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Kropa, kraj pod Jelovico, je bila stoletja fužinarsko, žebljarsko, rudarsko, ogljar-
sko in tovorniško naselje. Svojevrsten pečat pa so ji dajali tudi ljudje. Življenje je 
bilo težko. Delovnik je bil dolg, trajal je tudi do 16 ur na dan. Zaslužek mizeren, 
z njim se je težko preživelo. 

Brez upanja bi le stežka preživeli. Leta 1705 pa so dobili novo upanje, ko je se-
dem dečkov našlo podobico Marije milostljivega srca in zanjo postavilo oltarček. 
Na tem mestu so kasneje zgradili cerkev Matere božje. Kroparji ji  rečemo Ka-
pelca. Dan njene posvetitve, 2. julij 1729, je postal praznik kroparski delavcev: 
kovaški šmaren. Skozi stoletja so ga praznovali na različne načine. Kovaški duh 
pa je ob vsem tem gradil to, čemur s ponosom rečemo Kropa, zibelka kovaštva. 

Tako, kot kovaški šmaren praznujemo danes, ga bomo letos praznovali že dva-
indvajsetič. V praznovanje smo strnili kulturne, športne, etnološke, zabavne in 
družabne prireditve. Letošnje praznovanje bo tako kot v preteklosti zaznamova-
lo dogajanje, ki je povezano z razvojem železarske obrti in industrije v Kropi. Ja-
marji bodo na Jelovici nabrali železovo rudo, ogljar bo skuhal oglje, rudo bomo 
pretalili v kovno železo in iz njega skovali žebelj. Ker pa se zgodba ne konča 
samo pri žeblju, bo umetnostni kovač skoval umetniško skulpturo in v tovarni 
Novi Plamen bodo izdelali matico ter vijak. In da bo občutek še bolj avtentičen, 
bomo predstavili še staro fužinarsko hišo Fovšaritnico, kjer si je moč ogledati, 
kako se je v Kropi včasih živelo.

Program prireditve
2. julij, ob 19. uri: 
- maša pri Kapelci, pela bo ženska vokalna skupina Evelinke;

5. do 7. julij: 
- priprava na taljenje železove rude, postavljanje ogljarske kope in kuhanje oglja;

6. julij: 
- ob 19. uri: Kovaški muzej, muzejski večer Kovaški opus Joža Bertonclja;
- ob 21. uri gledališka predstava v izvedbi dramske skupine Čofta z naslovom 

Ta gosposka talnga (pred muzejsko hišo Fovšaritnica, Kropa 28);

7. julij 
Praznovanje Kovaškega šmarna 2018:
- od 9. ure: turnir v košarki ( igrišče v Kropi);
- od 9. ure: turnir v prstometu (Gosposka gasa);
- od 10. do 12. ure: otroška likovna delavnica 
 (pred Jurmanovo hišo, Kropa 13);

- od 10. do 12. ure: dan odprtih vrat tovarne Novi Plamen 
 (ob praznovanju dvajsetletnice delovanja);
- od 10. do 15. ure: dan odprtih vrat tovarne UKO ( prikaz dela v delavnici);
- od 10. do 16. ure: prikaz umetniškega kovanja, z nami bo mojster Milan 

Šinkovec (pred Pivkovo hišo, Kropa 31);
- od 10. do 16. ure: prikaz taljenja železove rude, ob 16. uri podiranje 

talilne  peči (prostor ob vigenjcu Vice);
- od 10. ure: na stojnicah predstavitev izdelkov domačih obrti;
- od 10 ure: predstavitev Društva za raziskovanje jam Kranj, to bo preko 

Kroparice postavilo tudi zipline;
- od 10. do 18. ure: dan odprtih vrat Kovaškega muzeja in vigenjca Vice, v 

njem prikaz ročnega kovanja žebljev;
- od 10. do 18. ure, Kovaški muzej: predvajanje filmov o umetniškem 

kovaštvu;
- od 11 do 15. ure, pred Kulturnim domom: fotografska razstava Postales 

del sur (Razglednice z juga) argentinske fotografinje Griselde Andree Delovo;
- od 12. do 16. ure: dan odprtih vrat muzejske hiše Fovšaritnica, ob 13. uri 

v hiši kovaška malica; 
- ob 13. uri: nastop Pihalnega orkestra Lesce 
 (pred Jurmanovo hišo, Kropa št.13);
- ob 17. uri: nastop Pihalne godbe Vodice;
- ob 18. uri: pozdravni nagovor predsednice Turističnega društva Kropa
- ob 18. 30 uri, pred Fovšaritnico: gledališka predstava v izvedbi dramske 

skupine Čofta z naslovom Ta gosposka talnga;
- od 20. ure dalje družabno srečanje ob glasbi ansambla Toni.

Večina dogodkov letošnjega praznovanje Kovaškega šmarna bo potekala po trški 
Kropi, glavni prireditveni prostor bo trg ob fontani.

Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.

Dvaindvajseti Kovaški šmaren je organiziralo Turistično društvo Kropa. Pri izvedbi 
in organizaciji so pomagali: Župnijski urad Kropa, Kovaški muzej Kropa, KD 
Kropa, PGD Kropa, ŠD Sportivo, KS Kropa , KD Kropa - dramska skupina Čofta, 
Anže Habjan, Tone Fister, Društvo za raziskovanje jam Kranj, Zala Zupan, Gašper 
Finžgar, Timotej Kruška, Jernej Cortese, Milan Šinkovec, Prstomet organizacija 
Slovenije, Marija Lazar.

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 Matjaž 
Kavar, RAORA d.o.o.


