
Kovaški 
šmaren

Nekaj besed o praznovanju Kovaškega šmarna

Kropa s svojo sedemsto let staro tradicijo kovaštva spada med 
najstarejše industrijske kraje na slovenskem. Poseben pečat ji že 
stoletja dajejo tudi običaji in praznovanja, ki so skupaj z industrijo 
spisali zgodbo, ki ji s ponosom rečemo Kropa  – zibelka kovaštva.

Praznovanje Kovaškega šmarna sega v leto 1705, ko je sedem 
fantičev v gozdu nad Kropo našlo sliko kroparske matere božje 
in njej v čast je bila na tem mestu postavljena cerkev. Datum nje-
ne posvetitve 2. julij, so si Kroparji vzeli za svoj praznik in le-ta 
še danes združuje Kroparje. 

Tako kot ga praznujemo letos, je že devetnajstič po vrsti in 
vsak, ki se praznovanju pridruži mu doda poseben pečat. In pra-
znik je tudi lepa priložnost, da se mladi spoznajo s preteklostjo, 
z zgodbo, ki so jo pisali naši predniki in, ki jo s ponosom pišejo 
današnje generacije.

Metka Kavčič

Program prireditve  
3. 7. 2015
• preko celega dneva postavljanje oglarske kope na Šolarjevem 

travniku (travnik ob cesti proti Slovenski peči)
• postavljanje peči za taljenje železove rude (na travniku ob 

vigenjcu Vice)
• ob 18. uri maša pri Kapelci, pri maši poje MePZ Koledva
• ob 20. uri pred muzejsko hišo Fovšaritnica gledališka 

predstava z naslovom Pej no hodiče past! v izvedbi dramske 
skupine Čofta

• po predstavi odprtje Kovaškega šmarna in druženje na Placu

Kropa, 3.–4. julij 2015
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Organizator kovaškega šmarna je Turistično društvo Kropa. Pri organizaciji 
in izvedbi so pomagali: Župnijski urad Kropa, Kovaški muzej Kropa, 
ŠD Kropa, KD Kropa, PGD Kropa, KS Kropa, DPM Srednja Dobrava, 
dramska skupina Čofta, ŠD Sportivo, Anže Habjan, Tone Fister, Tomaž 
Lotrič, Tomaž Krmelj, Janez Zupan. Turistično društvo Kropa se zahvaljuje 
vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali pri organizaciji in izvedbi 
prireditve. Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.  

Lektoriranje: Irena Resman. Oblikovanje: Matjaž Kavar, RAORA d.o.o.

4. 7. 2015
Praznovanje Kovaškega šmarna 2015
• ob 8. uri pohod na Jamnik (dobimo se pri Lodnu, Kropa 7)
• ob 9. uri začetek turnirjev v košarki in odbojki na mivki  

(športni igrišči v Kropi in ob bazenu)
• od 10. do 18. ure prikaz izdelkov domače obrti na stojnicah 
• od 10. do 18. ure dan odprtih vrat Kovaškega muzeja Kropa, 

Muzejske hiše Foušaritnica in vigenjca Vice, v vigenjcu bo ob 
13. uri kovaška malica

• od 10. do 12. ure otroška likovna delavnica (pri spomeniku 
NOB)

• preko celega dneva taljenje železove rude na travniku ob 
vigenjcu

• preko celega dneva kuhanje oglja na Šolarjevem travniku
• od 10. do 18. ure prikaz umetniškega kovanja, z nami bo 

umetnostni kovač Janez Zupan
• ob rakah prikaz pokrivanja strehe s skodlami (pred Pivkovo 

hišo, Kropa 31)
• z nami bodo tudi likovniki iz Društva likovnikov Ljubljana
• ob 13. in 15. uri voden ogled po Kropi  

(dobimo se pri spomeniku NOB na Placu)
• od 16. ure dalje družabne igre na Placu
• ob 17. uri nastop Pihalnega orkestra Lesce
• ob 18. uri nagovor predsednika KS Kropa in predsednice TD 

Kropa
• sledi nastop mladega virtuoza na harmoniki Maksa 

Pogačnika
• ob 19. uri gledališka predstava v izvedbi dramske skupine 

Čofta z naslovom Pej no hodiče past!
• od 20. ure dalje druženje z Ansamblom Maj


