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M i l k o K o s 

0 NEKATERIH PLANINAH У BOHINJU IN OKOLI BLEDA 

Anton Meliik je pred desetimi leti oibjavil knjigo z naslovom Pla-
nine v Julijskih Alpah, po vsebini in izsledkih bogato delo, ki prvič pri 
nas zajema v širokem obsegu problematiko planin v Julijskih Alpah 
in j e pomembno ter važno ne le za geografa in geografsko stroko, 
marveč tudi za mnoge druge, ne najmanj za zgodovinsko in zgodovi-
narja. Ob tej knjigi našega jubilanta j e napisan ta prispevek, zlasti še 
na podlagi gradiva, ki mi j e bilo dostopno v zadnjih letiih. 
! jSLS . . . 

Nekatere planine v Bohinju 
Okoli leta 1500 se podložnik! radovljiškega gospostva pritožujejo, 

da so na »Bohinjsko planino« (albern Wochednerin), ki spada pod Ra-
dovljico, prišli s svojo živino Lahi (Walchen), pa vzeli ondod kmetom 
nekaj živine in dejali, da j im j e to velel župan blejskega upravitelja.1 

— V .radovljiškem urbarju iz leta 1498 j e povedano, da obstojata dve 
»Bohinjski planini«, od katerih da j e vsaka — kot j e razvidno iz starih 
registrov — poprej služila po šest velikih sirov; ker pa sta planini 
bili pusti, daje sedaj vsaka le po tri sire.2 — Radovljiški uirbar iz leta 
1579 pa pravi, da imajo bofhinjski kosezi (edlinger) in vas Studor 
srenjsko zemljo z mejo, ki začenja ob potoku Ribnici (Ribnicza), gre 
na Draški vrh (Drässkhi vorch), nato na goro Tose (Toltstets) in na 
Velo pol je (Welle Pole). V Lažeh (Vlassech) imajo svojo planino. Od 
tam gre meja dalje proti »Bohinjski konjski planini« (Wacheiner ross 
albm) in nato naravnost dol v Ukane (Vckhanicz) k Bohinjskemu 
jezeru. Na drugem mestu pa j e v tem urbarju zapisano, da sta dve 
planini, ki pa se sedaj štejeta le za eno, z imenom »Bohinjska konjska 
planina«. Pred leti j e ta služila tri sire. Ker j e velik del te planine 
opustel, j o j e dal zakupnik Wolf Dietrichstain iztrebiti, izkoriščujoč 
j o kot konjsko planino, kar j e še sedaj, V »dobrih« letih se pase na 
tej planini okoli 200, v »srednjih« pa okoli 150 konj.3 

1 A. Kaspret v Mittheilungen des Musealvereines für Krain 2 (1889). 
2 Radovljiški urbar iz leta 1498 (str. 91), v Državnem arhivu LRS v 

Ljubljani (Rektificirani dominiikalni akti ljubljanske kresije, fase. 282). 
3 Urbar v Državnem arhivu v Ljubljani, str. 337, 338, 354, 355. — Wolf 

Dietrichstain je imel leta 1549 radovljiško gospostvo v zakupu (Valvasor, 
Die Ehre des H. Krain, 11. knjiga, 462). 
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Kje bi bila ta Bohinjska planina, oziroma kar dve Bohinjski pla-
nini? Na vsak način j o j e iskati na ozemlju, ki j e spadalo v radov-
ljiško gospostvo. Y njem sta bili vasi Studor ioi Stara Fužiina. Vedeti 
je, da se je sredi pod Bled brikseinških škofo.v spadajočega gospostva, 
ki se je širilo od Spodnjih Bohinjskih gora na jugu do grebena Ka-
ravank nad Koroško Belo na severu, pa od Bogatina in Triglava na 
zahodu do sotočja obeh Sav pri Rado vi j ici in še tamkaj preko proti 
vzhodu — razprostiralo kot nekaka enklava radovljiškemu gospostvu 
podrejeno ozemlje, med Dolino Triglavskih jezer na zahodu, potokom 
Ribnico na vzhodu, Bohinjskim jezerom na jugu in Mišelj vrhom pa 
Velikim Draškim vrhom na severu.4 

• TRIGLAV 

-DRASKIVRH 
. M,-

Sl. i. Radovljiška enklava v blejskem gospostvu. 

4 Prim, zemljevid v Historischer Atlas der österr. Alpenländer, 1. Abtei-
lung, Die Landgerichtskarte, lista Ljubljana in Bovec. — Opis meja radov-
ljiške enklave tudi v radovljiškem urbarju iz leta 1579, omenjenem pri opombi 
3, str. 554. 
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O nekaterih planinah v Bohinju in okoli Bleda 

A. Melik pravi, da še ni ugotovl jeno, katera bi bila Bohinjska 
planina, zakaj s tem imenom danes ini nobene; mogoče bi to bila 
planina Dedno po l j e ali pa planina Viševnik.5 

Glede ua navedeni opis meja iz leta 1579 bi b i l o Bohinjsko planino 
(ali dve Bohinjski planini) de jausko iskati v zahodnem delu nekdanje 
radovl j iške enklave v Bohinju, v o b m o č j u ondotnih obsežnih studor-
sko-starofužinarskih planinskih pašnikov, nekako v prostorninskem 
območ ju , ki sega od planine v Lažeh pa na j u g do visoikih robov nad 
Ukancem. Opozarjani na ime travnate pašne globeli »V Bošinki«, s 
planino tam v bližini »V Ščavju« , ki j e danes ni več, v pirostorniiinskem 
o b m o č j u med vrhom Tičarico (2091 m), Zadnj im Voglom (2324 m) in 
planino Dedno pol je . »Bošinka« spravlja H. Tuma v zvezo z imenom 
Bohinj.6 

Označba v zvezi z »Bohinj« ne bi bila neka j nenavadnega. Bohinj 
ni le ime za pokraj ino , marveč v starejši dobi tudi za nasel je v Zgornj i 
Bohinjski dolini, Srednja Vas imenovano. Ta j e v drugi polovici 11. 
stol. k r a j oziroma vas »Bohinj« (in loco Bochingun, villa Bochingin), 
podobno leta 1120 (Uochina).7 Župnik boh in j ske prafare s sedežem v 
Srednj i Vasi j e leta 1296, k o se po moj i vednosti prv i č imenuje, pa 
prav tako 200 let pozneje , enostavno »župnik v Bohinju«.8 V okolišu 
Srednje Vasi, po starem tudi Bohinj imenovane, na jdemo v virih le-
dinsko ime tega izvora. O m e n j a j o se travniki in pašniki Srenjanov »na 
Bohinjki« (na Bochinke, na Bohinke, na Bohinzo, na Pohinke, na 
Wohinze).9 Na Jelovci, vzhodno od Bitenjske planine, so zemljišča z 
imenom Spodnja in Zgornja Bohinjka.1 0 

V mejah omenjene radovl j iške enklave sredi br.iksenško-lblejskega 
ozemlja sta dve planini, ki sta pripadali in pripadata vasi Češnji ci v Bo-
hinju, kar preseneča, kajti Cešnj ica ni bila radovl j iška marveč ble jska. 
Planini sta Krštenica in Pod Mišel j vrhom. Druga se v starejših za-
pisih ne navaja s tem imenom. Imamo razlago zakaj sta ti planini 
blejski , ko bi, na radovl j iškem ozemlju, morali biti radovlj iški . 

Pri Krštenici ve povedati l judsko izročilo, da j e zaradi možitve 
nékega dekleta izpod Studora z nekim Češnjanom prišla 'ta nekdaj pod 
Studor spadajoča planina pod Cešnj ico in s tem pod Bled.11 

Pri planini pod Mišelj vrhom imamo opravka s spremenjenim 
imenom. Radovl j iški urbarj i imajo zanjo označbo »Slatna« oziroma 
»Lisičja gora« (1498: A m Sletin bey dem Fuchsperg, 1579: A m Slatin 
vnnd Fuxperg) . Urbar iz leta 1579 pa pravii tudii, da imenuje jo pod-

5 Anton Melik, Planine v Julijskih Alpah (Dela Inštituta za geografijo 
v Slovenski Akademiji znanosti in umetnosti, I, 1950), 93, 94, 226. 

6 H. Tuma v Planinskem Vestniku 27 (1927), 74 in Imenoslovje Julijskih 
Alp (1929), 49. 

7 Fr. Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev III, 234, 372; IV, 58. 
8 G. Vale v Studi e testi 96 (1941), 32, 35. — Mittheilungen des Museal-

vereines für Krain 2 (1889), 117. 
9 Dva urbarja blejskega gospostva iz druge četrtine 18. stol. v Državnem 

arhivu v Ljubljani (sign. Gr. A III, št. 3, str. 705, 708, 715; sign. Gr. A III, 
št. 1, fol. 206', 210). 

10 A. Melik, Planine v Julijskih Alpah, 226, op. 1. 
11 Prav tam, 95. 
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ložnriki to planino »Sv. Mihela gora« (S. Michelle perg; perg-gora v po-
menil planina). Izkoriščajo da j o le podložniki b le jskega gospostva, 
tistih radovl j iškega pa ne puščajo blizu, čeprav mora jo Ble jc i t j aka j 
goniti živino čez radovl j iško ozemlje. Da pa j e planina pod Bledom, 
j e prišlo zategadelj , ker j e nekoč istočasno imel obe gospostvi, Bled 
in Radovl j i co , v zakupu isti zakupnik, b le j sk i Kreig, pa j e b i l o 
upaza.no naj s te planine poš i l ja jo sir na Bled. pri čemer j e ostalo.12 

O b severozahodnih mejah radovl j iške enklave v Bohinju se ome-
njata v starih zapisih še dve planini, ki danes kot taki ne obstojata več. 
Mislim na ozemlje , k i se razprostira pod Vel ikim (2243 m) in Malim 
Draškim vrhom (2132 m) pa navzdol v okoliš planine Kon jš i ce in 
potoka Ribnice. Preko tega ozemlja j e potekala severovzhodna in 
vzhodna meja nekdanje radovl j iške enklave, razprostrte sredi b l e j -
skega ozemlja. Še v katastrski mapi iz leta 1826 j e potegnjena in ozna-
čena črta od Velikega Draškega vrha pa preko Jezerc in sredi po 
planini Konjšic i pa niz potok Ribnico vse do Srednje Vasi kot meja, 
do. koder segajo od vzhoda sem ozemeljske zahteve studorske občine. 
Tako da j e planina Uskovnica na strani studorskih zahtev, planina 
Praprotnica pa na srenjanski strani. 

V območ ju tega mejnega ozemlja so tri planine, ki po urbarialnem 
zapisu iz leta 1591 pr ipadajo Srednj i Vasi: Rob (Roob) , Kon jš i ca 
(Khunischicza) in Jezerce (Jeserze).13 N e k a j let mlajši urbar b le jskega 
gospostva iz leta 1602 pa prav tako omenja kot srenjske planine Sred-
n je Vasi Rob. Konjš ico in Jezerca (Raibkhunschicza — to pisano skupaj , 
Jesercza).14 V urbar j ih iz druge četrtine 18. stoletja se Jezerca več ne 
omenja jo , pač pa planina Srednje Vasi z označbo »Kobkunsizoh« oziro-
ma »Kabkunschezach«. Jezerca so tedaj k o t srenjska planina nemara 
že propadla, pri »Kobkunsizoh« oziroma »Kabkunsehezach« pa piscu 
pomen označbe očitno že ni bil več jasen, tako da j o j e — seveda po 
predlogah, ki j ih j e imel — napačno zapisal.15 

K j e bi bile te planine? Konjš ica j e še danes visoka planina srenje 
Srednja Vas. Po podatku radovl j iškega urbarja iz leta 1579 imajo to 
planino tako Studo'rci kot Srenjami; Studorci pasejo povsod na b l e j -
skem ozemlju. 

V imenu nekdanje planine Jezerce ali Jezerca tiči po imenovanje 
za pašnike gori nad sedanjo planino Konjš ico , k j e r »v go l i č ju na 
Jezercu in nad nj im do obeh prevalov na zapadu in vzhodu« pasejo iz 
Srednje Vasi živino še danes.10 Pot, ki pridrži z Rudnega pol ja preko 
Konjš i ce in potem okoli Tosca na Velo po l je , pe l j e preko pašnikov in 
trat na Jezercih pod Vel ikim in Malim Draškim vrhom. 

12 Pri opombah 2 in 5 navedena urbarja, 1498 na str. 92, 1579 na 
strani 556. 

13 Urbarialni popravki za blejsko gospostvo iz leta 1591 (Bled, Rusticalia, 
sign. Gr. A III, 14, v Državnem arhivu v Ljubljani). 

14 V Državnem arhivu v Bozenu, Srednja Vas, fol. 320 dalje. 
15 Urbarja navedena pri opombi 9 (sign. Gr. A III, št. 3, str. 721; sign. 

Gr. A III, št. 1, fol. 226). 
16 A. Melik, Planine v Julijskih Alpah, 178. 
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O nekaterih planinah v Bohinju in okoli Bleda 

Rob j e tretja stara srenjska planina Srednje Vasi v tem okolišu. 
Rob oziroma ca Robu se imenuje vrh vzhodno nad planino Konjš i co . 
Označbo pozna tudi H. Tuma v svo jem Imenoslovju Julijskih Alp . Na 
vzhodno stran od tam so lepi pašniki A v š j e imenovani, z močnim 
studencem z imenom Zlata voda.71 Vrh »Na Robu« nad Konjš ico v višini 
1800 m j e začrtan tudi na avstri jski specialni karti v merilu 1 : 75.000 
in turistični karti Kartografskega zavoda iia D u n a j u v merilu 1 : 50.000. 

Planina Rob, Jezerca in Konjš ica so torej stare srenjske planine 
bohinjske Srednje Vasi, prva v višini okol i 1800 m, druga okoli 1720 m, 
tretja 1438 m. Zlasti višina prvih dveh se sklada z občo ugotovitvi jo 
Melikovo, da v Juli jskih Alpah leže planine, ki pr ipadajo starim iu 
starejšim vasem — in mednje j e šteti brez dvoma Srednjo Vas — 
sorazmerno visoko in se tudi po času sorazmerno zgodaj omenjajo.1 8 

Planine Rob, jezerca in Konjš ica so bi le , oziroma j e Konjš ica še 
danes, prave visoko-poletne, visoko ležeče planine za upravičence iz 
Srednje Vasi, dočim so ostale planine te vasi (Na Šeh, Ceteže, Uskov-
nica, Praprotnica) v mnogo nižjih nadmorskih višinah, k jer j e poleg 
pašnikov »bi lo rovtov, senožeti pa tudi njiv.19 Uskovnica, Praprotnica 
in Na Šeh so še v drugi četrtini 18. stoletja označene kot rovte, ne kot 
planine.20 V zvezi z rov t i j e prva znana mi omemba Uskovnice (Vluskol-
nitzi, in dem perg Luskowincza) iz leta 1498.21 

Tudi niže doli v Bohinjski dolini naletimo na nekatere danes več 
ne obsto ječe planine. Nemara bi podrobnejše proučevanje arhivalnih 
virov, zlasti pa po izvedovanje na terenu utegnilo določiti točen kra j 
teh in drugih danes več ne obstoječih planin. 

Pri Bohinjski Bistrici, »ki ima velik skupni pašnik v .dolini okrog 
vasi«22, nava ja jo viri srenjsko planino Nadol l iny (1602), Na/dolina (1609), 
Na doll ine (1615).23 

Srenja vasi Češnj ica v Bohinju p lačuje po urbar ju iz leta 1602 
tudi od planine z imenom »Sriaunickhy«, ki da j e nedaleč od vasi. 
Poznavalci kra ja bi utegnili ugotoviti če j e to ime še ohranjeno in 
če se mogoče nanaša na srenjski pašnik pri vasi, k j e r pasejo Češnjani 
brž ko izgine sneg.24 

Srenja vasi Bitnje v Bohinju ima 1591, 1602 in 1609 planino z ime-
nom »Obledniioza«, oziroma »Oblodnize« , k j e r smejo napajati svo jo 
živino tudi sosednji N o m en j cd. Danes bi tenjske planine tega imena ni. 

17 Imenoslovje Julijskih Alp, 45. 
18 Planine v Julijskih Alpah, 92, 101, 102, 166. 
19 Prav tam, 178. 
20 Pri opombi 9 navedena urbarja, sign. Gr. A III, št. 1, fol. 198', 227'; 

št. 3, str. 723. 
21 Pri opombi 2 navedeni radovljiški urbar, str. 125, 128. 
22 A. Melik, Planine v Julijskih Alpah, 175. 
23 Letnice se tukaj in v nadaljnjem nanašajo na vire: a) 1591, Uribarialni 

popravki gospostva Bled, glej opombo 13; b) 1602, Blejski urbar, glej opombo 
14; c) 1609, Opis kmetij in vasi blejskega gospostva (Državni arhiv v Ljub-
ljani, Bled, Dominicatia, fase. 7); č) 1615, Blejski urbar v Diecezanskem 
arhivu v Briksenu (rokopis 27895). 

24 A. Melik, Planine v Julijskih Alpah, 177. 
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Nekatere planine na Pokljuki in Mežaklji 
Planina vas Rečica pri Bledu, Jastrebica z imenom, ki se omenja 

okoli leta 1500 (Jastrewitza, Jastrawitz) in ki j e mogoče rečiška planina 
Brdo pri Lipanci,25 se kot planina rečiške sirenje omenja tudi še sto 
let kasneje (Jastrouicza, Jastrouicz, 1602, 1609, 1615). Danes planina 
tega imena ni znana. 

Y širokem območ ju planine Lipance navaja urbarialni zapis iz 
leta 1609 poleg Lipance (Lipenicza) še planine Razor (Rasor), Kredarica 
(Rliregarrza!), Mrelšče (Mamreschischa) in Za Debelo peč j o (Sada-
begopetischo).26 Lipanca in Javornik sta tisti dve planini na Pok l juk i , 
ki se v meni znaniih pisanih virih po času na jpre j omenjata (1377: 
Ippelnikch, Jawolnikch; Lipanca, okoli 1500: Wopl l inga, Wipelnitza).27 

Lenart Cube (Tschube) iz Zagorice pri Bledu j e leta 1602 plačeval 
od planine »Nouigrad«, leta 1609 pa od iste gospod Cafianer. Sprva 
sem nagibal mnenju, da j e planina »Nouigrad« nemara imenovana po 
vasi Grad—Bled (1602: Velldess oder Vgrade) in da bi to bila današnja 
Grajska planina na Pokl juk i , zlasti še ker j e Zagorica bila z Želečami, 
Mlinom in Zazerom v planinski skupnosti z Gradom—Bledom. Vendar 
to ne drži. kajt i Gra jska planina j e 1609 »Blejska Ribšica« (Veldesser 
Ribinschicza), sosednja Rečiška planina pa »Rečiška Ribšica« (Retschic-
zer Ribinschicza). Označba Rilbšica j e vel jala za široko področ j e v 
osrednjem delu Pokljuike.28 

Srenja vasi Bohinjska Bela p laču je 1591 od planine Nascheb-
sskhim dallu (1602 Nasseskim pallu, 1609 Naseskhindola), v drugi če-
trtini 18. stoletja pa od planine z imenom »Messena Dollina«.2 9 Al i se 
pod temi označbami skriva ime današnje Belske planine, ki se sicer 
v starejših zapisih s tem imenom nikjer in nikdar ne imenuje? 

Kot danes dn v nove jš i dobi so bile tudi v preteklih stoletjih šte-
vilne zasebne planine na Mežakl j i v posesti zlasti vasi s severnega roba 
pokra j ine okoli Bleda.30 Dodati j i m j e nekatere planine v Radovni 
in ondotnem okolišu. 

Planina Obranica se omenja že 1461.31 Iz b le jskega urbarja iz leta 
1602 navajam na Mežakl j i — danes so nekatere opuščene — zasebne 
planine: Brezovica (Wresouicza) , Strženca (Vsterczeniczach, Vster-
czeniczach Sapetschiny, Stersohinckha), Vrtača (Vglabackhy Ver-
tatsche), Oblek (Saoblaokham) in Koz j ek (Vndter Khossieckh, Vndter 
Khosiackh. Kosieckh) . Uživanje na teh planinah imajo posestniki iz 
Podhoma, Blejske Dobrave , Laz in Grada—Bleda. Posestnik iz Visel-

25 Prav tam, 100. 
26 O imenih in lokalizaciji H. Turna, Imenoslovje Julijskih Alp, 45. 
27 Listina 1377 februar 25, v Državnem arhivu v Ljubljani. — Mitthei-

lungen des Musealvereines für Krain 2 (1889), 118, 131. 
28 A. Melik, Planine v Julijskih Alpah, 223, opomba 2. 

29 Pri opombi 9 navedena urbarja, sign. Gr. A III, št. 3, str. 274; urbar 
blejskega gospostva iz 1. 1749, sign. Gr. A III, št. 2, str. 450, v Državnem arhivu 
v Ljubljani. 

30 A. Melik, Planine v Julijskih Alpah, 165. 
31 Zw Obramliczen auf den perg, 1461 nov. 6 (urbar za Otok na Blejskem 

jezeru 1431, fol. 7', v Diecezanskem arhivu v Briksenu). 
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O nekaterih planinah v Bohinju in okoli Bleda 

nice p laču je od planine imenovane: 1591 Dolg ich Plasech Padsuliczo, 
1602 Do l l iny Piasse Podsuliczo. 

Y Radovni p laču je j o po podatkih urbar ja iz leta 1602 posamezni 
posestniki od planin Tressen berch, V Somtach, Sestarim Verch in 
Vmockhry Petschy. Od teh morem lokalizirati edino prvo v Stresenico 
nad Srednjo Radovno (1591: Stressenvereh). 

Bukovska planina v Prodeh 
Za tri tistih vasi v Bohinju, ki j ih imenuje jo »bukovske« , Brod, 

Savico in Pol je , pravi ble jski urbarialni zapis iiz leta 1591, da p laču je j o 
od štirih planin: Sucha, Vprodich, Osredikh in Lissecz.32 Za prvo, tret jo 
in četrto ni težko dognati, katere bi b i le : Suha, Za Osredki in Za 
Liscem, vse tri na bohinjski strani Spodnj ih Bohinjskih gora.33 Toda 
katera j e planina, ki j o zaips navaja z imenom »Vprodich«? Na b o -
hinjsko stran ni planine tega ali takega imena, ki bi pripadala bukov -
skim vasem. 

Pač pa j e preko grebena Bohinjskih gora na tolminsko stran v 
višini 1074 m planina z imenom V Prodeh, sedaj že da l j časa opuščena. 
T ja pridrži od bukovske planine Suha (1428 m) preko prehoda Čez 
Suho (1774 m) gorska steza. 

Zgo l j enakost Oiznačbe planine »V prodioh« v urbar ju pa bi še 
nekam šibko opravičevala lokal izaci jo te v planino na tolminski strani. 
Za tako lokal izaci jo me pa utr ju je označba Cesarska planina, ki j o za 
planino V Prodeh navaja H. Tuma.35 Za Tolminca, ki j e stoletja biil pod 
gospostvom oglejskih patriarhov, pa še dal je za Furlana in Italijana, 
j e bi lo to kar se j e onstran visokih razvodnih gora razprostiralo kot 
del starega srednjeveškega cesarstva (a parte imperii) »cesarsko«. To 
bi se moglo dokazati z mnogimi podatki. T a k ó j e bi la »cesarska« tudi 
planina, ki so j o imeli in izkoriščali l j u d j e od onstran, »iz cesarstva«. 

Ozeml j e na južno stran grebena Spodnj ih Bohinjskih gora, pod 
vrhovi Ši je in Vogla, j e bi lo sorazmerno pozno nasel jeno; ondotna 
mlajša naselja se, kot marsikje drugod, tudi tukaj niso v planinskem 
gospodarstvu uvel jav l ja la v znatnejši meri.36 Nasprotno pa, kot mo-
remo iz našega primera zaključit i , starejša od onstran gora. Zaselkov 
in kmeti j , ki so danes v teh kraj ih, sicer k a j izčrpni tolminski urbar 
iz leta 1577 ne pozna, pa tudi ne na primer tolminski urbar iz leta 1635, 
ki j e p očasu blizu b le j skemu iz leta 1602 z omembo planine V Prodeh. 
Šele blizu dna Baške doline se v teh virih in na to stran nava ja jo vasi 
in zaselki (Sela nad Podmelcem, Borovnica, Teml j ine pri Kneži).37 

32 Urbarialni popravki gospostva Bled (kot pri opombi 13). — Iste pla-
nine tudi v blejskem urbarju iz leta 1602 (pri opombi 14), fol. 290 dalje in 
v blejskem urbarju iz druge četrtine 18. stol. v Državnem arhivu v Ljubljani 
(sign. Gr. A III, št. 3, str. 694). 

33 Melik, Planine v Julijskih Alpah, 177. 
34 Prav tam, 202. 
35 Imenoslovje Julijskih Alp 55. 
36 Melik, Planine v Julijskih Alpah, 202. 
37 M. Kos, Srednjeveški urbarji za Slovenijo 2 (1948), 66, 67. — S. Rutar, 

Zgodovina Tolminskega (1882), 235. . 
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Milko Kos 

Planina Dobrava 

O b železnici, ki p e l j e z Jesenic proti Bledu, j e vas z imenom D o -
brava, ali kakor glasi danes zanjo ime Blejska Dobrava. l j u d s k o iz-
roči lo v ondotnih kraj ih ve povedati , da j e bila ta Dobrava nekdaj 
planina ,k,i so j o po enih navedbah imeli kmet je vasi Zasip, po drugih 
pa kmet je vasi Podhom. »Zelo j e mogoče, da sloni to l judsko sporočilo 
na stvarni osnovi.«38 

Menim, da se to da lepo pokazati oziroma dokazati iz zgodovinskih 
podatkov. Za ble jski okoliš smo v srečnem položaju , da so nam že iz 
11. stoletja znana imena in podatki za številne ondotne vasi. Ne samo 

glede na to, tudi glede na arheološke najdbe, omenjan je pripravni-
kov staroslovenskega sloja kosezov v teh vaseh in še na drugo se pri 
vaseh kot Bled—Grad, Zeleče. Mlino, Poljšica. G o r j e , Podhom, Zasip in 
Muže da lepo sklepati na n j ihovo sorazmerno starino. Dobrave ni med 
temi vasmi, omenjenimi v listinah iz 11. stoletja. Prvič se po moj i 
vednosti po jav i Dobrava v zapisanih virih, in to z imenom Harde, v 
dos le j še neob jav l jenem briksenškeni urbar ju za Bled in Bohin j iz 
leta 1253.39 

Drugo , kar nas zanima, j e ime Dobrava. Ko se prvič v znanih 
virih z našega ozemlja po jav i to kra jevno ime v slovenski obliki , j e 
»dobrava« označena kot gozdiček (silvula): na Sorškem pol ju med 
Kran jem in Loko 973 Szovrska Dubravua, 989 Zourska Doibrauua.40 

Upoštevati pa j e tudi nemško označbo in pomen za-številne Dobrave 
pri nas, ki so v starejši dobi skoraj vedno Hard. Tako za našo Ble jsko 
Dobravo , ki se v virih od 13. do 15. stoletja voibče drugače ne imenuje 
kot Hairde ali Hard. Staro- in srednjevisokonemški hard oziroma 
hart pa poinenja gozd na srenjskih tleh, v katerem j e mogoče pasli in 
ki vanj srenja pošil ja svo jo živino. Tak gozd — dobravo so večkrat 
iztrebili, pridobili plodna pol jska tla in ondi postavili vas.41 Tako po 
vsem sodeč tudi pri naši Dobrav i na jpre j n e k e vrste planina v nizki 
legi, ali mogoče še b o l j e srenjski pašnik, potem pa ondi nastala vas, 
imenovana po tej nekdanji planini ali srenjskem pašniku z lego »v 
dobravi« . 

Za sorazmerno mlajši in posebne vrste nastanek vasi Blejska D o -
brava pa govor i j o tudi nekateri podatki iz urbar jev . 

Vasi nekdanjega briksenškega gospostva v okol išu Bleda, ki so 
po raznih podatkih sodeč po svo jem nastanku brez dvoma stare in 
starejše, in ko l ikor j ih navaja že omenjeni urbar za te kra je iiz leta 
1253, p laču je j o dajatve sorazmerno uniformnega značaja. Osnovne so: 
ovce z jagnjet i , poleg tega pa navadno še pivo, žito in meso. Taiko 
Rečica, Koroška Bela, Žirovnica, Koritno, Bodešče, Ribno, Zeleče in 
Bled—Grad. Dobrava — s sedem in pol kmeti jami — ki na leto da je 
vsega skupno 14 prašičkov in 7 jagnjet , se od ostalih vasi glede da-

38 Melik, Planine v Julijskih Alpah, 136, 164, op. 1. 
38 Državni arhiv v Miinchenu (Brixen, Hochstift, Lit., No. 1, fol. 174'). 
40 Fr. Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev, II, 445, 490. 
41 B. Eberl, Die bayerischen Ortsnamen als Grundlage der Siedelungs-

geschichte, 89, 211. 
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O nekaterih planinah v Bohinju in okoli Bleda 

jatev razlikuje. Take razl ike v urbarialnih dajatvah pa kaže jo na-
vadno na drugačen in to mlajši nastanek vasi, ki p lačuje različno od 
vasi, ki so bi le že od starine po nekem več ali manj uniformnem k l juču 
obdavčene. 

SUR QUELQUES ALPAGES DANS LA RÉGION DE BOHINJ ET AUX 
ENVIRONS DE BLED 

M i l k o K o s 

1. Les documents donnent les noms de plusiers alpages situés dans la 
région de Bohinj et aux plateaux de Pokljuka et Mežaklja, dont la localisation 
est impossible ou incertaine. Auprès des villages: Cešnjica — les alpages 
Pod Mišelj vrhom et Sfiaunickhv, Bohinjska Bistrica — l'alpage Na Dolini, 
Bitnje — 1'alpage Oblednicza, Rečica — Г alpage Jastrebica et quelques 
alpages dans les environs de l'alpage nommé Lipanca, Zagorica — l'alpage 
Nouigrad, Bohinjska Bela — les alpages Naschebsskhim dallu et Messena 
Dollina. — 11 y a aussi des alpages qui à présent n'existent plus, par exemple 
l'alpage appelé Bohinjska planina ou auprès du village de Srednja Vas les 
alpages Jezerca et Rob. — Sont ajoutés les noms de quelques alpages privés 
dans la Mežaklja et la Radovna. tirés des archives. 

2. L' alpage nommé V Prodeh appartenant aux villages de Brod, Savica 
et Polje, situés dans la région de Bohinj, est identique avec l'alpage de ce 
nom, situé dans la région de Tolmin. Il est nommé aussi impérial«, parce 
que la région de Bohinj faisait, avec la Carniole. partie de l'ancien Empire, 
et à cause de cela l'alpage possédé par les hommes de cette contrée était 
»impérial«. 

3. Le village nommé Bohinjska Dobrava, était d'après une tradition orale, 
autrefois un alpage. Cela est prouvé par le nom (dobrava, foret de la commu-
nauté où on peut faire le pâturage) et par les impôts rurales de ce village, 
fondé dans un endroit qui, autrefois, était alpage. 
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