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Aleksander Videčnik
Obrtništvo v Zgorn, Savinjski dolini
Izdalo Obrtno združenje Mozirje, zanj Herman R.emic
Lektor Tone Gošnik.
Tennični urednik Niko Kupec
Stavek i t montaža Grafika, Novo mesto.
Tiskano 600 izvodov v t ,c karni ORBITAL Ljubljana
Po mnenin komite'« za informacije SRS oproščeno temeljnega davka.

Ob 15-letnici...

Želim pričeti tam, kjer se je končalo leto 1989, kije v marsičem prelomno in
obetajoče za razvoj obrti, drobnega gospodarstva in privatnega podjetništva. V tem
času je ta naš dolgoletni boj za obstoj te — še kako pomembne gospodarske panoge,
obrti — dobil svoj smisel in potrditev, da smo bili ves čas s svojimi prizadevanji na
pravi poti. Prevladalo je spoznanje, daje obrt za naše težko gospodarsko stanje lahko
ena od rešilnih bilk v naslednjih letih.
Za nami so prve^zares svobodne, večstrankarske volitve, na katere smo se tudi
zavzeto pripravljali. Zal namje za resnejšo pripravo zmanjkalo časa in sredstev. Tudi tokrat smo opazili, da nobena stara stranka ni dala na vidnejše mesto obrtnika.
Želimo se vključiti v prenovo slovenske družbe, zato smo pripravljeni sodelovati z
vsemi naprednimi strankami in ustanovami, katerih ciljje popolna demokratizacija
družbe, čisti in pošteni računi ter boj proti nastajanju novih političnih monopolov.
Naše delo smo in bomo tudi v bodoče posvečali razvoju obrti in podjetništva ter odpiranju možnosti za nova, kvalitetnejša mesta v obrti. Prizadevati si moramo, da bomo
čimprej dobili nov davčni sistem, ki bo zmanjšal apetite države ter omogočil sodobnejši razvoj ter nova vlaganja v gospodarstvu, preprečevali sivo ekonomijo v raznih
oblikah osebnega dela, skratka, ki bo omogočil družbo bogatih in ne revnih ljudi.
Nemudoma moramo poseči v množice predpisov, ki ovirajo razvoj, poseči v
upravno režijo, ki se še vedno skriva v gospodarstvu, družbenih dejavnostih in v
upravi. Šolam moramo vrniti strokovnost in sposobnost za poklicno izobraževanje.
Seveda bi lahko naštel še mnogo tega, za kar smo se v teh 15 letih naše organiziranosti trudili in le tu in tam ujeli kakšno drobtinico. Do voljje bilo tega, zato hočemo
za dobro in pošteno delo tudi pošten kos kruha. Pred nami je še veliko ciljev in nalog,
kijih bomo lahko dosegli le z neutrudnim in nesebičnim delom nas vseh.
V svojem imenu in v imenu ožjih sodelavcev, kismoteh 15 let krmarili naš splav
obrti, želim, da bi se vsem našim obrtnikom in bodočim podjetnikom, ki so vznikli iz
teh vrst, uresničile vse njihove dolgoletne želje po svobodnem in ustvarjalnem delu.
Želim, da se pridružijo tistim, ki bodo nadaljevali delo v naši stanovski organizaciji.
Predsednik
Obrtnega združenja Mozirje
HERMAN REMIC

Uvodna beseda

Ob letošnjem jubileju obstoja Obrtnega združenja občine Mozirje so sklenili v
vodstvu združenja izdati zapis, ki bi prikazal preteklost obrtništva v Zgornji Savinjski dolini Pobuda je hvalevredna, sajje že veliko virov izgubljenih, pričevanja starejših ljudi pa tudi ne morejo biti temelj zahtevnega raziskovanja.
Arhivi nekdanjih trgov Mozirje, Rečica, Gornji grad in Ljubno so izgubljeni, le
nekaj listin hrani Zgodovinski arhiv v Celju in Arhiv Slovenije v Ljubljani.
Za vsakega raziskovalca pomenijo dokumenti zanesljiv vir, sled, po kateri lahko najde pot k odgovorom na številna vprašanja. Nedvomno je k ohranjanju preteklosti obrtništva veliko prispeval celjski zgodovinar Janko Orožen. Za razmere v
naši dolini so dragoceni kazalci v zapisih Frana Basa, Frana Hribernika, Frana
Kocbeka in drugih piscev, najstarejše vire pa najdemo seveda v delih Ignaca Orožna.
Vsekakorje razvoj obrtništva v Zgornji Savinjski dolini izredno zanimiv, saj se
tu bolj kot kje drugje prepleta domača in meščanska obrt. Območje samo je, gledano
zemljepisno, nekakšen žep, ker so običajne povezave med kraji nekako omejile
Kamniško-Savinjske Alpe. Prav zato so se nekatere smeri razvoja pojavljale v drugačnih okoliščinah in seveda z drugačnimi posledicami. Prav ta drugačnost je
'mikavna!
Razumljivo je, da zanima sedanje rodove tisto, o čemer le malo vedo, zato je del
pričujočega zapisa namenjen cehovskemu življenju in vključevanju obrtnikov v te
stanovske organizacije.
Obdobje po drugi svetovni vojni ni dovolj osvetljeno, ker zaradi pogostnih
sprememb v javni upravi in organiziranosti obrtnikov občutno manjkajo zanesljivi
viri. Dejstvo je, da ta čas obrtništvu nikakor ni bil naklonjen; tudi o tem je treba
spregovoriti, da bi zanamci razumeli določene pojave in okoliščine, v katerih se je
razvijalo oziroma se ni moglo razviti sodobno obrtništvo. V času, ko je nastajal ta
zapis, so sicer zagotovljene razne razvojne možnosti, če pa bodo utemeljene, bo pokazala prihodnost.
Že od nekdaj so vedeli ljudje, da ostaja za potomce le tisto kar je zapisano. Zato
je vodstvu Obrtnega društva v Mozirju treba izreči priznanje k odločitvi za pripravo
tega zapisa, ki naj bo le pobuda za temeljitejše raziskovanje razvoja, vloge in pomena
obrtništva v Zgornji Savinjski dolini.
Mozirje, februarja
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Nazaj v preteklost...

P

retežni del sedanjega občinskega območj° je spadal nekoč pod gornjegrajsko
zemlj J k o gosposko, Moziije z okolico pa pod žovneško gosposko. Zgodovina
gornjegrajske gosposke je v< 'ko bolj raziskana, zato ni odveč, če sežemo z nai im prikazovanjem obrtništva v Zgornji Savinjski dolini nekoliko naza / čas, ko se
; osnovala zemlj Jka gosposka v Gornjem grada.
V listini iz leta 1140, s katero so delili posest med ogl p, sk• • ti patrirhom in gornjegrajskimi menihi (benediktinci), se prvič na Slovenskem omenjajo, vsaj tako trdijo poznavalci zgodovine, mlin Očitno je pomenila posest in gradnja mlinov poseb-

Pečatnik celjskega ceha zidarjev, tesarjev in kamnosekov iz leta 1632.
Viktor Berk, hran' Pokrajinski muzej v Celju (inv. št.
KZ/1571)
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