
VAŠKO JEDRO NA 

BLEJSKI DOBRAVI

Vaško jedro predstavlja osrednji prostor v naselju, 

stičišče pomembnih objektov ter izhodišče za 

obisk bližnjih zanimivosti. Razvoj prostora so 

pogojevale potrebe lokalnega prebivalstva ter lega 

v neposredni bližini cerkve sv. Štefana. Območje 

se je tako skozi leta oblikovalo v javni vaški trg 

za potrebe družabnega življenja prebivalcev in 

obiskovalcev. 

Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi je del operacije 
Zelene rešitve. Operacijo delno financira Evropska unija iz 
sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), pristop CLLD - izvajanje lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, v programskem obdobju 2014−2020.

Izdajatelj: Občina Jesenice, avgust 2019. Oblikovanje in tisk: Nimbus d.o.o., Kranj
Vodilni partner operacije: BSC Kranj

Žegnanje konj na Štefanovo

Skalni osamelec Poljanska baba

Vaško jedro na Blejski Dobravi

Slap Šum
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Osrednji prostor je v preteklosti služil za različne namene; 

na tem mestu je stal hotel Kamenšek, nato večstanovanjska 

stavba s pomožnimi objekti (drvarnicami), po rušitvi pa je 

prostor povečini služil kot parkirišče in odlagališče lesa. 

Z ureditvijo vaškega jedra se je vzpostavil osrednji družabni 

prostor za potrebe sejemske in tradicionalne tržnice, 

za prodajo lokalnih kmetijskih pridelkov, prikaz obrti, 

običajev in kulinarike. Trg omogoča tudi izvedbo različnih 

tradicionalnih in lokalnih prireditev kot so žegnanje 

konj na Štefanovo, koledovanje, božično dogajanje 

pred polnočnico, praznovanje krajevnega praznika in 

drugih dogodkov. Urejen vaški trg prispeva k lepšemu 

in privlačnejšemu videzu vasi ter spodbuja in ohranja 

družabno življenje na podeželju, ki privablja tudi številne 

obiskovalce iz okoliških krajev.

Mimo vaškega jedra na Blejski Dobravi poteka označena 

pohodniška pot, po kateri se lahko odpravimo na oglede 

številnih naravnih znamenitosti v okolici, kot so svetovno 

znana soteska Vintgar in slap Šum, skalni osamelec 

Poljanska baba na Poljanah, Mežakla s pohodniškimi 

potmi, ki vodijo v Triglavski narodni park. Na poteh po 

Mežakli si velja ogledati Snežno jamo, naravni most, 

partizansko bolnico ali obeležje padca meteorita leta 2009.

Železniški most čez sotesko Vintgar
je na trasi Bohinjske železnice, južno od naselja Blejska Dobrava.

Je največji v celoti ohranjen kamnit železniški ločni most v 

Sloveniji, zgrajen v letih 1904−1905 iz rezanega kamna.

Zanimivosti v okolici 

Soteska Vintgar
je veličastna in divja soteska reke Radovne, njene globoke struge, 

vrezane v skalovje, zelenih tolmunov in mogočnih slapov, ki 

padajo ponekod več kot 20 metrov globoko.

Cerkev sv. Štefana
je najstarejša stavba v vasi. Prvič se omenja v listini iz leta 

1414. Cerkev je v osnovi gotska, leta 1743 pa je bila prezidana v 

baročni stil. V njej sta tudi dva stranska oltarja iz 18. stoletja.

Cerkev obdaja zid, za katerim je staro, opuščeno pokopališče. 

Ohranjenih je le še nekaj grobov, med njimi grob 

Prešernovih sester, Katre in Jere z nagrobno ploščo, 

vzidano v cerkveno fasado.
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