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Z a Lipniško dolino še kak Go-
renjec nikoli ni slišal, čeprav 
sta tam Kropa in Kamna 
Gorica, znani po 500-letni 

železarsko-kovaško preteklosti, ta 
uspešna obrt je trajala vse do časov, 
ko jo je sesula moderna tehnolo-
gija. Ostali so spomini, vgrajeni v 
arhitekturo. Nad dolino se razpro-
stira gozdnata Jelovica z mnogimi 
podzemnimi odkritji, ob katerih ti 
zastane dih.

Romantično sotočje
Prvo presenečenje v Lipniški do-

lini na desnem bregu Save se odpre 
v naselju Lancovo pod Radovljico, 
kjer se združita Sava Bohinjka in 
Sava Dolinka. Za nameček sotočje 
krasi šumeča brzica pod jezom pri 
prvi reki. Za obiskovalce so tu klopi, 
nič drugega. Posebnost je ogromen 
kozolec toplar sredi zaraščenega 
travnika, kar potrjuje izjava pred-
sednika društva Kultura-Natura 
Slavka Mežka, da je ta kraj, žal, za-
nemarjen, čeprav so tam že zgradili 
glamping. Sliko popravi umetniška 
galerija Brigita v veži velike kmečke 
hiše z urejenim vrtom. Sem prihajajo 
umetniki, predvsem slikarji z vseh 
koncev sveta, saj lastnica prireja 
slikarske kolonije in druge dogodke.

Žeblji za vojake
Kropa je še pred 200 leti veljala 

za bogato vas, saj so kovali tako 
kakovostne železne izdelke, da so 
jih izvažali v tujino, celo v Ameri-
ko. V prvi svetovni vojni so samo 
za avstro-ogrske vojake izdelali na 
milijone žebljev za planinske čevlje. 
Posel je trajal vse do leta 1955, ko je 
žeblje nadomestila guma. Kroparji 
so se potem lotili izdelovanja vijakov 
za jugoslovanski trg. A sloveli so tudi 

po umetniško kovanih 
izdelkih: glavni mojster je 
bil Jože Bertoncelj. Zgodo-
vinski razvoj obdelave železa od 
rude do končnih izdelkov prikazuje 
kovaški muzej. V njihovi trgovini 
so na prodaj še izdelki, kot so lustri, 
svečniki in druge umetnine, ki jih 
kuje le še par mojstrov. Kovaška 
nakovala so v Kropi že davno utih-
nila. Od 36 lesenih koles na potoku 
Kroparica, ki so poganjala kovaško 

obrt; je ostalo eno samo. Kropa je da-
nes precej prazna, a polna večinoma 
obnovljenih starodavnih fužinarskih 
hiš s kovanimi okenskimi mrežami, 
železnimi vrati, kovanimi svetilkami 
in protipožarnimi polkni, ki so jih 
izumili kroparski mojstri. Vas je pra-
vi muzej na prostem, saj je mnogo 
Kroparjev odšlo drugam za kruhom. 
Med drugimi dr. Dušan Petrač, 
eden najboljših vesoljskih znanstve-
nikov na svetu. Živi v Houstonu, 
v domači Kropi pa je kupil eno od 
mogočnih fužinarskih hiš, ta še čaka 
na obnovo.

Nenavadno rudarjenje
Kamna Gorica je bolj živahna kot 

Kropa, ker je na obrobju zraslo novo 
naselje, stari del vasi s fužinarsko ar-
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 Sotočje je s šumečima 
rekama prav romantičen 
prostor za obiskovalce in 
tudi ribiče.

Začne se ob 
sotočju obeh 
Sav, Bohinjke 
in Dolinke, 
prečka vasi 
Kamno Gorico 
in Kropo, znani 
po železarski 
zgodovini, in 
konča na gori 
Jamnik, balkonu 
dežele Kranjske 

Društvo turističnih 
novinarjev Slovenije 

(TNS) pod vodstvom 
predsednika Draga Bulca 

se je odzvalo na pobudo Ne-
deljskih novic, da člani društva 
prispevajo svoj kamenček v 
mozaik podpore slovenskemu 
turizmu, ki ga je prizadela koro-
nakriza. Člani Društva turistič-
nih novinarjev Slovenije so se 
odpovedali honorarju.

Albina Podbevšek
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hitekturo pa se obnavlja in je vreden 
ogleda. Tu je živel dr. Lovro Toman, 
poslanec na Dunaju, znan po tem, 
da je zgradil gorenjsko železni-
co in je celo že leta 1848 prvi 
razvil slovensko zastavo. Ime-
nitna je bila družina Kappus, 
ki je leta 1693 zaradi zaslug 
za razvoj fužinarstva prido-
bila plemiški naslov. Njihova 
graščina zdaj propada. 
Nekoč je bila v njej gostilna, 
kamor je v prvi Jugoslaviji na 
pečene postrvi zahajal kralj 
Aleksander Karadjordjević. 
Na eni od lepo prenovljenih hiš 
z baročno poslikavo na pročelju je 
napis Casa de Kamna. Ime sta ji dala 
lastnika Cecilia in Dušan Kopušar, 
ki veliko prispevata h kulturnemu 
in družabnemu razcvetu vasi. Vodita 

kulturno-umetniško društvo z ime-
nom njune hiše. Prirejata vrsto kul-

turnih dogodkov s povabljenimi 
umetniki z vseh vetrov. Cecilia 

je profesorica španske književ-
nost in je po rodu Argentinka. 
Zakonca, ki sicer prihajata iz 
Trsta, sta za dogodke obnovi-
la staro mežnarijo na hribu 
z malim muzejem in lepim 
razgledom na dolino z rečico 
Lipnico.

Posebnost Kamne Gorice 
so žuboreči kanali, speljani iz 

Lipnice, na katerih visi kar 20 
lesenih mostičkov. Nekdaj se je 

tod vrtelo 16 vodnih koles za kovač-
nice, saj je prebivalstvo živelo od 
železarjenja in deloma lesa oziroma 
oglja. Povsem nenavadno pa je bilo 
rudarjenje: rude niso kopali v jamah, 

ampak so jo pobirali v vreče kar na 
površini po okoliških hribih.

Lobanja losa pod Jelovico
Bogato gozdnata Jelovica je kra-

sna zakulisa Lipniški dolini. V svojih 
nedrjih je dolgo skrivala množico 
razvejanih podzemnih kraških jam. 
Domačini so poznali le nekatere, in 
to že pred stoletji, ko so se v jame 
skrivali pred Turki, velikokrat z 
živino vred. Društvo za raziskovanje 
jam je v minulih letih pogumno 
odkrivalo podzemne skrivnosti in 
in naštelo kar 250 kraških jam. »V 
nekaterih smo se dokopali do raz-
košnih dvoran in tudi do čudovitih 
kapnikov. Kar neverjetna najdba 
je bila lobanja losa, stara 8000 let! 
Najgloblja jama sega 200 metrov 
globoko, najlepša pa je Konasnica 

nad vasjo Dražgoše. Za obiskovalce 
so za zdaj primerne samo štiri, in to 
z vodnikom.« Vse to nam je razložil 
Igor Potočnik, predsednik društva, 
eden od dolgoletnih hrabrih razi-
skovalcev skrivnostnega podzemlja 
Jelovice v Rovtah na turistični kme-
tiji Turk. Zanimivo je, da se v teh 
gozdovih pasejo mufloni in živijo 
plenilci, kot so volkovi in šakali, 
včasih tja zaide tudi kak medved.

Dolino krasi še 830 metrov 
visoka gora Jamnik z gotsko cerkvijo 
iz 16. stoletja, pokrito s škriljem, kar 
je njena posebnost. Posvečena je mu-
čencema sv. Primožu in Felicijanu. 
Izletnikov ne manjka, prihajajo tudi 
tujci. Zanimivo je, da se ti pohodi do-
gajajo tudi ponoči ob polni luni. Poti 
so dobro označene, za kar je poskr-
belo krajevno turistično društvo.

Na vodi se vrti le še eno leseno 
kolo za pogon kovaške obrti.

Središče Krope s potokom Kroparica in 
starim kovaškim nakovalom

Takšni so bili slavni žeblji za vojaške in 
planinske usnjene čevlje.

Kapela z baročnimi freskami pred 
domačijo znanega slikarja Matevža 
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ZDAJ JE ČAS ZA  
NOVA ODKRIVANJA!
Skupaj odkrivamo skrite kotičke Slovenije.  

Terme 3000 
(Paket Termalni 

užitki v  
Prekmurski vasi 

Ajda*****)
2 nočitvi s 

polpenzionom za  
2 odrasli osebi in 

2 otroka

Jožica Pečaver, 
Semič

LJUBLJANSKI 
GRAD 

– ogled  vsebin 
Ljubljanskega 

gradu 

Slavko Mlakar, 
Kočevje

Vesna Emeršič, 
Dornava

DOBROVNIK 
– obisk 

Pustolovskega 
parka na 

Bukovniškem 
jezeru + 

pogostitev za 2 
osebi

Manca Dečman, 
Ljubljana 

TRURIZEM 
LJUBLJANA 
– plovba po 

reki Ljubljanici 
+ vstopnici za 
Mestni muzej

Sonja Erlač, 
Markovci

BLED 
– poldnevna 

izposoja 2 
električnih koles

Tamara Zupan 
Veluscek, Nova 

Gorica

IDRIJA  
– Doživetje 

za štiričlansko 
družino  

»Od časov živega 
srebra do danes«

Klemen Koblar, 
Jesenice

ROGAŠKA  
– Ogled 

proizvodnje v 
Steklarni Rogaška  

+ karta za 
kopanje Rogaška 

Riviera 

Matež Lozej, 
Kamnik

Bogdan Godnič, 
Vipava

KRANJSKA GORA  
– družinska 
vstopnica 
za ogled 

Slovenskega 
planinskega 
muzeja za 
družino  

+ kosilo v Oštariji

Tanja Frank,  
Prem

Objavljamo imena nagrajencev:

Tolažilne nagrade prejmejo:
Metka Benedik, Zg. Besnica • Natalija Dobravec, Litija • Jaka Vidmar, Lesce • Zora Kastelic, Trebnje • Peter Aljaž, Ljubljana • Marina Setnikar, 
Log pri Brezovici • Monika Šatur, Prevalje • Nana Stramšak, Loče • Majda Hauptman, Šentvid pri Stični • Janez Zadnikar, Ljubljana
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