. Glas Gorenjske, Leto 12, št. 51 (3. jul. 1959), str. 7.

V teh dneh se spominjamo 5. obletnice 
smrti dolgoletnega zasipškega župnika 
Franca Oražma. V Zasipu in na Blejski 
Dobravi je služboval polnih 40 let, od 
1972 do 2012. Pred tem je bil kaplan v 
Kranju, župnija Šmartin (Stražišče), iz Za-
sipa pa je odšel v Nevlje pri Kamniku, kjer 
je 23. decembra 2016 tudi umrl.
France Oražem je bil rojen 3. aprila 1943 
v Sodražici v delavski družini kot četrti od 
šestih otrok mami Karolini (roj. Mihelič) 
in očetu Janezu Oražmu. Osnovno šolo in 

nižjo gimnazijo je obiskoval v Sodražici, klasično gimnazijo pa v 
Pazinu. Med študijem teologije v Ljubljani je odslužil vojaški rok 
v Bitoli. 29. junija 1968 je bil 
v ljubljanski stolnici po rokah 
nadškofa Pogačnika v petem 
letniku bogoslovja posvečen v 
duhovnika.

Med pohodniki priljubljena planota Talež 
(752 m n. v.) na robu pri lovski koči nudi 
izjemen razgled na Bled, Karavanke, Ra-
dovljico in še dlje. Med 2. sv. vojno so se na 
njej zadrževale partizanske enote, obenem 
pa je bila javka za novo prispele partizane.
Kmalu po vojni, 3. septembra 1946, je 
bila ustanovljena lovska družina (LD) v 
Ribnem in malo kasneje še na Lancovem. 
Na osnovi novega Zakona o lovu iz 6. maja 
1949 sta se družini prostovoljno združili 
v LD Ribno. Avgusta 1954 pa so na izre-

dnem občnem zboru soglasno sprejeli  preimenovanje v LD Jelovica.
V letu 1948 so lovci pod pokroviteljstvom Verige Lesce na robu Ta-
leža postavili staro leseno čuvajnico kot sindikalni dom Verige. Koča 
med delavci ni vzbudila nobenega zanimanja in po desetletju se je 
znašla na pragu propada. Maja 1958 so jo od sindikata Verige prevze-
li lovci in jo že 8. junija 1958 s prostovoljnim delom začeli obnavljati 
ter urejati. Malenkost so jo tudi povečali. Trud ni bil zaman, saj se 
je koča v slabem letu spremenila v prijetno zavetišče. Otvorili so jo 
5. julija 1959 in izročili prijateljem narave in ljubiteljem nedeljskih 
izletov. V njej je bil majhen bife, na podstrešju pa dve postelji, ki so 
ju kasneje razširili na štiri. Kot natakarja so zaposlili lovca Janeza 
Šolarja iz Dražgoš, ki ga je kmalu za daljše obdobje nadomestila nje-
gova sestra Jela. Zato se koče še danes drži ime »Jela bar«. 
Do avgusta 1962 so zgradili še klet, drvarnico in vodovodno zajetje z 
napeljavo pitne vode.
Z leti so imeli inšpektorji za obratovanje bifeja vedno večje zahteve. 
Da je koča še naprej služila svojemu namenu, so jo večkrat popravili 
in nadgradili. Od različnih lastnikov zemljišč okoli nje so jih nekaj 
odkupili. Kljub vsem izboljšavam še vedno ni bila ustrezna, zato so 
začeli razmišljati o njeni rušitvi in gradnji nove. 
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V SPOMIN: FRANCE ORAŽEM

LOVSKA KOČA NA TALEŽU
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Župnija Zasip diha z dvema pa-
roma pljuč, saj se velik del župnijskega življenja odvija na Blejski 
Dobravi, zato sta dve nedeljski sveti maši stalna praksa, prav tako 
med delavniki. Ločen je tudi verouk, kar pomeni za župnika dvojno 
obveznost. Kljub temu si je France Oražem kot ljubitelj zgodovi-
ne in arheologije ter priznan numizmatik vedno našel čas za svoje 
prostočasne konjičke. Med drugim je posredoval pri predaji t. i. 
sebenjskega zaklada, železnih orodij in orožja iz 9. stoletja. Najdba 
je zelo pomembna za razumevanje naše davne zgodovine. Nekaj po-
darjenih predmetov se nahaja na Blejskem gradu.Sebenjska najdba na gradu

France Oražem

Lovska koča na Taležu 
leta 1959, 2013 in 2018

»'Prišel je čas slovesa, čas je, da 
gremo …', poje znana pesem. To 
te dni doživljam tudi sam, ko se 
po 40 letih poslavljam od drage 
mi fare in vseh faranov oziroma 
vseh krajanov. Moram priznati, 
da sem se vsako leto bolj poču-
til domačega med vami in da bi 
vam kot duhovnik, vaš župnik v 
svojem poslanstvu, vedno rad 
stal ob strani,« je zapisal France 
Oražem ob slovesu iz Zasipa.
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Na prepadni vzpetini, ki se na severni 
strani jezera pne 125 m nad gladino, domi-
nira Blejski grad. Prostor tam gori je bil in 
je edinstven v vseh pogledih. Z izgradnjo 
obzidja proti zahodu se ga je dalo napravi-
ti varnega in nepoklicanim nedostopnega. 
Iz brezimnosti ga postavi darovnica nem-
škega kralja Henrika II., briksenski škofi-
ji, kjer ga leta 1011 zasledimo zapisanega 
kot castellum Veldes. Utrdba vrh skale je 
bila za časa prve omembe, z današnjega 
gledišča, dokaj enostavna. Domnevno naj 

bi bilo z obzidjem ograjeno le današnje zgornje dvorišče s palacijem 
in vhodnim stolpom. Čez čas so z romanskim obzidjem in vhodnim 
stolpom ogradili še primeren prostor severno, ki se je razprostiral 
ob dovozni poti nekoliko pod obstoječim obzidjem in s tem pridobili 
spodnje dvorišče, ki je služilo predvsem v gospodarske namene, na 
zgornjem dvorišču z bivanjskimi prostori pa je bila, po vsej ver-
jetnosti že v zgodnjih obdobjih zgrajena preprosta kapela. Podoba 
gradu se je skozi stoletja spreminjala. K tem sta najizdatneje pri-
spevali obsežni obnovi po močnih potresih leta 1511 in leta 1690. 
Po prvem so objekte obnavljali in dograjevali v pozno gotskem slo-
gu, po drugem pa je bil tu že barok. Z blejskim gospostvom, či-
gar sedež je bil prav na Blejskem gradu so briksenski škofje sprva 
upravljali preko ministerialov, od leta 1371 pa so dajali posestvo v 
zakup. Kar nekaj časa se kot zakupniki omenjajo Kraighi, za njimi 
Herbard Auersperg – Turjaški, pa Ivan Josip Lenkovič, grof Žiga 

•   »Poskrbeti moraš, da bo stanovanje zdravo, suho, zračno in gorko. Če je vlažno, zadehlo, temno in vsled raznih – stanovnikov – ki ne 
spadajo v stanovanje – okuženo, si boš škodoval na zdravju, si boš krajšal življenje, boš preprečil krepak razvoj svojih otrok, ki bodo hirali, 
ki bodo ostali mršavi, bizgavkasti, obenem pa bodo duševno zaostali. Že z ozirom na otroke naj bi starši ne zanemarjali tistega prostora, ki 
jim mora biti najljubši, kjer naj si iščejo družinske sreče v krogu svojih ljubih domačih in otročičev, t. j. Stanovanja.
•   »Žvečenje tobaka je neolikana, grda in ostudna navada, ki postane človeku strast, kakor kajenje ali uživanje alkohola. Razloček je 
v tem, da je čikanje še bolj nemarna razvada, ki za količkaj olikanega človeka ni nikakor primerna. Čikarji onesnažijo in opljujejo vse 
prostore, kamor pridejo; dostikrat so še celo tako nedostojni in predrzni, da pridejo z oteklim licem v cerkev, ondi prežvekujejo in okužijo 
zrak, še bolj pa tlak.«
•   »Snaga je prvi pogoj vsakega človeka, ki se hoče ponašati z oliko. Ne mislimo pa samo telesne snažnosti, ampak tudi snažnost, red na 
stanovanju, v obleki in drugod.«
•   »Za snago ni treba bogastva, ne posebnega truda, ne velike izgube časa. Snažen je lahko tudi reven in preprost človek; zdravje in 
dostojnost zahtevata, da v resnici tudi skrbi za snago.«

IZ KNJIGE O LEPEM VEDENJU, 1910
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1010 LET OD PRVE OMEMBE BLEJSKEGA GRADU V PISNIH VIRIH

Turn in ostali … Tja do leta 1858, ko so briksenski škofje po doma-
la 800 letih grad prodali industrialcu Viktorju Ruardu. Leta 1458 
je Blejski grad obiskal briksenski škof in eden največjih mislecev 
tistega časa Nikolaj Kuzanski, leta 1561 pa se je na gradu ustavil 
Primož Trubar, protestantski pridigar in utemeljitelj slovenske pi-
sane besede. Za časa Napoleonovih Ilirskih provinc (1809 – 1813) 
je bilo blejsko gospostvo podržavljeno. Po II. svetovni vojni je bil 
Blejski grad nacionaliziran. Po obsežni obnovi je pridobil statusa 
spomenika nacionalnega pomena. Dandanašnji z njim upravlja 
Zavod za kulturo Bled. Blejski grad je z razglediščem, muzejskim 
delom, restavracijo, grajsko tiskarno, grajsko vinsko kletjo in ostalo 
ponudbo, močna ikona Slovenije doma in v širnem svetu.
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Andrej Vidic st. se je rodil leta 1919 na 
Bledu, kjer je tudi obiskoval osnovno 
šolo. Kasneje se je izučil za ključavničar-
ja in se po končanem šolanju zaposlil kot 
vzdrževalec v hotelu Park na Bledu.
Že kot mlad fant je kazal veselje do špor-
ta. Bil je telovadec pri Sokolu. Igral je 
tudi nogomet. Največje uspehe je doživel 
kot smučarski skakalec-kombinatorec, 
saj je bil leta 1948 in 1949 dvakratni 
slovenski prvak.
Bil je tudi kulturni delavec, saj je leta 

1949 prevzel vodenje folklorne skupine Bled in jo uspešno vodil 
polnih 16 let, vse tja do leta 1965. V tem času sta folklorni skupini 
pri uvedbi novih gorenjskih plesov nesebično pomagala Tončka in 
France Marolt. Andrej Vidic je bil eden glavnih pobudnikov za na-
stanek kmečke ohceti, ki je prvič ugledala luč sveta leta 1978 prav 
na Bledu, in se odvijala vse do leta 1992. Andrej je bil tudi pevec v 
pevskem zboru na Bledu.
Leta 1972 je začel izdelovati lučke iz jajčnih lupin. V prihajajjočem 
letu 2022 praznujemo 50-letnico začetka izdelovanja lučk, ki v vseh 
teh letih niso zagorele le enkrat, pa še to zaradi dežja. Tudi lani je na 
jezeru zaplavalo 1500 lučk v čast naših medicinskih sester in zdrav-
nikov, letos pa je bilo hotelskim gostom namenjenih 4000 lučk.
Z izdelovanjem lučk iz jajčnih lupin sedaj nadaljuje Andrejev sin.

OBČASNIK RAZGLEDI, 1/2020 - Izdajatelj Muzejsko društvo Bled, Bodešče 12, 4260 Bled, www.mdbled.si, e-pošta: muzejskodrustvobled@
gmail.com. Odgovorni urednik: Srečo Vernig, uredniški odbor: Drago Bregant, Damjan Mulej, Niko Mučič, Srečko Vernig, Marjan Zupan, Janez Bizjak. 
Občasnik izhaja štirikat letno, brezplačno ga prejemajo vsi naslovniki v občini Bled in Gorje, v nakladi 4200 izvodov. Oblikovanje: Niko Mučič CUT 
Bled, tisk: Antus Jesenice. Občasnik RAZGLEDI Muzejskega društva Bled je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno št. 2332. 
Muzejsko društvo Bled ima status nevladne organizacije na področju kulture.

ANDREJ VIDIC-MOSTAR

KDO JIH 
PREPOZNA? Prosimo bralce, da sporočijo ime prepoznane osebe na fotografiji na 

naslov: muzejskodrustvobled@gmail.com
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PREPOZNAN
Večje število občanov je na sliki 
prepoznalo Andrejčka Vidica. 
Preko klasične pošte sta »Mostar-
jevega« prepoznala še Darko Hri-
bar in Ivana Ulamec. Vsem hvala.

Vidic Andrej-Mostar, Tatjana Jensterle 
Por. Koprivc, Jelka Blaževič, neprepoznani 
folkrolist. Kmečka ohcet Bled, 1988


