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Enaindvajseti Kovaški šmaren je organiziralo Turistično društvo 
Kropa. Pri organizaciji in izvedbi so pomagali: Župnijski urad 

Kropa, Kovaški muzej Kropa, KD Kropa, PGD Kropa, ŠD Sportivo 
Kropa, dramska skupina Čofta, Anže Habjan, Tone Fister, TD 

Lokovec, lastnik Skodlarstva Bohinj Nejc Dijak, Jamarsko društvo 
Kranj, Gašper Finžgar, Prstometna organizacija Slovenije, Društvo 
likovnikov Ljubljana, Zala Zupan, umetniški kovač Milan Šinkovec, 

Andrej Gartner, Erazem Janc in Miro Albinini. 

Turistično društvo se zahvaljuje vsem, ki so na kakršenkoli način 
pomagali pri organizaciji in izvedbi prireditve. Organizator si 

pridružuje pravico do spremembe programa.

Plakat in letak je lektorirala Irena Resman,  
oblikoval in natisnil pa Matjaž Kavar, RAORA d. o. o.



Praznovanje kovaškega šmarna
Kropa s svojo kovaško tradicijo spada med najstarejše industrij-
ske kraje na Slovenskem. Svoj pečat ji že stoletja dajejo tudi njeni 
prebivalci s svojimi običaji in praznovanji. Med posebna prazno-
vanja spada praznovanje kovaškega šmarna. Njegova zgodba se 
je začela v letu 1705, ko je sedem fantičev v gozdu na Kropo 
našlo sliko Kroparske matere božje. Mariji v čast je bila na mestu 
najdbe zgrajena cerkev. Datum njene posvetitve 2. julij (1729) so 
Kroparji vzeli za svoj praznik.
Skozi stoletja smo ga praznovali na različne načine. Tako kot ga 
praznujemo danes, ga praznujemo letos že enaindvajsetič. Mo-
zaiku različnih kulturnih, športnih, etnoloških, zabavnih do-
godkov smo dodali tudi praznovanje štiridesetletnice uradnega 
delovanja Turističnega društva Kropa.
Vsak, ki se nam na prireditvi pridruži, doda kamenček v moza-
ik, ki mu s ponosom rečemo Kropa - zibelka kovaštva. Praznik 
je obenem tudi priložnost, da mladi spoznajo preteklost in da 
skupaj nadaljujemo zgodbo, ki so jo s ponosom pisale številne 
generacije.

Metka Kavčič

Program prireditve  
2. julij: 
ob 9.30 maša za kovače pri Kapelci, poje MPZ Koledva.

7. julij: 
postavljanje oglarske kope na Šolarjevem travniku (travnik ob 
cesti proti Slovenski peči).

8. julij: 
ves dan kuhanje oglja;
od 9. do 12. ure turnir v košarki na igrišču v Kropi;
dopoldne tek po ulicah Krope (start ob 10.uri pri gostilni Jarm;
ves dan na različnih prizoriščih v stari trški Kropi turnir v 

prstometu, zaključek turnirja ob 18. uri;
od 10. do 18. ure dan odprtih vrat Kovaškega muzeja Kropa 
in vigenjca Vice: prikaz ročnega kovanja žebljev, na prostoru 
ob vigenjcu Vice prikaz ročnega izdelovanja skodel, z nami 
bo mojster Nejc Dijak iz Bohinja;
od 10. ure predstavitev delovanja Jamarskega društva Kranj, 
otroci se bodo lahko naučili izdelovanja jamarskih vozlov. 
Jamarji bodo preko Kroparice postavili zipline; 
od 10. ure prikaz izdelkov mojstrov domačih obrti na 
stojnicah (ulica ob spomeniku na Placu, ulica od C-bara navzdol);
od 10. do 12. ure otroška likovna delavnica ( pri spomeniku 
NOB);
od 10. do 17. ure umetniško kovanje pred Pivkovo hišo (Kropa 
31), z nami bo mojster Milan Šinkovec iz Komende;
od 12. do 16. ure dan odprtih vrat muzejske hiše Foušaritnica, 
na prostoru pred hišo se nam bodo pridružili gostje iz Lokovca. 
Predstavili nam bodo lokovško kovaštvo in dediščino Banjške 
planote;
ob 13. uri nastop Pihalnega orkestra Lesce;
ob 17. uri nastop Pihalne godbe Vodice;
ob 18. uri pozdrav predsednice TD Kropa;
ob 18. uri zaključek turnirja v prstometu (Gosposka gasa, 
pred C- barom);
ob 18.30 pred muzejsko hišo Foušaritnica gledališka predstava v 
izvedbi dramske skupine Čofta z naslovom Romanca v Karlovcu;
ob 19. uri nastop Erazma Janca in dedija Mira; 
od 20. ure dalje družabno srečanje ob zvokih ansambla Toni.
Ves dan bodo z nami tudi člani Društva likovnikov Ljubljana. 
Poleg tega si boste lahko ogledali delo v delavnici umetno-
kovinarske obrti Kropa (UKO) in prodajalno njenih izdelkov. 
Večina dogodkov letošnjega praznovanja bo potekala po celi trški 
Kropi, glavni prireditveni prostor pa bo trg ob fontani.

Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.


