
NAŠA INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA NAŠ PONOS
NAMEN PROJEKTA NAŠA INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA NAŠ PONOS, KATEREGA VODILNI PARTNER JE BSC, POSLOVNO PODPORNI CENTER, 

D.O.O. KRANJ,  JE BIL PROMOCIJA INDUSTRIJSKE KULTURE IN OHRANJANJE TRADICIONALNIH ZNANJ. PRIPRAVLJENI IN IZVEDENI SO 

BILI ŠTIRJE KONCEPTI INTERPRETACIJE INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE – VEZENINE, KOVAŠTVO, ČEVLJARSTVO IN GRAVERSTVO. ZAKLJUČNI 

DOGODEK PROJEKTA S PREZENTACIJO INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE BO V SREDO, 28. OKTOBRA 2020, OB 10. URI, S PRENOSOM V ŽIVO. 

DOSTOP BO UREJEN PREKO SPLETNE STRANI LAS GORENJSKA KOŠARICA. VLJUDNO VABLJENI VSI LJUBITELJI TRADICIONALNIH OBRTI!
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Dr. Marko Mugerli, Gornjesavski muzej Jesenice
»V projektu se je predstavila Industrijska dedišči-
na STARE SAVE. Obnovljenih je bilo petnajst enot 
industrijske dediščine nekdanje železarne, z nji-
mi se je popestril prikaz predelave železove rude 
do različnih jeklenih izdelkov. Železarska dejav-
nost je fužinarjem prinašala dobiček, zaposlenim 
pa blagostanje. Svoj vidik življenja v naselju pred-
stavi pet zgodovinskih likov, in sicer fužinar iz 18. 
stoletja Pavel Bucelleni, fužinar iz 19. stoletja Vik-
tor Ruard in njegova žena Ana Ruard, plavžar in 
skrbstvena sestra. Za živahnejši utrip v naselju 
poskrbimo z dogodki, kot sta bila vseslovensko 
srečanje kovačev ter taljenje železove rude. Obi-
skovalci Stare Save so bili navdušeni nad prika-
zi kovanja, podkovanja konja, postavljanjem vetr-
ne peči in taljenjem rude. Projekt je pokazal, da je 
lahko industrijska dediščina poučna, zabavna in 
nam je lahko v ponos.«     

Dr. Bojan Knific, Tržiški muzej
»Na Šuštarsko nedeljo, ki jo je letos vzela epide-
mija, smo v Tržiču pripravili Šuštarski praznik, ki 
smo ga v Tržiškem muzeju uvedli z odprtjem obu-
tvene razstave v Galeriji Atrij, v nedeljo pa nadgra-
dili z modno revijo. Na razstavi je bila prek zgod-
be Obujčka in Bosonogice in ilustracij Anžeta Biz-
jaka predstavljena zgodovina obuvanja v svetu in 
na Slovenskem. Dopolnjevala so jo obuvala iz zbir-
ke Tržiškega muzeja, tudi replike obuval, ki pred-
stavljajo ključne spremembe v zgodovini obuvan-
ja. Na modni reviji z naslovom Nekdanji in današ-
nji sloves tržiških čevljarjev so manekeni predsta-
vili obutev, ki jo danes izdelujejo tržiški čevljarji.«

Mag. Monika Rogelj, Gorenjski muzej
Gorenjski muzej je v sodelovanju z Občino Bled 
pripravil razstavo o tovarni Vezenine Bled, Osem 
desetletij industrije čipk in vezenin. Razstava je 
trenutno na ogled v Domu Krajanov Bohinjska 
Bela, kasneje pa bo del novega Medgeneracij-
skega centra. Industrija čipk in vezenin je pusti-
la pomemben pečat v novejši zgodovini kraja in 
danes del te dediščine hrani Gorenjski muzej. 
Razstava prikazuje zgodovino in delovanje Veze-
nin Bled, od začetkov strojne izdelave vezenin in 
čipk leta 1924 do likvidacije podjetja leta 2004. Na 
ogled so izjemni izdelki, kot so najstarejše knji-
ge vzorcev čipk, raznovrstni dekorativni tekstil in 

novejša oblačila iz blaga čipke, vse pa so v Vezeni-
nah izdelovali po zamislih domačih oblikovalcev. 
Razstavo dopolnjujejo dokumentarni film, zlo-
ženka in katalog.

Dr. Petra Bole, Muzeji radovljiške občine
V Kovaškem muzeju v Kropi so v okviru projekta 
postavili novo stalno razstavo Mojster Joža Ber-
toncelj, umetniški kovač iz Krope. Na ogled so 
postavljena njegova najbolj znana in reprezen-
tativna dela, ki so zaznamovala razvoj slovenske 
umetnokovane obrti. Izbrane kovane stvaritve 
izpričujejo mojstrov talent, bogastvo idej, ustvar-
jalnost, navdih in znanje. Njegove umetnine iz 
železa, bakra in medenine predstavljajo kulturno 
dediščino nacionalnega pomena in so pomembna 
zapuščina kroparske kovaške dediščine.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


