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S soncem obsijane
Dobrave
Legenda:

Sprehajalec si v sezoni po poljih nabere regrata in se
opoldne okrepča z malico ali kosilom v senci lipe pred
gostilno sredi vasi. Tam se odžeja tudi kolesar, potem ko
je premagal dva ovinka klanca iz doline, bodisi po cesti,
ki se dvigne iz Podnarta do Prezrenj in Spodnje Dobrave,
bodisi iz kroparske smeri, ali pa med konglomeratnimi
balvani čez Mišače od Save pri Globokem. Pozimi vabi
Dobrava s tekaškimi progami in drsališčem, poleti pa kot
vsaka poštena vas prireja gasilsko veselico.
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Pohodne poti vodijo z Zgornje Dobrave v Kamno Gorico
in od tam preko Fuksove brvi na Savi v Radovljico ali
čez Otoče k romarski cerkvi na Brezje. Iz Lipnice se
povzpnemo do cerkvice na Jamniku, od Miklavžovčeve
kmetije v Lipnici pa do Partizanskega doma na Vodiški
planini na Jelovici (1108 m).

46°18’22.75”N,
14°13’10.17”E
Oddaljenost: iz Kranja 18 km,
iz Ljubljane 59 km,
iz Radovljice 8 km,
Besedilo Miran Hladnik, fotografije Kaja Beton, Rok
Gašperšič, Miran Hladnik, oblikovanje Barbara Bogataj
z Bleda 15 km.
Kokalj, idejna zasnova Kaja Beton, Anže Habjan. Založili
Dobrave

Koordinate:

Fundacija za razvoj Lipniške doline in KS Srednja Dobrava,
tisk ???. Podpora projekta xxxxxx. Naklada 5000, junij 2010.

Dobrave so sončna planota na višini 500 m, med
dolinama Lipnice, ki teče v senci visoke Jelovice, in Save.
Dobravska polja in gozdovi, v zgornjem delu posejani z
vrtačami, se rahlo spuščajo vse do Podnarta.

Nekdaj so na planoti pobirali in kopali železovo rudo
bobovec, ki so jo talili fužinarji v Kropi in Kamni Gorici,
od česar je ostal samo še vhod v rudnik Štolm, ki je v
drugi polovici 18. stoletja preluknjal planoto po njeni
širini. Dobravske kmetije so takrat oskrbovale rudarje in
železarje z žitom. Leta 1942 so Nemci skoraj vse vaščane
izselili v Nemčijo – dan izselitve 5. december je krajevni
praznik. Na pokopališču skupaj s soborci počiva dobravski
učitelj, ljudski prosvetitelj in narodni heroj Stane Žagar. 18
zlomljenih žitnih klasov partizanskega spomenika so po
načrtu arhitekta Borisa Kobeta leta 1957 skovali v Kropi,
verze zanj je spesnil Matej Bor.

Zakaj se ne bi za izjemo odpravili na Dobravo z vlakom?
Popotnik izstopi v Podnartu, Otočah ali Globokem in se
povzpne do označene poti, ki gre po severnem robu,
kjer se planota preko prepadnih sten lomi v dolino. Z
razgledišč Ojstra peč na Vrečah in s Stovca se mu odstirajo
pogledi na savske brzice, železnico vzdolž Save in na

vrhove Karavank, s srede planote pa na slikovito cerkvico
na Jamniku v podaljšku Jelovice. »Z Vreč je prav imeniten
razgled in vidi se 29 cerkva, saj pogled sega na vse
nebesne strani,« je zapisal Jakob Aljaž, ki je bil konec 19.
stoletja župnik na Dobravi. Preko Srednje Dobrave poteka
Aljaževa spominska pot; na nagrobnik v cerkvenem zidu
je »triglavski kralj« dal vklesati verze v materin spomin.
Cerkev Povišanja sv. Križa je iz srede 18. stoletja, križev
pot v njej pa je upodobil kranjski slikar Leopold Layer.
Domačini imenujejo cerkev po svetem Roku, ki je svojčas
privabljal romarje in stoji v stranskem oltarju.

