Jamnik

sv. Primož in Felicijan

Cerkvico so zgradili domači kmetje v 14. stoletju,
prvič je omenjena v freisinškem urbarju leta 1501.
Prvotno je bila brez zvonika, ki so ga dogradili v 18.
stoletju. Ima gotske značilnosti in poslikave iz 15.
stoletja, kipa obeh zavetnikov stojita v glavnem
oltarju. Streha je bila prvotno krita z domačim
kamnom, "škriljem" ali s "škalcami", kar so lomili v
Nemiljah pod Jamnikom. Požig vasi med drugo
vojno je cerkev preživela, a je po vojni vanjo udarila
strela, pogorela je, a so jo obnovili.
Sv. Primož in Felicijan sta bila brata in sta v tretjem
stoletju našega štetja živela v Rimu. V času, ko so
Rimljani preganjali kristjane, sta pomagala
zapornikom, a so ju naznanili in kasneje obsodili
zaradi brezbožja in čarovnije. Po čudežu sta bila
obvarovana muk, a so ju končno obglavili.
Svetnika praznujejo 9. junija, zadnjo nedeljo v
avgustu imajo "smn" (semenj), kroparsko ter
planinsko ali pastirsko mašo.
Znane so tudi butarice, ki jim tam pravijo
"begavnice", bogate z jabolki.
S hrbta, na katerem stoji cerkev, je čudovit pogled po
večem delu Gorenjske. Zaradi tega cerkev
imenujejo tudi "balkon nad Gorenjsko".

Kropa, nekdaj center železarstva
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Cerkvico so zgradili domači kmetje v 14. stoletju,
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Cesta Kropa - Dražgoše poteka 5 minut hoje do cerkve. Od
avtocestnega izvoza Tržič/Kropa je 25 minut vožnje preko
Podnarta in Krope.
Mežakla

V vasi Jamnik je avtobusno postajališče, kakih 15 munit
hoda od cerkve.
Gorje
Dostop je možen po cesti, cesta od Krope je zelo strma,
prav tako so strme tudi ceste s smeri Dražgoš.

Ključ cerkve hranijo v vasi, na domačiji z naslovom Jamnik
11. Predhodni dogovor je možen na telefon 031 422 811.

Bohinj
<Nova Gorica
Trieste/Trst

Od ceste je 5 minute hoje po grebenu. Pešpoti vodijo iz
Krope in Češnjice, pa tudi iz smeri Dražgoš.

Bohinjska Bela

V okolici ni urejenih tematskih poti.

Slikovita vas Kropa je bila nekdaj močan center železarstva
in kovaštva. Poleg nekaj imenitnih hiš, ki tvorijo vaško
jedro je zanimiv tudi Kovaški muzej in visoka peč.
V smeri proti Besnici je slap Šum, največji potočni slap v
Sloveniji s 25 metrskih padcem.
V sosednjih Dražgošah je spomenik Dražgoški bitki iz
druge vojne, delo arhitekta Borisa Kobeta.
Pod cerkvico je planinski dom, v bližnjih vaseh so gostišča,
čebelarstvo Rakovec.
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GPS podatki lokacije:
N 46,16.5075
E 14,12.8272
836 m

