KS BLEJSKA DOBRAVA
1. Blejska Dobrava, pred osnovno šolo, osrednji spomenik NOB
2. Blejska Dobrava, nad hišo št. 2, sp. obeležje Leopoldu Kovačiču
3. Blejska Dobrava 46, sp. plošča Jožetu Pikonu
4. Blejska Dobrava 65, sp. plošča Milanu Kalanu
5. Blejska Dobrava 66, sp. plošča Rekelj Janku
6. Blejska Dobrava, pokopališče, grob kurirja Klinar Jakoba
7. Blejska Dobrava, pokopališče, grob aktivista OF Markelj Franca
8. Blejska Dobrava, pokopališče, grob borca Novak Otmarja
9. Blejska Dobrava, pokopališče, grob aktivista OF Svetina Viktorja
10. Blejska Dobrava, pokopališče, grob borke Treven Gabrijele
11. Blejska Dobrava, pokopališče, grob borca Verglez Martina
12. Kočna, sredi vasi, sp. obeležje padlim borcem
13. Kočna - Poljane, ob cesti proti Gorjam, spomenik delavskemu gibanju pred vojno in
revoluciji med NOB
14. Lipce, sp. plošča miniranju el. daljnovoda

BLEJSKA DOBRAVA: pre d osnovno š olo
Spomenik 34 padlim borcem NOV in žrtvam fašizma
Napis:

ŽRTVAM
1941 1945
BAČ AR PAVEL
SELAN JOŽE
REKELJ JANKO
KALAN MILAN
GEJ I VAN
BATAGELJ MI LAN
STANKOVI Č IVAN
KUPLJENI K J ANEZ
PERHAJ FRANC
SMOLEJ J 07.E
POPI T STANI SLAV
ZORMAN J ANEZ
ŽAGAR ANTON
TERSEGLAV J ANEZ
I NGLI Č JOŽE
KRŽ I ŠNIK FRANC
MARKUN FRANC
BONDARENKO PAVEL
KAČ MAKS
M I KOLI Č FRANC
MARKELJ ALOJZ

PI KON JOŽE
OMAN J ANEZ
SMUKAVEC MAHTIN
lU BNI KAR ALOJZ
ALEŠ RUDOLF
ZUPANC I Č CIRIL
BAČAR MI HA

SODJA FB.Ar\C
Z.t VODNI K ALOJZ
SMOLNI KAR FRANC
BUCEK SLAVKO
BUCEK J OŽE
POTOKAR ANICA

SLAVA JIM

Krajevna skupnost : Blejska Dobrava
Krajevna organizacija ZB NOV: -" Pobudnik postavitve: KO Z3 NOV
Avtor osnutka: ZB NOV in SO Jesenice
Izvajalec : KO ZB NOV
Datum odkritja: 29 . 11 . 1953
Material: obelisk na okroglem podsta vku s petokrako zvezdo,
nad imeni bronasta spomenica in 19vorova vejica
v stebra: 330 cm
v podstavka: (krog in zvezda) 33 cm
v črk: ( bronaste) 4 ; 5 cm

k . o . : Blejska Dobrava
p . št . : 342/2
vl . št .:
Lastnik:
Skrbnik: KS, KO ZB NOV in šola
Dokumentacija: Tehniški muzej ŽJ
ZSV v Kranju
SO jesenice
Ureditveni predlog: obnoviti je potrebno razpadajoče temelje
očistiti in zakitati več j e razpoke na podstavku obeliska
in dopolniti m anjkajoče črke. Okolica je urejena .

BLEJ SKA DOBRAVA: na d hi š o št . 2, ob cesti proti Poljanam
Spomi n sko obeležje na kraju, kjer je 27 . 3 . 1945 padel
LEOPOLD KOVAČ IČ , borec Jeseniško- boh injske ga odreda .

Napis:

NA I1J~M MESTU J E
27 . MARCA 1945
PADEL
LEOPOLD KCVAC I Č
BOREC - MI NER
J ESENIŠKOBOHI NJ SK.i.<.:GA
ODREDA
eojen 12 . maja 1927
ZB NOV Blejska Dobrava
1

Krajevna skupnost: Blejske Dobrava
Krajevna organizacija ZB NOV : Blejska Dobra ve
Pobudnik: KO ZB NOV
Avtor osnutka in -besedila:
Itvajalec: Železarna Jesenice
Datum odkritja:
Material:
v plošče:
š plo - če:
v črk: l;

bronasta
5o cm
5o cm
3; 4 cm

plošča

na nosilcu

~z

lomljenca

k. o.:

p . št . :

vl.št.:
Lastnik:
Skrbnik :
Dokumentacija: SO jesenice
Tehniški muzej ŽJ
ZSV v Kranju
Ureditveni predlog: urediti je potrebno lastništvo
zemljišča in odstraniti plastične roee.
Opomba:

Spominska

plošča

z napisom:

Leopold Kovačič roj.12.5.1927, padel 27.3.1945
Čul si krik domovine, šel si v boj za svobodni
svet, tu na tem mestu dne 27.3.1945 prenehalo
biti je tvoje srce.
Slava tebi!
~voja mati in oče
iz 1 .1946 je bila odstranjena ob rekonstrmkciji
ceste na ~oljene .

C~eryau{ . futqyc~ .:rw ;·
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~azil€ - .tejo itue1fet
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BLEJ SKA DOBRAVA: š t. 46
Spomi nske p lo š ča J OŽETU PIKONU , ki s o ga Nemc i ustrelili
28 . 8 . 1941 v skupini petih t alcev v Spodnjih Gorjah .
Napis:

IZ TE !CŠE JE BIL NASI LNO ODVEDEN

I N DNE 28 . 8 . 1941 . L.
PC OKUPATORJU USTRELJEN
KOT rALEC
PIKON JOŽE
ROJEN 7 . 2 . 1894
NEUKLONLJ I VI BOREC ZA SVOB DO.
SLAVA f':U!
ZB BL . DOBRAVA
1

17 'JE Hl <;; l J E B IL N ,\S ILN O O D\'F OE
li'i DN E 28 . 8. 19111. L.
P O Oh'. UPAT ORJV U STRl.L J F'\
KOT TAL EC

PlKON JOŽF

Krajevna skupnost: Blejska Dobra va
Krajevna organizacija ZB NOV: Blejska Dobra va
Pobudnik : KO ZB NOV
Avtor osnutka in besedila : KO ZB NOV
Izvajalec:
Datum odkritja: 1952
Material: bel marmor
v:43 cm
š:6o cm
v črk: 2; 3 cm
v zvezde: 5,5 cm
k. o.:

p.št.:
vl.št.:
Lastnik:
Skrbnik: KO ZB NOV
Dokumentacija: Tehniški muzej ŽJ
ZSV v Kranju
SO Jesenice
Ureditveni predlog: pridobiti je potrebno pismen o soglasje
lastnika hiše . Plošča je v redu, neurejena je okolica in
neprimerno nameščen žebelj za obešanje vencev.

BLEJ SKA DOBRAVA: š t . 65
Spominska p lo š ča MI LANU KALANU - KLEKU, ki je bml v letu
1944 sekretar okr a jnega komiteja SKOJ Gorje - ~led . Padel
je 27.4 . 1945 kot borec Voj kove brigade pri Podlaki blizu
Gr garja na Primorskem .
Napis:

V POČAST ITEV SPOMI NA
KALAN MILANA KLEKA
SEK . OK SKOJ ZA GORJ E - BLED
KI JE ŽRTVOVAL SVOJ E MLADO ŽIVLJENJ E
APRILA 1945
ODKRITO ZA OBLETNICO SKOJ 1952 . L.

Krajevna skupnost : Blejska Dobrava
Krajevn a or ganizacija ZB NOV: Blejska Dobrava
Pobudnik: KO ZB NOV
Avtor osnutke in besedila: KO ZB NOV
Izvajalec: Železarna Jesenice
Datum odkritja: 1952
Material: bron
v: 3o cm
š: 5o cm
v črk: l; 2 cm
k. o.:

p.št.:
vl. š t.:
Lastnik :
Skrbnik: KO ZB NOV
Dokumentacija: Tehniški muzej ŽJ
ZSV v Kranju
SO jesenice
Ureditveni predlog: pridobit i je potrebno pismeno soglasje
lastnika hi š e i n popolnoma počrnelo p lo šč o očistiti p o mo žnosti posv etliti črke ali jo nadomestiti z novo.

BLEJSKA DOBRAVA : š t. 66
Spominska pl o šča JANKU REKLJU - ŠPIKU , sekretarj u okr ajnega
komiteja SKOJ Gorje - bled , ki je pade l 22 . 6 . 1944 pri
Debelem kamnu v dolini ~ado vne .
Napi s :

V POČASTITEV SPOMIN~
REKELJ JANKA LPIK
SEK . OK SKOJ ZA GORJE - BLED
KI JE ŽRTVOVAL SVOJE IV1LADO ŽIVLJENJE
JUNIJA 1944 L.
ODKRITO ZA OBLETNICO SKOJ 1952 . L.

Krajevna skupnost: Blejska Dobrava
Krajevna or[ anizacija ZB NOV: Blejska Dobrava
Pobudnik: KO ZB NOV
Avtor osnutka in besedila:
Izvajalec: Železarna Jesenice
Da tum odkritja: 1952
Material: bron
v: 3o cm
š : 5o cm
v črk: l; 2 cm
k. o.:

p.št.:
vl.št.:
Lastnik:
Skrbnik: KO ZB NOV
Dokumentacija: ZSV v Kranju
SO Jesenice
Tehniški muzej ŽJ
Ureditveni predlog: pridobiti je potrebno pismeno soglasje
lastnika hiše in ploščo očistiti oz. po možnosti posvetliti
črke.

BLEJ SKA DOBRAVA :

po~opališče

Družinski grob v katerem je pokopan kurir G-28
KLINAR (Jo že) J AKOB - GUSTELJ r. 19.7.1916 Plavški rovt
p. 5.8.1944 v bližini Flavškega rovta. ob nemškem napadu.

BLEJSKA DOBRAVA:

pok o pališče

Družinski grob v katerem je pokopan aktivist OF
MARKELJ (Anton) FRANC r . 26 . 1 . 1904 Javornik , umorjen
od ''črne roke" 31 . 3 . 1943 Jesenice . Prekopan s
pokopališča na Plavžu .

BLEJSKA DOBRAVA :

pokopališče

Družinski grob v katerem je pokopan borec VDV
NOVAK (Rudolf) OTMAR - FENDI r . 7 . 11 . 1921 Javornik,
ubit od be-ga 11 . 12 . 1944 na Javorniku .
L . 1960 prekopan s Koroške Bele .

BLEJSKA DOBRAVA :

pokopališče

Družinski grob v katerem je pokopan aktivist OF
SVETI NA ( ~ih ael) VIKTOR r.26.2.1908 Ko roška Bela,
umorjen od "črne roke'' 24 . 12 .1943 na Koroški Bel i.
Prekopan s pokopališča Koroška be la.

BLEJ SKA DOBRAVA:

p okopališče

Dru žinski grob v katerem je pokopana terenka okraja
Jesenice - politična delavka THEVEN (Janez) GABRIJELA
r . 14.4.1914 Javornik, p. 24 . 4 . 1945 Planina pod Golico.
Pre k opana s pokopališča na Koroški Beli oz . Planine pod
Golico.

BLEJSKA DOBRAVA:

po k o p ali š če

Družinski grob v katerem je pokopan bore c Gorenjske ga
odreda VERGLEZ (Ivan) MARTI N - MARKO r . 14 . 12 . 1919 J esenice ,
padel 14 . 1 . 1944 ob izdaji v stanovanju Iskrovih na J es enicah
( Cesta železarjev) . L . 1960 je bil prekopan s po k op ali šč a
na Plav žu .

KO ČNA :

sredi vesi, ob cesti

Spominsko obeležje padlim borcem in žrtvi
nasilja.
Napis:

1941
KRNI ČAR

T

1945

IVANKA
KRN I ČAR JOŽE
PHETNAR ANICA
TRČEK IVAN
ZUPAN FRANCI

fašistične ga

Krajevna skupnost: Blejska Dobrava
Krajevna organizacija ZB NOV: -"Pobudnik : KO ZB NOV
Avtor n ač rta: in g . Evgen Guštin
I zvajalec:
Datum odkritja: 1966
Material: naravna skala v kat ero so vpete kovinske č rke
in partijski emblem
v s kale: 200 cm
v črk: lo cm
k.o.: Blejska Dobrava
p.št.: 146/3
vl.št.:
Lastnik:
Skrbnik:
Dokumentacija: SO jesenice
ZSV v r :banju
Tehni š ki muzej ŽJ
Ure ditveni pre dlog: ure diti je potrebno lastništvo
zemljišča in zamenjati železne črke, od ka t erih teče
po skali ( na mestiti bronaste).

-

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
Cesta Cirila Tavčarja 3 b, 4270 JESENICE

Mobilni telefon 041 611 673 /predsednik/ 031 515 577 /tajnica/

Jesenice, 23/11-2016

OBČINA JESENICE
Petra DEČMAN
JESENICE

Na seji odbora ZB NOB Jesenice, ki je bila 22. novembra 2016, je Dragica Bezlaj,
predsednica KO ZB NOB Blejska Dobrava in članica odbora, predstavila zahteve za
prestavitev spomenika na Kočni. Zaradi denacionalizacije je parcela, na kateri je stal
spomenik, postala privatna lastnina. Občina Jesenice je odkupila bistveno manjšo parcelo za
ponovno postavitev spomenika tik ob regionalni cesti. KO ZB NOB Blejska Dobrava
ugotavlja, da bo obeležje verjetno ovira pri pluženju snega. Sama novo nameščena skala je
bistveno manjša in že v osnovi počena in slabe kakovosti kamnine. Tako je stališče KO ZB
NOB, da nova postavitev nikakor ni primerljiva predhodni.
V razpravi so sodelovali predsednik Klinar, Aleksander Jernejc, Franci Gomilšek in
izoblikovali odločitev.
Sklep seje odbora je, da se strinjamo v okviru danih možnosti s predvideno postavitvijo
obeležja na Kočni, s čemer je soglašal tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj.

dr. Al~~n~er KLINAR,
preds d ik

\l, '
~

--

----

ZZB za vrednote NOB Jesenice
KO Blejska Dobrava
predsednica Dragica Bezlaj, Kočna 1Ob,
4273 Blejska Dobrava

BI.Dobrava/Kočna,

datum: 22.11.2016

ZZB Jesenice
Predsednik, dr. Aleksander KLINAR
Tavčarjeva ul.
4270 JESENICE

Zadeva: zahteve ZZB k.o. Blejska Dobrava za prestavitev
Spomenika NOB na Kočni in priprava pisnega stališča
ZZB Jesenice za Občino Jesenice

Člani k.o. ZZB Blejskega Dobrava smo na seji v sredo 31.8.2016 ugotovili, da potek del ob
prestavitvi Spomenika NOB na Kočni ni v skladu z upravičenimi pričakovanji članov ZZB in
prizadetih svojcev žrtev, katerim je spomenik posvečen.
Na dopis odbora ZZB BI.Dobrava z urgentnega sestanka na Kočni 12.10.16 na vse vključene
akterje ni niti v 30 dneh nobenega odgovora s strani Občine. Župan je odredil zaključe
variante A.
Zato smo dosegli sestanek na Občini v petek 18.11.16, na katerem so prisotni s strani Občine
(podžupanja in sodelavki) in KS BI.Dobrava (predsednik, tajnica) in Jeko-IN-a zagotavljali,
da ima varianta A uradna soglasja inje takoj izvedljiva in da denarja ni za dodatno zemljišče
ter novo skalo. Poudarili so, da ima sedanja politika razumevanje za vrednote NOB, ki je
kasnejša morad ne bo imela več.
Predstavnika ZZB BI.Dobrava in predstavnik Kočne v KS BI.Dobrava smo vztrajali, da je
lokacija neznatne in počene skale, ki posega na avtobusno obračališče - neustreza in smo vsi
vaščani in svojci prizadeti nad malomarnim odnosom uradnikov vključno z Zavodom iz
Kranja.
Predsednica ZZB BI.Dobrava sem predlagala deponijo napisa (znakov in črk z imeni) na
Zavodu v Kranju, dokler se ne zagotovi primerne izvedbe spomenika.
Na to pričakuje Občina pisno stališče ZZB Jesenice.

Obrazložitev
Spomenik je bil odkrit 28.8.1966 na parceli št. 146/37,k.o. Blejska Dobrava. Lastnik le-te je
bila Občina Jesenice. V postopku denacionalizacije je parcela prešla v privatno last.
Občini Jesenice je lastnica ponudila odkup parcele, vendar do realizacije ni prišlo.
»Nadomestno obeležje« se trenutno postavlja na bistveno manjši parceli št.146/39, k.o.
Blejska Dobrava, ki jo je Občina Jesenice odkupila v ta namen. Obeležje naj bi stalo tik ob
regionalni cesti in bo verjetno tudi ovira ob pluženju sneg~ oziroma ob urejanju cestne
infrastrukture.

Sama novonameščena skala (jedro spomenika) je bistveno manjša, že v osnovi počena in
slabe kakovosti kamnine.
Obstoječi

spomenik je bil izdelan po zamisli in načrtu Evgena Guština (kipar in slikar), za
gradnjo je bilo izdano gradbeno soglasje. Spomenik je 1.50 m visoka in 1.20 m široka skala samica na betonskem podstavku in več kot 1Om od ceste. Na izravnanem delu skale je zgoraj
levo vlit znak ( srp in kladivo), sledijo letnice 1941-1945 in imena 4 borcev in 1 žrtve.
Kakor je razvidno iz priloženih fotografij, osebnega ogleda članov in tudi iz ustnega mnenja
podizvajalca, ki ureja pritrditev napisov (Kamnoseštvo Grošelj) nova postavitev nikakor ni
primerljiva predhodni.

Prosim za pisno
Jesenice

stališče

ZZB Jesenice, ki ga do srede 23 .11.2016 posredujemo na Občino

Predsednica ZZB BI.Dobrava

Drag~ca~
ezla·
_ „
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-priloge:foto

v

stran-2-

. ,:~

I

,,,,,

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
Cesta Cirila Tavčarja 3 b, 4270 JESENICE

Mobilni telefon 041 611 673 /predsednik/ 031515577 /tajnica/

Jesenice, 23/11-2016

OBČINA JESENICE
Petra DEČMAN
JESENICE

Na seji odbora ZB NOB Jesenice, kije bila 22. novembra 2016,je Dragica Bezlaj,
predsednica KO ZB NOB Blejska Dobrava in članica odbora, predstavila zahteve za
prestavitev spomenika na Kočni. Zaradi denacionalizacije je parcela, na kateri je stal
spomenik, postala privatna lastnina. Občina Jesenice je odkupila bistveno manjšo parcelo za
ponovno postavitev spomenika tik ob regionalni cesti. KO ZB NOB Blejska Dobrava
ugotavlja, da bo obeležje verjetno ovira pri pluženju snega. Sama novo nameščena skala je
bistveno manjša in že v osnovi počena in slabe kakovosti kamnine. Tako je stališče KO ZB
NOB, da nova postavitev nikakor ni primerljiva predhodni.
V razpravi so sodelovali predsednik Klinar, Aleksander Jernejc, Franci Gomilšek in
izoblikovali odločitev.
Sklep seje odbora je, da se strinjamo v okviru danih možnosti s predvideno postavitvijo
obeležja na Kočni, s čemer je soglašal tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj.

dr. AldntKLINAR,
pred~ vv/
....

_

~_
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RAZPIS
tradicionalnega tekmovanja članov ZB za vrednote NOB v
teku na smučeh in streljanju

Organizacijski komite za prireditve Po stezah partizanske Jelovice in 1. brigada SV
organizirata tradicionalno tekmovanje pripadnikov SV, Policije in Civilne zaščite ter članov ZB
za vrednote NOB v patruljnem teku, teku na smučeh in streljanju

Tekmovanje bo potekalo v soboto, 14. januarja 2017, ob 11.00 uri na Pokljuki.

ORGAN/ZA TOR ZAGOTAVLJA:
1. Pokale in medalje za prve tri ekipe
2. Na dan uradnega treninga in tekmovanja kosilo vsem ekipam
Prijave za tekmovanje pošljite do

vključno

20. decembra 2016 na naslov:

ZB NOB ŠKOFJA LOKA
OK za prireditve Po stezah partizanske Jelovice
Prijava patruljni tek na smučeh
Kidričeva cesta 1, 4220 Škofja Loka
Žrebanje startnih številk bo na Pokljuki eno uro pred startom. Na žrebanje so poleg
organizacijskega odbora vabljeni tudi predstavniki prijavljenih tekmovalcev.
Treningi v streljanju in na progi bodo za vse prijavljene v petek, 13. 1. 2017, od 10.00 do
13. 00 ure. Za uradni trening bo izdelan urnik streljanja. Na uradnem treningu se obvezno
strelja s smučmi na nogah. Izven določenega časa trening ne bo mogoč. Strelivo za uradni
trening in tekmovanje zagotavlja SV. Vsak tekmovalec lahko strelja največ trikrat. Izvedba
treningov je pogojena z ustreznimi vremenskimi pogoji. Sestavni del tega razpisa so tudi
pravila tekmovanja.

Predsednik OK
za prireditve Po stezah partizanske Jelovice
Mag. Drago Štefe
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KOČ NA - POLJANE : ob cesti proti Gorjam

Spomenik delavskemu gibanju pred 2 . sv . vojno in revoluciji
me d NOB na p odročju Jes Jnic .
Fred vojno so Jes e ničani prihajali na Poljane k praznovanju l . ma j a in na druge prireditve . Na Poljanah je odbor
Delavske enotnosti žel ezarne 9. 9. 1945 prevzel tovarno
v upravljanje .
Napis:

NA TRATAH T H
ENOTNOST PEST
J E DELAVSKA SKOVALA
POTEM S KRVJO
NA J ~LAHTNEJŠO

'l'EPTANI P- VSEM
MO GOČEN KRES
SVOBODE
J E PRI ŽGALA

OB 2o LE'rl'H CI
VSTAJ E

Krajevna skupnost: Blejska Dobrava
Krajevna organizacija ZB NOV: -"Pobudnik:
Avtor ureditvenega na č rta:
Izvajalec:
Datum odkritj a : 31. 7 .1961
Material: tlakovan plato s spominsko p loščo (marmor)
vzidano v nar e ~no skalo.
119 c~
p l oš č e: 80 cm
v črk: 6 cm

v
š

plošče:

k.o.: Blejska Dobrava
p. š t. 144/2
vl.št.:
Lastnik:
Skrbnik:
Dokumentacija: SO Jesenice
ZSV v Kranju
Ureditveni predlog: urediti je potrebno lastništvo
zemljišča i n plo š čo z napisom očmstiti ( ponovno na š tokati
in zaš č ititi s silik onskim premazom z dodatkom fun gicida).

KOČNA

- POLJANE

ob cesti proti Gorjam

Spomenik delavskemu gibanju pred 2. svetovno vojno in revoluciji med NOB na

PRED OBNOVO

področju

Jesenic

KOČNA

- POLJANE

ob cesti proti Gorjam

Spomenik de1avskemu gibanju pred 2. svetovno vojno in revo1 ucij i med NOB nma

PO OBNOVI

/obnav1janje v avgustu in septembru 1998/

področju

Jesenic.

LIPCE :
Spominska plošča min i ranju električne g a daljnovodnega
stolpa visoke napetosti . Akcijo je 14 . 9 . 1941
izvedla skupina Je se ničke čete .

Nap is :
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