
 

BREZ KROPE NI EVROPE 
 

V Kropi so bili nekoč kovači, 

saj skovali so jo po meri vsaki. 

Garali so vsak dan, da bi Evropi pokazali, 

kakšen je naš dan. 

 

Zdaj vsaka hiša jih ima, 

kjer zabiti se jih da. 

Zdaj znani so v Kropi, 

saj kupiti in zabiti se jih da, 

tako v Kropi  kot v vsej Evropi. 

 

Sara Cvetkov, 24. 3. 2020 

  



KROPA 
 

Glavna znamenitost Krope je kovaštvo. 

Pred davnimi časi, ko so še živeli zmaji 

in letele podgane, so ljudje v Kropi  

uporabljali  zmajev vroči dah, da so lahko kovali železo. 

Nekega dne je mož po imenu Tomaž odšel do zmajeve jame, sunil eno jajce in 

ga prinesel v dolino. Vsi so bili navdušeni. Tomaž je zmaja, ki se je po nekaj 

dneh izvalil iz jajca, zaprl v kletko in tako je lahko z njegovo vročo sapo oblikoval 

železo. 

Nekaj dni zatem   je vaščane  zbudil velik trušč.  Pogledali so skozi svoja okna in 

zagledali mamo zmajevko, ki se je sprehajala po ulicah in iskala svoje jajce. Vsi 

so za to krivili Tomaža. Majhen zmajček je tulil, da bi ga mati slišala. Tedaj so 

meščani prišli do zmajevke in največjo verigo, katero so  kdaj skovali, ovili okrog 

njenega  vratu. 

Zmajevka se je ustrašila in bruhnila ogenj v potok, da je zavrela vsa voda v njem 

in začela brbotati kot krop.  

TAKO JE TA VAS DOBILA IME 

KROPA. 

Dunja Tiringer, 24. 3. 2020 

  



KROPARSKI KOVAČI 
 

KROPA MOJ JE KRAJ IN NA ZEMLJI ZAME PRAVI RAJ. 

V SVETU KROPARSKI KOVAČI, MNOGIM SO KDAJ BILI DOMAČI. 

KOVAČNICA JE NJIHOVA VSAK DAN, KJER USTVARJAJO IZDELKE, KI NAREDIJO DOM KRASAN. 

KOVAČI MED HOJO RES ŠTORKLJAJO, LESENE COKLE NJIH SO OBUVALO. 

DA ROKE IMAJO RES MOČNE, KLADIVA TEŽKA POSKRBE. 

KOVAN SPOMINEK KROPARSKI VSAK RAD IMA, NAJ TRADICIJA TA DOLGO ŠE VELJA. 

 

Meta Peternel, 24. 3. 2020 

  



MOJA VAS 

 

Živim na lepi planoti, ki se imenuje Dobrava. Na Dobravi so tudi 

vrtače. 

Včasih se je  vsaka hiša ukvarjala s kmetijstvom. Danes je ostalo 

le še nekaj kmetij. Ko je pomlad posadijo in posejejo: žito, koruzo, 

krompir… Ukvarjajo se tudi z živinorejo. Kjer danes stoji naša hiša je 

bil včasih farovž.  V njem je nekaj časa živel župnik Jakob Aljaž.  

Verjetno  je tudi on imel majhen hlevček, v katerem je imel živali.  V 

hlevu je imel 2 kravi in 7 kokoši. Kokoši je hranil s koruzo, krave pa s 

senom. Imel je kolo, ker takrat še ni bilo avtov. Pes je spal v uti.  

Danes na tem mestu živim jaz s svojo družino. Imamo  velik vrt, 

vendar nimamo domačih živali. Imeli smo mucka Toma, ampak ga žal 

ni več. 

 

Maja Gril, 24. 3. 2020 

 

  



Pesmica 
 

Kropa je mala in lepa kovaška vasica, 

v njej pa  imam tudi zlatega strica. 

 

V njej se pečeta kruh in potica, 

ki speče ju ptica, ki ima rdeča lica. 

 

Kruh in potica sta slastna zelo, 

zato to ptico imam rada močno. 

 

Ptica je Mojca, rdečelasa gospa, 

ki speče  dobrote, kadar se da. 

 

 

 

24.marec 2020                    Aneja Žaberl 5.razred 

 

  



BARČICE 

 

Vsako leto na predvečer Gregorjevega v Kamni Gorici spuščamo barčice.  

Spuščanje barčic je star kovaški običaj. Ker Kamna Gorica leži v dolini in je jeseni ter 

pozimi večino časa temno, so kovači praznovali vrnitev pomladi in svetlobe. Ko je prišla 

pomlad, kovači niso več potrebovali sveč za razsvetljavo. Takrat so rekli, da so »vrgli luč v 

vodo«. Za Kamno Gorico je značilna barčica šmarni križ. To je lesena barčica s pisanimi 

trakovi. Dandanes so barčice večinoma v obliki hiš. Spuščanja barčic se udeleži veliko ljudi. 

Na ta dan se obuja spomine tudi na kovaštvo.  

Tudi jaz se tega dneva zelo veselim! 

 

Izza Lucija Bjelić, 24. 3. 2020  

  



STANE  ŽAGAR 
 

    Ker smo se  v šoli velikokrat pogovarjali o Stanetu Žagarju in kdo to 

je, sem se odločila, da danes  o njem napišem spis.   

    Stane Žagar se je rodil 19.3.1896 v Žagi pri Bovcu. V letih 1902-

1907 je obiskoval osnovno šolo, nato končal tri razrede nižje gimnazije 

in enoletno pripravljalnico za učitelje. Maturiral je v Gorici. Svojo prvo 

učiteljsko službo je upravljal v Zrelcu  (Avstriji), leta 1920 pa je le–to 

propadlo in takrat se je vrnil v Slovenijo. Bil je učitelj na osnovni šoli v 

Lipnici, ustanovil je tudi kmetijsko šolo. Leta 1940 pa je postal član 

Komunistične partije Jugoslavije. Njegovi politični nasprotniki so 

omogočili, da je bil odpuščen, zato se je preselil v Ljubljano. Čeprav je 

bil vedno proti vojni, se je odločil, da bo odšel v drugo svetovni vojno. 

Tam so jih leta 1942 napadle močne nemške enote. Takrat se je rešilo 

17 partizanov, 11 pa jih je umrlo. Med njimi je bil tudi Stane Žagar. 

Umrl je 27. 3.  1942 pri 46. letih starosti. Stane Žagar je bil 5. 7. 1951 

razglašen za narodnega heroja. Njegov spomenik najdemo na 

pokopališču na Srednji Dobravi,kjer je tudi pokopan. Takrat se tudi 

vsako leto spomnimo njegovega pomena in veličine. 

   Stane Žagar za majhno vas, kot je Dobrava, pomeni veliko 

zgodovinsko vrednost. 

 

Anuša Ješe, 24. 3. 2020 
  



KAPELICA KROPARSKE MATERE BOŽJE 

 

         Bilo je leto 1707. S prijateljicami in prijatelji smo se igrali sredi trga in niti sanjalo 

se nam ni, kaj bomo danes našli. 

         Odločili smo se, da gremo na bližnji hrib nabirat jagode. Ko smo prispeli, je naš 

prijatelj Janez, ki je bil nem, našel  Marijino podobico. Vsi smo jo občudovali, saj je 

bila res čudovita. Iz listja in vej smo ji zgradili kapelico. Kmalu se je novica o najdeni 

Marijini podobici razširila po Kropi. Ljudje so množično hodili k njej in tam peli ter 

molili. Nekega dne pa je jezni fužinar ukradel podobico. Nesel jo je v fužino. 

Zaskrbelo nas je, da ima slabe namene, zato smo tekli za njim in se nismo dali 

odgnati. Fužinar je Marijino podobico vrgel v Linovo peč. Nič nismo mogli več storiti, 

le čakali smo lahko, da bodo peč odprli. Tedaj pa nemi Janez seže v ogenj, prav nič 

ga ni opeklo, in iz njega vzame nepoškodovano, le malo po robovih ožgano 

podobico. Tedaj pa se je zgodil čudež. Janez je spregovoril. 

        V zahvalo so naši kovači postavili ogromno kapelo. Pri njej so se ustavili tudi, 

kadar so s konji in vozovi  odšli  na dolgo pot, ko so peljali žeblje v svet. Prosili so  za 

varno potovanje in varno vrnitev domov .  

. 

Teja Staroverski, 24. 3. 2010 

 

 

 

 

  


