
          Radovljica - Kamna Gorica - Kropa 
 

V nedeljo, 11. julija smo člani društva spoznavali lepe in zanimive kraje na Gorenjskem. 
Pohod smo začeli v Radovljici ali kakor ji domačini rečejo, Radolci. Z našim prijateljem 
Simonom iz Kamne Gorice smo se sprehodili po starem delu mesta. Po zibajoči se Fuksovi 
brvi smo prečkali reko Savo in se po senčni gozdni poti podali proti Kamni Gorici. Hodili 
smo tudi po poti imenovani Galerija, kjer namenoma naravo ne urejajo in je prava divjina. 

 

     

 

 



Kamna Gorica je slikovita in mirna vasica pod Jelovico. Med sprehodom po vasi smo 
občudovali številne vodne kanale in mostičke čez potok Lipnica. Navdušile so nas tudi hiše z 
ganki, polnimi bujnega cvetja. 

Kamna Gorica je fužinarsko naselje. Začetki železarstva segajo v 14. stoletje. Glavni 
proizvod so bili žeblji., ki so jih izdelovali ročno v kovačnicah, imenovanih vigenjci 

Ustavili smo se ob vaški lipi, kjer so se nekdaj srečevali vaščani in tu so potekali tudi razni 
sejmi. Tu je tudi spomenik padlim v drugi svetovni vojni. Stoji na mestu nekdanje fužine, na 
ostankih plavža. 

V bližini stoji rojstna hiša Matevža Langusa, slikarja, ki je znan po freskah in portretih 
znanih in manj znanih osebnosti (Matija Čop, Primicova Julija. Friderik Baraga). 

Pred hišo stoji baročna Langusova kapelica iz 19. stoletja s čudovitimi freskami Matevža 
Langusa. 

Blizu je tudi rojstna hiša Lovra Tomana, ki je bil član kranjskega deželnega zbora in 
poslanec v dunajskem državnem zboru. Prvi je javno razvil slovensko zastavo (1848) in si je 
prizadeval za uveljavitev slovenskega jezika in narodne zavesti. 

 

     

 

     



     

Potok Lipnica je v vasi speljan v sistem vodnih rak, v katerih se je nekoč vrtelo 16 vodnih 
koles za potrebe kovaštva. Preko vode je bilo speljano več kot 20 mostov. 

   

    

                  



    

     

      

                     



Po 115 stopnicah smo se povzpeli na grič k baročni cerkvi sv. Trojice iz 17. stoletja. 

     

Od tu smo imeli lep pogled na vas. 

    

    



Vrnili smo se k avtobusu in se odpeljali do vasi Kropa. Železarsko naselje je razpotegnjeno 
ob hudourniku Kropica, ki v deževnih dneh naraste in se peni kot krop. Visoke fužinarske 
hiše se ob potoku stiskajo ob breg Jelovice. Imajo značilne polkrožne vhode, majhna okna, 
železne polknice, umetniško kovane okenske mreže in kovane luči. 

     

Ustavili smo se pred vigenjcem, ohranjeno kovačnico za ročno izdelovanje žebljev. 

Vigenjci in kovaški muzej pričajo o življenju in delu prebivalcev Krope. 

Tržno jedro Krope je spomeniško zaščiteno. 

   

     



 

     

            

            



     

     

     

     



     

     

     

     



     

 

 

Ko smo se vrnili k avtobusu, smo proslavili okrogli rojstni dan naše članice Milojke Velišček. 
Lepo nas je pogostila, mi pa smo ji poklonili travniški šopek in pesem »Rastejo v strmi 
gori«. 

     

Simonu smo se zahvalili za prijetno in zanimivo vodenje. Bil je dobre volje in šaljiv, 
razveselil pa nas je tudi z odličnim petjem gorenjskih pesmi. 

Priporočili smo se za še kakšen prijeten pohod v njegovi družbi. 
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