
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

 

 

 

Nejc Novak 

USNJARSTVO V DOMŢALAH KOT DRUŢBOSLOVNA VSEBINA V 
4. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2018 





UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

 

 

 

Nejc Novak 

USNJARSTVO V DOMŢALAH KOT DRUŢBOSLOVNA VSEBINA V 
4. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 

Magistrsko delo 

 

Mentor: doc. dr. Darja Kerec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2018 





»Modrost raste neţno in počasi kot hrastovo drevo. Ţivi pa vse človekovo 
ţivljenje.« 

(Pam Brown) 

 

 

»Edini cilj v ţivljenju je, da si to, kar si, in da postaneš tisto, kar si sposoben 
postati.« 

(Robert Louis Stevenson) 

 

 

 

 

 





ZAHVALA 

Iskreno se zahvaljujem spoštovani mentorici doc. dr. Darji Kerec za vse nasvete, 
strokovno pomoč, ideje, usmeritve, predloge in popravke ob nastajanju tega 
magistrskega dela. 

Iskrena hvala učiteljicam 4. razredov Osnovne šole Domžale, ki so z veseljem 
sodelovale v moji raziskavi in izpolnile anketni vprašalnik o obravnavi usnjarske 
obrti pri pouku. 

Posebna zahvala gre tudi strojarju usnja g. Janezu Grčarju in oblikovalcu usnjene 
galanterije g. Janezu Repanšku, s katerima sem opravil obsežna in zanimiva 
intervjuja o razvoju usnjarstva v Domžalah. Izvedel sem veliko novih informacij ter 
koristne podatke o zgodovini usnjarstva in njegovih panogah v Domžalah. 

Prisrčna zahvala profesorici mag. Magdi Mihelčič za vso pomoč, nasvete in 
podporo v času študija. 

Na koncu pa bi se rad iskreno zahvalil mami, očetu in starim staršem za vso 
pomoč, podporo, razumevanje in spodbudne besede v času študija in nastajanja 
magistrskega dela. Hvala staršem za trud in spodbude, da so me opogumljali in se 
veselili z menoj ob mojih uspehih ter mi bili v veliko podporo tudi ob padcih v 
življenju.  

Hvala vam. 

 

 





POVZETEK 

V magistrskem delu smo predstavili razvoj usnjarstva v Domţalah od začetkov do 
danes. V delo smo vključili tudi razcvet usnjarskih tovarn, njihov propad in razloţili 
vzroke za propad le-teh. Predstavili smo, kakšno je trenutno stanje s tovarnami 
usnja v Sloveniji, ali še delujejo, ter prikazali delovanje obrtnih delavnic in delo 
obrtnikov usnjarjev. Predstavili smo usnjarski poklic. 

Učiteljem1 razrednega pouka, ki poučujejo 4. razrede osnovne šole in so zaposleni 
na OŠ Domţale, smo razdelili anketne vprašalnike. Podatke, ki smo jih pridobili iz 
anketnih vprašalnikov, smo kvalitativno in kvantitativno obdelali ter analizirali. S 
pomočjo anketnih vprašalnikov smo preverili, kako učitelji, ki poučujejo na OŠ 
Domţale, obravnavajo usnjarstvo (4. razred, pouk druţbe). Opravili smo tudi dva 
intervjuja, in sicer s strojarskim mojstrom in z oblikovalcem usnjene galanterije.  

Opravili bi tudi intervju z gospodom Matijo Okršlarjem, usnjarjem in sinom 
nekdanjega direktorja tovarne Toko Vinka Okršlarja, vendar je zadnji hip 
odpovedal sodelovanje. Z intervjujema bi pridobili informacije o razvoju (tako 
zgodovinskem kot tehničnem) usnjarstva v Domţalah in trenutnem stanju te obrti.  

Predstavili smo tudi obete za prihodnost te obrti. Obiskali smo Muzej 
slamnikarstva v Domţalah, kjer je bila 14. decembra 2016 posebna prireditev v 
čast usnjarstva. Med obiskom smo izvedeli pomembne informacije o tovarni Toko, 
ki je bila ena najpomembnejših tovarn usnja v Evropi in je pomembno 
zaznamovala zgodovino usnjarstva v Domţalah.  

Ključne besede: usnjarstvo, obrt, 4. razred osnovne šole, Domţale, druţba. 

                                            
1
 Uporabljali bomo izraz učitelji, tako da bo poenoten zapis (v slovnici moški spol prevlada nad 

ţenskim), so pa pod tem izrazom mišljene tako osebe ţenskega kot moškega spola. 





ABSTRACT 

The master’s thesis will discuss the development of leather craft in Domţale from 
the beginning to the present day. We will describe the flourishing of leather 
factories, their ruin and the reasons for that. We will also present the current 
situation of leather factories in Slovenia, find out whether any of them are still 
operative and demonstrate the work of a tanner. The profession of the tanner will 
be also presented in the thesis. 

The survey questionnaire will be distributed to the 4th grade teachers at the 
Domţale elementary school. We will discuss and qualitatively and quantitatively 
analyse the information we will obtain from the survey questionnaire, which will 
allow us to see how the 4th grade teachers at the Domţale elementary school 
teach their pupils about the leather craft (4th grade, social science classes). We 
will conduct two interviews, one interview with a professional tanner and another 
with an excellent designer of luxurious leather goods.  

We also wanted to conduct an interview with Matija Okršlar, a tanner and son of 
the former director of Toko, Vinko Okršlar. Unfortunately, he cancelled the 
interview at the last moment. The interviews will allow us to gain information 
regarding the development of leather craft (both historical as technical) in Domţale 
and the current situation of this craft in the town.  

We will also present the future prospects of leather craft and visit the Straw Hat 
Museum in Domţale, where a special event, a round table, was hosted in honour 
of the leather craft in Domţale. The event took place on 14 December 2016. On 
this occasion, we will gain important information about the Toko leather factory, 
which was one of the most important leather factories in Europe that significantly 
marked the history of leather craft in Domţale. 

Keywords: leather, craft, 4th grade of elementary school, Domţale, social science 
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1 

UVOD 

Z domačo obrtjo so se ljudje na Slovenskem začeli ukvarjati ţe zelo zgodaj. V 
večini je šlo za izdelovanje predmetov, namenjenih lastni uporabi, kasneje pa so 
ljudje začeli s temi predmeti tudi trgovati (Rodošek, 2013). Gre za dejavnosti in 
predmete, ki jih ljudje izdelujejo doma in v svojih delavnicah. Izdelki danes 
temeljijo na tradiciji, niso pa več vezani na domači kraj kot včasih, saj v današnjih 
časih veliko mojstrov domače obrti ţivi in dela v mestih. V obdobju pred drugo 
svetovno vojno se je uporabljal izraz rokodelstvo, domača obrt ali rokodelstvo se 
prvič pojavi v srednjem veku, saj od takrat izvirajo prvi zapisi o tem 
(http://www.mizs.gov.si/).  

Usnjarska obrt je bila poleg tekstilstva, lončarstva, kovaštva, lesarstva in ţivilske 
stroke ena najpomembnejših obrti v srednjem veku. Skladno z razvojem mest in 
trgov je v 14. stoletju prišlo do razvoja prvih obrti. Na obrt so vplivali tudi obrtni 
cehi, kjer so se zdruţevali obrtniki. Cehi so začeli nastajati v 14. stoletju, takrat 
pride tudi do velikega razcveta mestnih obrti. Šlo je za obrtna stanovska in 
socialna zdruţenja, kjer so se zdruţevali obrtniki, v vsakem mestu je bil vsaj en 
ceh vsakega poklica, vsi obrtniki so morali biti člani ceha, drugače niso mogli 
delovati, saj niso dobili dovoljenja (Rodošek, 2013). 

Vse do 18. stoletja se je obrt ohranjala iz roda v rod, izdelovalci so imeli vse 
surovine pri roki. V drugi polovici 18. stoletja pride do nastanka uvedenih obrti, kjer 
je prišlo do mednarodnih stikov in priseljevanja tuje delovne sile. To je bilo 
značilno predvsem za slamnikarstvo, ki ima v Domţalah bogato tradicijo. Delo na 
domu pa je model, ki je nastal zaradi industrializacije. Okoliški prebivalci so od 
tovarn dobili določene polizdelke, ki so jih morali dodelati in obdelati, potem pa so 
jih vračali tovarnam v zameno za plačilo. To je bilo t. i. zaloţništvo (Rodošek, 
2013). 

 

  

http://www.mizs.gov.si/


 

2 

I TEORETIČNI DEL 

1 USNJARSTVO 

Za usnjarstvo, irharstvo, krznarstvo in izdelavo pergamenta je značilno, da 
predelujejo koţe različnih ţivali v usnje, irhovino, krzno in pergament. Začetki teh 
obrti segajo globoko v zgodovino, namen predelovanja koţ je bil človekova 
oblačilna potreba in druga raba (Knific, 2015). 

Ljudje so v preteklosti uporabljali krzno, koţe ulovljenih ţivali, pri katerih niso 
odstranili dlak. Usnje se pojavi kasneje, z njim je povezano tudi usnjarstvo, ki je 
ena prvih človekovih dejavnosti. Pri tej dejavnosti so mojstri ţivalsko koţo obdelali 
in ji odstranili dlake, po tem se je usnje razlikovalo od krzna. Iz krzna so nekoč 
izdelovali preprosta oblačila, s katerimi so prekrivali šotore in se zaščitili pred 
mrazom in vlago. Z odstranjevanjem dlak in obdelovanjem koţ so začeli ljudje 
deset tisoč let pred našim štetjem, tako so jim podaljšali ţivljenjsko dobo. Star 
način predelave koţ je bil, da so v koţe, ki so jih posušili na soncu ali nad ognjem, 
vtirali tjulnjo mast, moţgane ţivali, laneno olje, ribjo mast in jajčni rumenjak. Tako 
so koţe naredili odporne proti gnilobi. Takšen način predelave koţ so nekatera 
ljudstva ohranila tudi v 20. stoletju (Mali, v Knific, 2015). 

Strojenje in predelovanje koţ v usnje naj bi odkrili povsem slučajno, prvotno so 
ljudje koţi odstranili meso, jo posušili, mazali z mastjo in oljem, tako so jo 
konzervirali in preprečili propadanje. Čez nekaj časa so ugotovili, da trajnost koţ 
lahko podaljšajo z obdelovanjem koţ v vodi, ki ji dodajo dele rastlin, ki vsebujejo 
tanin. Tako se je razvilo strojenje. S strojenjem so koţe predelovali v krzno ali 
usnje. Zanimivo je, da so usnjene predmete, ki so bili strojeni s tanini, ki jih 
najdemo v lubju, listju, lesu in nekaterih plodovih, našli v egipčanskih grobnicah. 
Bili so zelo dobro ohranjeni (Mali, v Knific, 2015). S pomočjo raznih najdb v Egiptu 
so raziskovalci odkrili, da so Egipčani uporabljali usnje za sandale, oblačila, 
rokavice, prenašanje vode in vojaško opremo. Usnje so uporabljali ţe v stari Grčiji, 
o tem je pisal Homer, uporabljali so ga tudi Rimljani, ki so ga razširili po Evropi.  

V srednjem veku so usnje uporabljali za izdelovanje oblačil in obutve, veliko so ga 
uporabljali vojaki za svoje oprave, uporabljali so ga tudi za nekatera orodja. Zelo 
star postopek predelave koţ je tudi strojenje z galunom2, iz katerega se dobi 
mehko, belo usnje oz. galunovo usnje. Uporabljali so ga ţe Babilonci v 8. stoletju 
pred našim štetjem. Po letu 1830 se je vse bolj uveljavljalo strojenje s kromom, ki 
je predelavo koţ v usnje močno spremenilo (Knific, 2015). Mojstri usnje 
predelujejo predvsem iz koţ različnih sesalcev, lahko pa tudi iz koţ krokodilov, kač 
ipd (Mali, v Knific, 2015).  

Usnje sestavljajo različna kolagenska vlakna, ki se med seboj prepletajo. Koţa je 
sestavljena iz treh plasti, vrhnjice, usnjatice in mesnatice. Najpomembnejša je 
usnjatica, kjer pride do povezave vlaken in strojil, koţa se pri tem procesu 
spremeni v usnje (Mali, v Knific, 2015). Delo v usnjarskem obratu je vsebovalo štiri 
kategorije proizvodnih postopkov, in sicer skladiščenje koţ, krzna in delo v vodni 
delavnici, delo v strojilnici, postopke dodelave po strojenju in postopke končne 

                                            
2
 Galun – brezbarvna sol, ki se uporablja za razkuţevanje, zaustavljanje krvavitev in strojenje 

ţivalskih koţ. 
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dodelave. V klavnicah so koţe odrli, prav tako so odrli krzno, nato so koţe in krzno 
poslali na trg koţ in krzna ali pa v usnjarske oz. krznarske obrate. Če je bilo 
potrebno, so koţe in krzna pred predelavo konzervirali, da ni prišlo do gnitja. Ko so 
prispele v obrat, so jih sortirali, po moţnosti obrezali, konzervirali in skladiščili, 
dokler ni prišlo do obdelave v vodni delavnici.  

V vodni delavnici je potekalo več faz dela, sprva so koţe namakali, nato so jim 
odstranili dlake, jih mezdrili (odstranili podkoţje) in cepili. Pri cepljenju je šlo za 
uravnavanje debeline koţe. V strojilnici je potekalo razluţenje, čimţanje, piklanje 
in strojenje. Pred procesom piklanja ali po njem so v obratih za strojenje ovčjih koţ 
koţe po moţnosti tudi razmastili. Pri dodelavi koţ po procesu strojenja gre za dela, 
kot so oţemanje, poravnava, cepljenje, struţenje, barvanje, maščenje in sušenje. 
Na koncu so lahko koţe obdelali z več vrstami mehanskih obdelav, lahko je prišlo 
tudi do površinskega nanosa. V začetku 20. stoletja je prišlo do postopnega 
opuščanja le ročne izdelave usnja in starega procesa rastlinskega strojenja, 
dokončno je do tega prišlo na sredini 20. stoletja. Trţiški usnjar Karel Mally je kupil 
prve sode, ki so nadomeščali jame, s katerimi so strojili usnje. Leta 1920 je postal 
eden prvih usnjarjev, ki so začeli s kromovim strojenjem (Bizjak 1976: 8, v Knific, 
2015, str. 12).  

 

Slika 1: Simboličen prikaz glavnih faz strojenja (Knific: Usnje vseh barv, 2015, str. 18–19) 
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V drugi polovici 20. stoletja je prišlo pri strojenju do vezave strojil z beljakovinasto 
sestavo koţe, strojila so se z njo kemično vezala, tako se je koţa spremenila v 
usnje. Tehnika predelave ţivalskih koţ se je s prihodom rastlinskih ekstraktov zelo 
spremenila, še do večjih sprememb je prišlo po uvedbi sintetičnih strojil (Knific, 
2015). 

 Pregled po usnjarskih obrteh glede na začetek posamezne 1.1
panoge 

Preglednica 1: Irharstvo 

OBRT IRHARSTVO 

ZAČETKI 30. leta 18. stoletja v nekaterih mestih na Slovenskem. 

SUROVINA Koţe iz srn (za irhovino za čiščenje stekel avtomobilov), jelenove koţe za 
izdelavo hlač (vir: J. Grčar, osebna komunikacija, oktober 2017).  
 

IZDELKI Hlače (narodna noša), hlače irharice, posebno priljubljene v 19. stoletju, usnjene 
hlače, kot jih imajo Avstrijci, gre za drugače strojeno usnje, ki je bolj tanko. Iz 
irhovine so izdelovali tudi usnjene pasove, ki so bili krojeni v obliki podolgovate 
malhe, njihov namen je bil spravljanje denarja. Bil je iz mehkega rjavega usnja. 
Izdelava glase usnja za rokavice (Knific, 2015). 

POSEBNOSTI Usnje so strojili na poseben način. Včasih je bilo zelo v modi nošenje 
podkolenskih hlač, izdelanih iz irha, v 20. stoletju so bile irhaste hlače kar 
priljubljene, nekateri so jih nosili v znak pripadnostnega kostumiranja (Knific, 
2015).  

IZGINULA 
OBRT 

Da 

 
 

Preglednica 2: Strojarstvo 

OBRT STROJARSTVO 

ZAČETKI 14. stoletje 

SUROVINA Koţe različnih ţivali (včasih so pogosto strojili goveje in svinjske koţe, danes pa 
predvsem ovčje in kozje koţe (ter koţe letnih srn – izdelava irhovine za čiščenje 
stekel avtomobilov) (vir: J. Grčar, osebna komunikacija, oktober 2017). 

IZDELKI Ustrojene koţe, plastični cepljenci za jermena pri harmonikah, usnje za lesene 
cokle, usnje za poliranje protez, posebna vrsta usnja za vojaške zadeve, usnjene 
zapestnice, irhovina za čiščenje stekel avtomobilov, ovčje krzno za trgovine s 
pohištvom in za otroške vozičke, dekorativno krzno za predpraţnike, včasih so 
delali tudi tapetniško usnje in razna tehniška usnja, ki jih potrebujejo za konjske 
vprege (vir: J. Grčar, osebna komunikacija, oktober 2017).  

POSEBNOSTI Posebnost je, da strojarji opravljajo veliko različnih del, zanimivo je, da poleg 
tega, da strojijo koţe, delajo tudi dekorativno krzno za predpraţnike, ovčje krzno 
za trgovine in otroške vozičke. So torej zelo raznoliki pri svojem delu, delajo tudi 
irhovino. Naredijo irhaste hlače oz. irharice in irhovino za čiščenje stekel 
avtomobilov (vir: J. Grčar, osebna komunikacija, oktober 2017). 
Posebnost je tudi ta, da gre pri različnih delih obutve za različno strojenje, npr. 
podplat se ustroji drugače kot zgornji del obutve (Knific, 2015). 

IZGINULA 
OBRT 

Ne 

 
  



 

5 

Preglednica 3: Krznarstvo 

OBRT KRZNARSTVO 

ZAČETKI Razlikuje se od mesta do mesta oz. od pokrajine do pokrajine, v nekaterih 
mestih na Slovenskem pa ţe v 14. stoletju, npr. Piran in sosednji mesti pod 
beneško oblastjo. Krznarji igrajo pomembno vlogo tudi v Škofji Loki, kjer se 
pojavijo v 40. letih 15. stoletja. Ţe v 15. stoletju skupaj z usnjarji ustanovijo svoj 
ceh (Gorišek, 1961).  

SUROVINA Krzno (na koţi ostane dlaka, pri usnju pa ne, dlaka se mora odstraniti). To je 
glavna razlika, po kateri se razlikujeta usnje in krzno. Krznarji pri delu uporabljajo 
šivanke, sukno, volno, bombaţ, niti in seveda škarje. 

IZDELKI Krznena oblačila in pokrivala. Delali oz. šivali so plašče za uglajene gospode oz. 
gospe. Na plašč, ki ga je sešil krojač, so lahko prišili krzneni ovratnik, največkrat 
iz ovčjega krzna ali pa s krznom obrobili rokave. Če ni bilo drugega dela, so 
šivali mehove za ţito in moko. Delali so okraske na hrbtu plaščev. Dekleta so na 
bele plašče, ki so jih nosile ţenske, vezla roţe in okraske. Pri tem so uporabljala 
veliko raznobarvne volne. Krznarji so najprej z lupinami orehov pobarvali moške 
plašče, nadaljevali so tako, da so na njih našili izrezane usnjene, stilizirane roţe. 
Obrobili so jih z rdečo volno ali bombaţem. Za okraske so uporabljali šablone, 
okraske so narisali iz usnja. Iz polhovega krzna so izdelovali značilna pokrivala, 
ki so jih uporabljali predvsem pozimi. Šlo je za t. i. »polhovke« (vir: Hudales, 
1999).  

POSEBNOSTI V Piranu in sosednjih mestih pod beneško oblastjo, zelo razširjeni ţe v 14. 
stoletju.  

IZGINULA 
OBRT 

Ne (še vedno je veliko druţinskih obrti, ki se ukvarjajo s krznarstvom). 

 
 

Preglednica 4: Izdelovanje usnjene galanterije 

OBRT IZDELOVANJE USNJENE GALANTERIJE 

ZAČETKI Druga polovica 20. stoletja 

SUROVINA Goveje oz. telečje usnje, v manjši meri se je predelovalo tudi svinjsko usnje, v 
podjetju Toko so izdelovali tudi usnjene izdelke iz koţ kač, manjših plazilcev, 
krokodilov in rib (vir: J. Repanšek, osebna komunikacija, oktober 2017). 

IZDELKI Drobne usnjene galanterije, denarnice, pasovi, v največji meri pa ţenske torbice.  

POSEBNOSTI Tudi iz koţ kač, krokodilov, rib in manjših plazilcev se da izdelati lepe usnjene 
izdelke, s katerimi so v podjetju Toko dosegali visoke cene na trgu. 
Ostale panoge usnjarstva se pri delu ne srečujejo s tovrstnimi koţami, to je 
posebnost, ki velja za usnjeno galanterijo (podjetje Toko – oddelek Reptilio). 
Delavci so morali največ dela opravljati ročno.  

IZGINULA 
OBRT 

Ne, še vedno je nekaj zasebnih obrtnikov, ki izdelujejo izdelke iz usnja. 

 
 

Preglednica 5: Sedlarstvo 

OBRT SEDLARSTVO 

ZAČETKI Prvič se omenja v mestnih statutih Ljubljane ţe ob koncu 14. stoletja. Ob koncu 
15. stoletja pa se pojavlja tudi ţe v cehovskih listinah. 

SUROVINA Svinjsko in goveje usnje, za izdelavo strehe so uporabljali posebej kakovostno 
usnje, t. i. »plank« usnje ali likanec. V manjših usnjarskih delavnicah so goveje 
koţe strojili v usnje za podplate, telečje koţe v boks, iz konjskih koţ pa so 
izdelovali t. i. »plank« usnje. To je izredno kakovostno usnje, iz katerega so 
sedlarji izdelovali komate. Iz svinjskih koţ so izdelovali črno in mastno, rjavo 
usnje, ki so ga potrebovali za potrebe čevljarstva. 
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OBRT SEDLARSTVO 

IZDELKI Izdelovanje različne konjske opreme (jezdna in tovorna sedla, naglavni goveji 
komati, vajeti, uzde, biči, izdelovanje jermen za harmonike in pasov za 
nahrbtnike – izdelovanje jermen in pasov le v manjših količinah). 

POSEBNOSTI Obrt je bila zelo močno povezana s furmanstvom oz. avtoprevozništvom (v času 
furmanstva izdelava posebnih teţkih komatov, obrt je imela zaradi premoţnih 
kupcev zelo ugledno mesto med vsemi obrtmi). Znak ugleda so bili komati 
jazbečarji, z vdelano jazbečevo koţo). 

IZGINULA 
OBRT 

Ne (po zaslugi potomcev nekdanjih sedlarjev, ponovni razmah sedlarstva je 
omogočil razmah športnega in predvsem rekreativnega konjeništva). 

 

 Ţivljenje usnjarjev 1.2

Na primeru trţiških usnjarjev bomo predstavili vsakdan usnjarskega mojstra. 
Usnjarji so nosili predpasnik, narejen iz usnja, in imeli obute škornje, t. i. 
štalonarje. Ime izvira iz besede »štala«, v usnjarskih delavnicah je namreč zelo 
smrdelo. Delovni dan se je začel ob 5. uri zjutraj, končali so ob 7. uri zvečer. 
Pozneje je bil delovnik med 6. in 14. uro. Delo je bilo zelo naporno, delali so s 
koţami, ki so tehtale več kot 50 kilogramov, v teţkih pogojih, v mrazu, smradu in 
vlagi (Knific, 2015, str. 39).  

V usnjarskih delavnicah so bili zaposleni mojstri, pomočniki in vajenci. Vajenec se 
je moral najprej izučiti rokodelskih spretnosti, nato je lahko odšel drugam, da je 
svoje znanje obogatil. Usnjarski mojstri so zelo pazili na skrivnosti in posebnosti 
strojenja, ki so bile značilne za usnjarno, kjer so delali. Tako so se varovali pred 
tekmeci. To je bilo v veljavi tako v času rokodelskega načina dela kot tudi kasneje, 
v 20. stoletju. Usnjarji so imeli nekaj posebnih praznovanj, niso praznovali le 
običajnih praznikov. Namreč, ob sprejemu vajenca v pomočnika sta mojster in novi 
pomočnik priredila pojedino. Novi pomočnik je moral tudi v gostilno, na t. i. 
cehovsko srečanje, tam je dobil »znamenje« – fajfo z mehurjem za tobak, prejel 
pa je tudi šopek (Kragl, 1936: 289, v Knific, 2015, str. 40). Usnjarski mojstri, 
vajenci in pomočniki so se morali obvezno udeleţevati svetih maš (Knific, 2015).  

Usnjarji so imeli tudi svoje zavetnike, trţiški so imeli npr. sv. Andreja, ki so mu 
posvetili cerkev v središču mesta, imeli pa so tudi sv. Jurija, ki so mu posvetili 
cerkev nad Bistrico, in sv. Florjana, ki je varoval tamkajšnje gasilce. Usnjarji so 
imeli tudi svoj način oblačenja, nosili so različne vrste barv predpasnikov in 
različne vrste obuval, to je izviralo iz narave njihovega dela. Za njihovo delo je bila 
primerna le ena od obutev in le ena od barv predpasnikov, ni pa mogoče 
posploševati, saj so bile izjeme (Knific, 2015, str. 42).  

Usnjarji naj bi nosili posebne škornje, nosili pa so tudi rjave usnjene predpasnike, 
škornji in tovrstni predpasniki so bili zanje značilni. V drugi polovici 19. stoletja 
pride do spremembe, in sicer kmečko prebivalstvo je hitreje dostopalo do modnih 
novosti kot stoletja prej, to je vplivalo na razvoj obrti in pozneje tudi industrije. V 
obuvanju usnjarjev so se tako v drugi polovici 20. stoletja pojavili gumijasti škornji 
in se tudi zelo uveljavili (Knific, 2015, str. 43). Usnjarji so delali tudi doma, ne le v 
delavnicah, ţe takrat so poznali »delo na črno«. Strojili so razne vrste koţ, in sicer 
tako v usnje kot tudi v krzno, šlo je za divjačinske koţe, koţe domačih koz, zajcev, 
ovc in tudi mačkov. Z mački so povezane številne anekdote, npr. o tem, kako so 
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usnjarji jedli mačje repe in kako so jih človeku pripeli na hrbtno stran suknjiča, v 
krzno so jih strojili le redko (Knific, 2015).  

Usnje se je uporabljalo v razne namene, predstavljalo je tudi prestiţ. Tudi 
dandanes so izdelki iz usnja zelo cenjeni. Usnje so uporabljali za proizvodnjo 
obuval, oblačil, izdelovanje pripomočkov, opremo hiše, za proizvodnjo športnih 
izdelkov, pripomočkov za tovorjenje in izdelavo glasbil. Za usnjarje je bilo usnje 
končni izdelek, veliko drugim ljudem je predstavljalo surovino. Usnje so včasih 
zelo pogosto uporabljali za izdelavo oblačil, ţe v prazgodovini so začeli uporabljati 
ţivalske koţe (Knific, 2015, str. 46).  

V zadnjih stoletjih se je zelo močno uveljavilo kot glavni material za izdelavo 
obutve. Tudi na Slovenskem se je obutvena industrija zelo močno razvila, še pred 
njo pa sta se razvili obrtna proizvodnja in proizvajanje v manufakturi. Stari viri 
pričajo, da so v Trţiču izdelovali kordovansko usnje (Valvasor, 1984: 24, v Knific, 
2015, str. 48), pozneje pa je govora o črni in naravni teletini, ovčetini in kravini ter 
o podplatnem usnju (Mohorič, 1957: 27, v Knific, 2015, str. 48). Črno in rjavo usnje 
je bilo zelo pogosto uporabljeno tudi v 19. in 20. stoletju. Ti dve barvi obuval iz 
prve polovice 20. stoletja sta ohranjeni tudi v Trţiškem muzeju (Knific, 2015, str. 
49).  

Za pomembne priloţnosti, kot je npr. obhajilo, so otroci nosili bele čevlje, za 
poroke in slovesne priloţnosti pa so prebivalci po navadi nosili črne ali rjave čevlje. 
Med obema vojnama so v mestu za praznike obuli čevlje, narejene iz semiša. 
Usnje so trţiški čevljarji kupovali v tovarni Runo, ki je bila v Trţiču zelo znana. 
Kmečko prebivalstvo v Trţiču je v času med obema svetovnima vojnama nosilo 
čevlje iz črnega kravjega usnja in cokle iz svinjskega. Boljša obutev je bila 
izdelana iz telečjega usnja, laţja praţnja obutev pa je bila narejena iz črnih in 
barvnih ovčjih in kozjih koţ. V Trţiču so bile zelo znane »bakanče«, to je bila ena 
od različic visokih čevljev z vezalkami, ki so bili narejeni iz juhte, mehkega in 
nepremočljivega usnja, izdelanega iz govejih koţ. Čevlje »na biks« so izdelovali iz 
rjavih telečjih koţ (Mohorič, 1965:15, v Knific, 2015, str. 50). 

Zelo stara pričevanja o oblačilni rabi na Slovenskem (pričevanja segajo v 16. 
stoletje) pripovedujejo o tem, da naj bi fevdalci nosili usnjene jopiče iz koţe jagnjet 
in kordovanskega usnja (Baš, 1970: 37, v Knific, 2015, str. 51). Plemiči in 
meščani, ţiveči na Kranjskem, naj bi nosili usnjene hlače (Baš, 1970: 95, 97, v 
Knific, 2015, str. 51). V 17. in 18. stoletju so usnjena oblačila v rabi fevdalcev 
pogosto omenjena, medtem ko je raba tovrstnih oblačil pri kmečkem prebivalstvu 
zelo redka (Baš, 1992: 64, v Knific, 2015, str. 51).  

V 19. stoletju so moški pogosto nosili usnjene hlače, izdelane iz irhovine. Po njej 
so bile hlače tudi imenovane. Irhaste hlače so ostale priljubljene tudi v 20. stoletju, 
nekateri so jih nosili za vsakdanjo rabo, drugi so nosili stare hlače v znak 
pripadnostnega kostumiranja, nekatere pa so dali v ta namen izdelati nove. Moški 
so nosili usnjene pasove, predvsem je bilo to značilno za moške iz kmečkega 
okolja v Beli krajini. Namen tovrstnih pasov je bil prepasovanje srajc. Bili so 
značilni tudi za alpsko območje, omenjal jih je ţe Valvasor (Baš, 1992: 36, v Knific, 
2015, str. 53). Usnjen pas je bil krojen v obliki podolgovate malhe, moški so jih 
pritrjevali v pasu, zapenjali so jih s kovinsko spono, njihov namen pa je bil 



 

8 

spravljanje denarja in malenkosti (Ţagar, 1993: 14, v Knific, 2015, str. 53). 
Izdelovali so jih iz mehkega rjavega usnja in tudi iz irhovine. (Knific, 2015) 

 

 

Slika 2: Štalonarji (Knific: Usnje vseh barv, 2015, str. 42) 

V zapisih lahko najdemo tudi sledi ţivljenja šoštanjskih usnjarjev. Knjiga Jaz, 
usnjarski vajenec Jure, od jutra do večera, avtorja Roka Polesa, lepo prikazuje 
ţivljenje tamkajšnjih vajencev in usnjarskih mojstrov. Šoštanj je bilo, gledano z 
vidika usnjarstva, eno najpomembnejših mest na Slovenskem, saj je bila 
Vošnjakova tovarna usnja Šoštanj velika za skoraj polovico mesta. Vajenci so ţe 
zelo zgodaj začeli z delom v usnjarni, vajenec Jure (glavni junak knjige, ki je tudi 
resnično ţivel) je denimo začel pri le 14 letih. Delo je potekalo dopoldne, dobili so 
plačilo tri dinarje za uro opravljenega dela. V dveh urah so tako zasluţili za 
pomarančo. Popoldne so imeli prosto.Delavci, zaposleni v šoštanjski usnjarni, so s 
svojimi druţinami ţiveli v Agrariji. To je bila nekdanja tovarna, v 20. stoletju so bila 
v njeni stavbi stanovanja usnjarjev. Vse druţine, ki so ţivele v zgradbi, so se 
poznale med seboj. Vseh druţin je bilo kar 24 (Poles, 2009).  

 

Delavske druţine so bile po navadi velike (Aplinc, 2005). Stanovanje v zgradbi je 
imelo kuhinjo, kjer so bili štedilnik na drva, miza, klop, dva ali trije štokerli 3 , 
kredenca4, kolnkišta5 in stalaţe za shrambo. Stanovanje je imelo tudi spalnico, ki 
je imela imenitno uro, poseben dimnikarski koledar in poročno sliko. Vsa 
stanovanja so imela skupno vodo na hodniku in skupno peč za šestnajst hlebov 
kruha. Vsaka mama oz. gospodinja je vsaj enkrat tedensko pekla kruh. Dan in uro 
peke so pisali na tablo. Prebivalci omenjene stavbe so imeli tudi vrt v Kurjih Lokah 
in kos njive. Redili so tudi koze (Poles, 2009). 

                                            
3
Štokerl: majhen stolček brez naslonjala, podoben pručki, namenjen pritlehnim opravilom ali 

krajšemu počitku. 
4
 Kredenca: kos pohištva, podoben omari, navadno za posodo in pribor. 

5 
Kolnkišta: zaboj za premog. 
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Slika 3: Agrarija, nekdanja usnjarska tovarna (Poles: Jaz, usnjarski vajenec Jure, od jutra do večera, 2009)
6
 

Po navadi so zajtrkovali kroţnik preţgane juhe7 in domač kruh. Vajenec Jure in 
oče, zaposlen v usnjarni, sta po zajtrku odšla na delo. Delavci, zaposleni v 
usnjarni, so imeli različno dolgo pot do dela, vajenec Jure in njegov oče sta imela 
le desetminutno pot, nekateri pa so hodili po tri ure do usnjarne in nazaj. Tovarna 
je bila zelo velika, vajenec Jure v knjigi opisuje, da tudi po polletnem delu v tovarni 
še ni videl vseh prostorov. Uprava tovarne je segala na trg, bila je zelo lepo 
okrašena. Vhod v tovarno je bil skozi veţo, mimo varnostnika. Tovarno je bilo moč 
videti ţe od daleč, saj je imela tri zelo visoke dimnike in več manjših. Videla se je 
tudi z druge strani hriba, saj je dim neslo čez hrib. Stala je ob potoku Paka, ker je 
delo zahtevalo veliko vode. Tovarna je zrasla iz stare ledrarije8 v hiši Pri Mihelnu, 
kjer so ljudje včasih kupovali usnje. Ob začetku dela v tovarni je zmeraj zapiskala 
piščalka. V tovarni je delalo veliko delavcev, ki so opravljali različna dela. Eno bolj 
pomembnih del je opravljal kurjač v kotlarnici. Kuril je parni kotel, če se kotla ne 
kuri pravilno, se voda ne segreva in pogon se ne vrti. Če pa se pogon ni vrtel, 
stroji niso mogli delati, tovarna je stala in ni delovala, tako tudi ni bilo mezde oz. 
plačila. Šefi so bili vsak dan v tovarni in nadzorovali, kako poteka delo.  

Vajenci, kot je bil deček Jure, so pogosto delali v čresleni delavnici. Kmetje so jim 
pripeljali lubje z vozovi, ki so jih vlekli voli ali konji, vajenci pa so lubje razkladali in 
ga spravljali na kupe, posušili, nato pa zdrobili, da je bilo primerno za strojenje 
koţ. Dobivali so tudi posebne naloge od starejših delavcev, npr. v trafiko so morali 
po cigarete, čeprav delavci med delovnim časom niso smeli kaditi. Zelo dobro so 
znali čistiti orodje, zelo natančno so pometali, mojstri so jim občasno kazali, kako 
se opravi določeno delo. Delavnica je morala biti čista in pospravljena, kar je bila 
naloga vajencev. Včasih se je v tovarni odvila tudi gasilska vaja. Tovarniški gasilci 
so tekli po prostorih tovarne, z dolgo lestvijo so plezali na streho, pripeljali so tudi 
črpalko in sestavljali cevi (Poles, 2009). 

                                            
6
 Pri knjigi avtorja Roka Polesa nismo zapisali strani, na katerih se nahajajo določene slike, saj 

knjiga ni oštevilčena in strani ni moţno zapisati. 
7
 Preţgana juha (»preţganka«): juha iz preţganja: skuhati preţganko; za zajtrk so imeli preţganko 

in ţgance. 
8
 Ledrarija: delavnica za izdelovanje usnja iz ţivalskih koţ. 
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Slika 4: Tovarna usnja Šoštanj (Poles: Jaz, usnjarski vajenec Jure, od jutra do večera, 2009) 

 

 

 

Slika 5: Kurjač in kotlarnica (Poles: Jaz, usnjarski vajenec Jure, od jutra do večera, 2009) 

Zelo teţko delo so opravljali delavci, ki so delali s stroji, s katerimi so strugali koţe. 
Ti stroji so viseli s stropa in se vrteli, poleg tega so z jeklenimi dleti strugali koţo. V 
prostorih, kjer se je opravljalo tovrstno delo, je strašno smrdelo po koţah. Delavci 
niso imeli skoraj nič prostega časa, tudi za kratek odmor ne, saj so morali 
izpolnjevati dnevne norme. Vsakodnevno so morali predelati zelo veliko koţ 
(Poles, 2009). 
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Slika 6: Struganje koţ (Poles: Jaz, usnjarski vajenec Jure, od jutra do večera, 2009) 

Očetje in sinovi so hodili na delo v tovarne, mame oz. ţene pa so hodile v tabrh.9 
Zelo pogosto so hodile v Druţmirje, to je bila vas v bliţini Šoštanja. Matere 
oziroma ţene so opravljale delo pri velikih kmetih, delale so na njihovih njivah. Ti 
so jim podelili določene pridelke, hlebec kruha in posodo z mlekom. Vajenci so se 
včasih kopali v tolmunu pod Brišnikovim jezom na Paki, delali so tudi splave. 
Tovarna je imela tudi svojo nogometno ekipo, vajenci so zanjo navijali. 
Nogometaši so vadili na igrišču pri stari Agrariji. Delavci so dvakrat na leto dobili 
fasnge10, usnja je bilo dovolj za dva para nizkih čevljev ali za en par višjih. Usnje je 
bilo zelo dobro, podplati iz usnja se niso premočili, če so znali čevljarji čevlje 
pravilno sešiti. Vajenci in delavci so ţe od malih let s strani tovarne dobivali 
»boţičnico«. Vajenci so v dar dobili predvsem kekse in različne sladke zadeve, 
matere pa blago, iz katerega so otrokom šivale dolge spodnje hlače, srajce in 
hlače. Delavci so vsako leto skupaj z vajenci hodili voščit šefu za god, na pohod 
so šli zvečer z baklami, zapeli so mu podoknico. Njihov šef je bil Franc 
Woschnagg.  

Tovarna usnja v Šoštanju je bila svetovno znana, v tovarni so delali od sedmih 
zjutraj do štirih popoldne, vmes so imeli od dvanajstih do enih čas za kosilo. Konec 
sluţbe je odpiskala parna piščalka. Ob sobotah so delavci dobivali plačila, včasih 
so očetje svoje sinove in druščino peljali v gostilno Cerovšek blizu vhoda v 
tovarno. Tam so se poveselili in podruţili. V trgovinah niso kupovali veliko stvari, 
samo osnovne surovine, kot npr. petrolej, sol, sladkor, milo, pralni prašek, kvas, 
moko, jajca, knajp11, mast in malo prave kave v zrnu (Poles, 2009).  

Leta 1906 je tovarna pogorela. Ponoči so se plameni svetili nad mestom, ljudje so 
gasilcem pomagali gasiti. Škodo so hitro odpravili in tovarna je nadaljevala z 
delom. Usnje so v tovarni označevali s posebnimi ţigi, najboljše usnje je dobilo 
»primo« – konjsko glavo. Drugi najboljši ţig je bila »sekunda« – konj v galopu, 
tretji pa »terca« – vpreţni konj. Konjska glava je bila znak šoštanjske usnjarne. Sv. 
Miklavţ je varoval tamkajšnje usnjarje in bil njihov zavetnik (Poles, 2009). 

 

Slika 7: Posebni ţigi na usnju (Poles: Jaz, usnjarski vajenec Jure, od jutra do večera, 2009) 

                                            
9
  Tabrh: delo na kmetiji, ki ga opravlja najeti delavec, ki je plačan na dan, z dnino. 

10
 Fasnga: zavitek usnja. 

11
 Knajp: kavni nadomestek iz ţganega ječmenovega slada. 



 

12 

Vajenci, ki so bili zaposleni v usnjarni, so radi hodili v planine. Matere so včasih 
brale, pogosto so šivale krpe in gumbe na raztrgane hlače in nogavice vajencev. 
Imele so tudi svoje pevsko društvo Svoboda. Usnjarske druţine so po navadi 
večerjale veliko krompirja in pile belo ječmenovo kavo. Stranišče so imeli izven 
stanovanja, zato so imeli pod posteljo nočno posodo. Umivali so se v lavorju. Voda 
je bila na hodniku, zato jim ni bilo več treba črpati iz šterne12 in je nositi v lavorju z 
dvorišča po stopnicah v prvo nadstropje. Spat so hodili ob zvonu zvonička pri 
mestni hiši, takrat je mati ugasnila petrolejko in odpravili so se spat. Po navadi se 
je to zgodilo ob deveti uri zvečer (Poles, 2009). 

 Pri mojstrih v delavnicah (opis dela usnjarja, krznarja in sedlarja) 1.3

Na tem mestu bomo opisali, kako je potekalo delo usnjarja, krznarja in sedlarja. 
Ker smo v nadaljevanju bolj natančno razloţili vse faze procesa dela pri usnjarju, 
bomo na tem mestu prikazali krajši postopek dela oziroma pogovor med vajencem 
in mojstrom ter jezik, ki so ga uporabljali v usnjarski delavnici. Bolj natančno bomo 
razloţili postopek dela v krznarski in sedlarski delavnici. 

Mojster je vajencu najprej pojasnil, da ni nič neobičajnega, če koţa, ki sta jo 
namakala v apnenem mleku, smrdi. Povedal mu je, da se mora na smrad navaditi, 
če hoče biti ledrar (Hudales, 1999, str. 12).13  

Sprva sta torej namakala koţe v apnenem mleku, in sicer v strojilni jami z apnenim 
mlekom. Šlo je za postopek mezdrenja14, pri tem je zmeraj zelo smrdelo, saj so 
bile koţe še neočiščene in je bilo na njih še polno ostankov mesa, ščetin in 
maščobe. Mojster je vajencu naročil, da mora potem, ko bosta končala z 
mezdrenjem, iz strojilnih jam pobrati vse ščetine, ki so ţe odpadle, da bodo iz njih 
izdelali čopiče.  

Nato sta se lotila odstranjevanja ostankov mesa in maščob iz ţivalskih koţ. 
Mojster je vajencu pokazal, kako mora dobro poravnati koţo na mezdrilnem panju, 
vzeti mezdrilni noţ in krepko vleči, dokler s koţe ne postruga 15  še zadnjih 
ostankov mesa in maščob. Naslednji dan sta mezdro kuhala tako dolgo, da sta iz 
nje dobila mizarsko lepilo, klej. Koţe v tej fazi niso bile še čisto nič podobne 
lepemu usnju, ki so ga usnjarji prodajali čevljarjem, ali pa finemu usnju, ki so mu 
rekli »boks«16 in so ga prodajali sedlarjem (Hudales, 1999, str. 12). 

Mojster je vajencu povedal, da je v tej fazi prodaja koţ za leder17 oddaljena še pol 
leta. Nadaljevala sta z obdelavo koţe, in sicer ostrgala sta lice koţe, nato pa sta jo 
namočila v kislo brozgo, ki so ji dejali čimţa.18 Mojster je vajencu naročil, naj 
pripravi čimţo za navadno usnje, in sicer pripravil jo je tako, da je zbral pasje in 
golobje iztrebke ter konjske fige in kravji iztrebek. Mojster pa je sam pripravil čimţo 

                                            
12

 Šterna: vodnjak. 
13

 Ledrar: usnjar. 
14

 Mezdrenje: odstranjevanje mezde s koţe, tj. plasti koţe iz rahlega tkiva (podusnjica), ki povezuje 
koţo z mišicami. 
15

 Postrugati: postrgati. 
16

 Boks: usnje iz goveje ali konjske koţe. 
17

 Leder: usnje. 
18

 Čimţa: raztopina encimov, v kateri se mehčajo koţe pred strojenjem. 
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za boljše vrste usnja, in sicer tako, da je zbral pšenične otrobe. Po čimţanju19 sta 
koţe še enkrat ostrgala in jih začela namakati v strojilu – čreslu20 , ki sta ga 
pripravila iz lubja, kostanjevih plodov, ţeloda in kostanjevega lesa. Po treh ali štirih 
mesecih, odkar sta koţe namočila v strojilne jame, sta koţe pobrala iz le-teh ter jih 
začela s posebnimi noţi, »folci«, brusiti toliko časa, dokler ni bila koţa povsod 
enako debela.  

Nato sta koţe napela na okvirje in jih sušila. Še preden so se dokončno posušile, 
sta jih namastila z mešanico loja 21  in svinjske masti, da so ostale mehke in 
voljne.22 Sledil je še proces raztegovanja in blanširanja23, kjer sta z noţi postrgala 
koţo in odstranila ostanke strojil (Hudales, 1999, str. 12). 

Na koncu je sledilo tudi mehčanje oziroma »lomljenje« koţ in likanje. Nekatere 
posebne vrste usnja pa je bilo treba tudi pobarvati (Hudales, 1999). 

 

Slika 8: Mezdrilni noţi (Bogataj: Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji, 1993, str. 111) 

Usnjarstvo je bilo na Slovenskem skozi zgodovino vedno dobro razvito. Deli se na 
več panog, usnje so največ uporabljali čevljarji in sedlarji. Usnjarstvo je bilo 
pomembna gospodarska dejavnost in je spadalo med komercialne obrti tako kot 
tudi fuţinarstvo. Veliko drugih obrti je bilo omejenih s številom mojstrov, za 
usnjarstvo pa to ni veljalo. Usnje je bilo zelo pomemben predmet, s katerim so 
trgovali. Izdelava usnja in usnjarskih izdelkov je obsegala več rokodelskih obrti, 
tako strojarstvo in usnjarstvo, irharstvo, jermenarstvo kot tudi krznarstvo (Bras, 
1988–1990).  

                                            
19

 Čimţanje: namakanje koţe v čimţi. 
20

 Čreslo: zdrobljeno smrekovo, hrastovo lubje ali ţelod pa tudi kostanjev les in kostanj, ki se 
uporabljata za strojenje oz. kot strojilo, ki predela ţivalsko koţo v usnje. 
21

 Loj: maščobno tkivo pri govedu, ovcah in kozah. 
22

 Voljne: zaradi mehkosti se dajo upogibati in pregibati. 
23

 Blanširati: čistiti, gladiti mesno stran usnja. 
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Usnjarstvo je imelo temelje v ţivinoreji, obrtne dejavnosti so nastajale na območjih 
blizu vode, prav tako so svoje dodale potrebe trga (Rodošek, 2013, str. 17–18). 
Ţivinoreja je dajala osnovno surovino za izdelavo različnih vrst usnja ali ledra. 
Ţivalsko koţo so uporabljali tudi v strojeni obliki za izdelavo koţuhov. Mehove so 
npr. izdelovali iz strojene ovčje koţe. Mehovi so bili najbolj splošen transportni 
pripomoček za razne snovi v razsutem stanju (zrnje, sol) (Bogataj, 1989).  

Na Slovenskem je bilo veliko usnjarskih središč, zelo pomembna so bila na 
Kranjskem. Usnjarske delavnice so bile po celotni slovenski regiji, najbliţje Domţal 
je bila delavnica v Kamniku. Z industrijo in industrializacijo je obrt prešla na 
industrijo in v 20. stoletju je bilo usnjarstvo pomembna gospodarska dejavnost. 
Danes je usnjarstvo na Slovenskem še zmeraj ţivo, predvsem so aktivna 
druţinska podjetja, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo po tradiciji. Tudi čevljarstvo ima 
na Slovenskem dolgo tradicijo, neposredno je povezano z usnjarstvom, saj so 
veliko čevljev izdelovali in še izdelujejo iz usnja (Rodošek, 2013, str. 18).  

Usnjarji ali ledrarji so pomembna obrtna skupina z dolgoletno tradicijo. Poleg 
velikih usnjarskih delavnic, prav tako tudi strojarskih delavnic, ki so se ob koncu 
19. stoletja začele razvijati v večje zasebne industrijske obrate, poznamo tudi 
manjše, male usnjarske delavnice. V veliko primerih se je zaradi velikega števila 
teh domačih delavnic razvila poznejša usnjarska industrija. Ta poteza je značilna 
tudi za druge obrti. Manjše, domače delavnice so strojile goveje koţe v usnje za 
podplate, telečje koţe v »boks«, konjske pa so uporabljale za izdelovalo »plank« 
usnja, s katerim so sedlarji izdelovali komate. Svinjske koţe so se uporabljale za 
izdelavo črnega usnja za uporabo v čevljarstvu (Bogataj, 1989).  

Usnjarstvo je bila ugledna, stabilna obrt, mojster je moral biti finančno trden, moral 
je biti tudi gospodarsko stabilen. Do finančno močnih usnjarjev je bila drţava zelo 
korektna, saj je bila od njih odvisna, ko drugi mojstri niso bili več finančno 
sposobni. Usnjarstvo ni imelo dobrega vpliva na okolje. Smrad in onesnaţene 
vode v bliţini usnjarskih delavnic sta obrtnike primorala, da so se preselili na 
obrobje mest, pogosto tja, kjer so se reke in potoki nahajali izven mestnega 
ozemlja. Delovanju usnjarskih delavnic so nasprotovali tudi prebivalci, ki so ţiveli 
poleg le-teh, imenovali so jih »mejaši«. Proti delovanju usnjarskih delavnic so bili 
tudi občinski uradi, usnjarji pa so jim zagotavljali, da s svojo obrtjo ne ogroţajo 
zdravja okoliških prebivalcev (Aplinc, 2005).  

V naših mestih in trgih je bilo zelo veliko usnjarskih in strojarskih delavnic. Usnjarji 
so se povezovali v cehe, ti so imeli svoja znamenja. Bila so sestavljena iz dveh 
prekriţanih mezdrilnih noţev in obdelane koţe. V 16. stoletju naj bi se v 
posameznih slovenskih krajih, po nekaterih informacijah, oblikovali usnjarski cehi, 
bolj točne informacije so znane za kasnejša obdobja, od 19. stoletja dalje. Sprva 
so bile v veljavi manjše usnjarske in strojarske delavnice, na sredini 19. stoletja pa 
se na Slovenskem pojavijo večje usnjarne, kot na primer usnjarna v Mariboru in 
tudi Slovenskih Konjicah (Bogataj, 1993). Leta 1880 je samo na Kranjskem 
delovalo kar 148 obrtnih usnjarskih delavnic. V Ljubljani leta 1889 odprejo prvo 
trgovino s surovimi koţami in usnjarskim orodjem. V letu 1925 je delovalo kar 149 
usnjarn, kar je presenetljivo glede na število usnjarn leta 1880. Kljub temu 
proizvodnja koţ in usnja ni upadla, v tem času je z delom začelo pet velikih 
industrijskih obratov. V Kamniku se je tovarna razvila v 30. letih 20. stoletja. 
Največ usnjarskih delavnic je bilo na Vrhniki in v Ljubljani, po štiri. Zelo veliko 
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usnjarjev je bilo v Ljutomeru, na začetku 19. stoletja naj bi jih bilo kar enajst. Pred 
začetkom druge svetovne vojne je bila največja usnjarska tovarna v Šoštanju, 
zaposlovala je 400 ljudi (Bogataj, 1992). 

 Prikaz dela v usnjarski delavnici 1.4

Strojarsko in usnjarsko delo je bilo močno povezano z vodo, delovni postopek je 
vseboval precej faz. Koţe so morali najprej dobro konzervirati, kar so naredili na 
več načinov (dimljenje, soljenje, kombinacija dimljenja in soljenja, konzervacija z 
glino, z dodatki soli). Koţe so namakali na več različnih načinov, namen 
namakanja je bil, da so koţe pred obdelavo očistili in jim vrnili vlaţnost.  

Naslednja faza je bilo luščenje, kjer so koţam odstranjevali dlake in ščetine. Za 
tovrstno delo so uporabljali apneno mleko, ki je bilo pripravljeno v strojilnih jamah. 
Strojilne jame so vkopavali v zemljo, kasneje so uporabljali betonske bazene. 
Ščetine, ki so odpadale pri luţenju, so uporabljali za izdelovanje čopičev, 
odpadkov tako skorajda niso poznali.  

Naslednja faza je bilo razluţenje, ki so ga dosegli s spiranjem, na koţi je še vedno 
ostalo dosti maščobe in ostankov mesa, za odstranjevanje le-tega so uporabili 
mezdrilne noţe. Odstranjeno maščobo in delce mesa so imenovali »mezdra«. 
»Mezdra« je bila tudi osnovna surovina za izdelavo ţivalskega lepila oz. kleja in 
ţelatine. Z lica koţe so morali pred strojenjem odstraniti ostanke pigmenta koţe, 
dlačnih čebulic in tolšče. Delo so opravili s posebnim noţem, ki je bil oblikovan in 
ukrivljen (Bogataj, 1989).  

Sledilo je čimţanje koţe, kjer so koţo namočili v posebno kopel, ki je bila 
namenjena temu, da je bilo usnje bolj mehko in raztezno. Do leta 1918 so za 
čimţanje uporabljali naravna sredstva, kot so kurji, golobji in pasji odpadki, ki so jih 
zamešali v toplo brozgo. Čimţo iz pšeničnih otrobov so uporabljali za boljše usnje. 
Nato so koţe namočili v tople brozge, po tem postopku so jih še enkrat ostrgali z 
noţi in dobro izprali. Koţe so nato spet namakali v strojilu, ta proces je dal koţi 
dobro trdnost in proţnost, preprečil je, da pod vplivom vlage ne bi začela gniti 
(Bogataj, 1989).  

Na Slovenskem so še nekaj časa po drugi svetovni vojni zelo pogosto uporabljali 
povsem klasično strojilno sredstvo (strojilo, čreslo, čreslenca), ki je bilo povsem 
naravno, šlo je za t. i. rastlinsko strojenje. Za izdelavo strojila so usnjarji najbolj 
pogosto uporabljali razne vrste lubja (hrastovo, smrekovo), kostanjeve in hrastove 
plodove ter les (npr. kostanjev) (Bogataj, 1989). 
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Slika 9: »Abfetanje« oz. čiščenje mesnate strani koţe ali mezdrenje na mezdrilnem panju (Bogataj: Domače 
obrti na Slovenskem, 1989, str. 94) 

Vsako sredstvo, s katerim so usnjarji strojili koţo, je dalo usnju nekakšne posebne 
lastnosti. Koţe so nato strojili v strojilnih jamah, in sicer 14–16 tednov, shranili so 
jih v sode. To se je pojavilo v 20. stoletju, vendar se pri vseh usnjarjih takšen način 
dela dolgo časa ni uveljavil. Koţe, ki so jih usnjarji strojili, niso bile povsod enake 
debeline, zato jih je bilo treba struţiti in obrusiti s posebnimi noţi. Sledil je še 
postopek pranja koţ, po pranju so jih usnjarji napeli na okvirje, da so se povsem 
posušile. Tako so povečali površino samih koţ in preprečili krčenje. Koţa je pri 
celotnem postopku izgubila velik del svoje maščobe, ki so jo usnjarji morali 
nadomestiti. Postopek so imenovali »maščenje«, zanj so uporabljali mešanico loja, 
konjske masti in degrasa.24 Po »maščenju« so mojstri nadaljnje obdelali usnje. 
Usnje še ni bilo povsem posušeno, vendar so ga kljub temu raztegovali z noţi, da 
je bilo primerno za obdelavo. Ta postopek so imenovali »blanţiranje«. V njem so z 
noţi odstranili ostanke strojil, ki so se nahajali na mesni strani koţe (Bogataj, 
1989). 

Sledil je še proces mehčanja in likanje ter po ţelji stranke vtiskovanje vzorcev na 
koţo. Usnjarji so do sredine 19. stoletja za barvanje samega usnja uporabljali 
naravna barvila. Sicer je neko barvo usnju dalo ţe strojilo. Barvanje koţ oziroma 
usnja se je razlikovalo od delavnice do delavnice in je bilo skrivnost usnjarjev. 
Preden so usnje dali v prodajo, so ga še enkrat natančno premerili. Izmerili so 
njegovo površino, ţe izdelano in izmerjeno usnje so nato zvili v zvitke, da ni prišlo 
do zloma lica (Bogataj, 1989).  

Za celoten postopek dela so usnjarji potrebovali veliko različnih orodij. Male 
usnjarske delavnice na podeţelju so se razlikovale od velikih, prihajalo je do 
velikih razlik, mojstri na podeţelju so uporabljali le nekatera najbolj pomembna 

                                            
24

 Degras: ko strojarji postrojijo usnje, morajo odstraniti preostalo maščobo, ki je oksidirala. Tako 
pridobljena maščoba se imenuje degras in je odlična »mast« za nego usnja. 



 

17 

orodja, prav tako je bil postopek izdelave veliko bolj enostaven kot v najbolj 
opremljenih delavnicah v mestu (Bogataj, 1989). 

 

Slika 10: Koţe so namakali v strojilu (vir: Bogataj: Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji, 1993, str. 109) 
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Slika 11: Faze dela v usnjarski delavnici 
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Slika 12: Sod, kjer so strojarji strojili usnje (vir: osebni 
arhiv) 

Slika 13: Sod, kjer so strojarji strojili usnje (vir: osebni 
arhiv) 

 

 

Slika 14: Strgalo za brušenje ali »folcanje« koţe (Bogataj: Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji, 1993, str. 110) 

 

 

Slika 15: Valj za dokončno oblikovanje koţe in izenačevanje njene debeline (Bogataj: Ljudska umetnost in 
obrti v Sloveniji, 1993, str. 108) 
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Slika 16: Napenjanje ustrojenih koţ na okvirje, ki 
preprečijo njihovo krčenje pri sušenju (Bogataj: 

Domače obrti na Slovenskem, 1989, str. 97) 

Slika 17: Okvir, na katerem so sušili koţe v Usnjarni 
in strojarni Grčar (vir: osebni arhiv) 

 

  

Slika 18: Naprava za mezdrenje (Vir: osebni arhiv) Slika 19: Stroj za struganje koţ (Vir: osebni arhiv) 

 

Čevljarji so prav tako kot sedlarji in jermenarji kot glavni material pri svojem delu 
uporabljali usnje. Zelo pomembno mesto, z vrhuncem v 17. stoletju, so imeli 
sedlarji. Z razvojem pravega obrtniškega mestnega prevozništva s konjsko 
vprego, ki se je razvilo nekje v drugi polovici 17. stoletja, pride do nastanka 
okraševanja komatov in razvoja njihove oblike. Poseben okras je pomenilo 
okrasno jermenje, ki je imelo veliko medeninastih zakovic, usnjenih res, in tudi 
medeninasti glavnik, ki je imel funkcijo okraševanja. Pritrdili so ga na podlago iz 
usnja, ki je bila velikokrat izrezana v obliki ščita, na njegov spodnji del so obesili 
dolge usnjene jermene, ki so bili okrašeni z zakovicami. Okraševanje komatov je 
predstavljalo tudi stopnjo ponosa in statusni simbol, najbolj značilno pa je bilo za 
Štajersko, Gorenjsko in Dolenjsko (Bogataj, 1989). Dediščina prvotne usnjarske 
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proizvodnje se nadaljuje še danes z izdelki vrhunske industrije in izdelki zasebnih 
strojarn, kot je strojarna Grčar v Dragomlju (okolica Domţal) (Bogataj, 1992). 

  

Slika 20: Primer konjskega komata (Bogataj: 
Domače obrti na Slovenskem, 1989, str. 89) 

Slika 21: Nov, drugi primer konjskega komata 
(Bogataj: Domače obrti na Slovenskem, 1989, str. 

93) 

 

 

Slika 22: Risba komata z vpreţnim jermenjem (Bogataj: Domače obrti na Slovenskem, 1989, str. 99) 
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2 USNJARSTVO NA SLOVENSKEM 

Usnjarstvo se je razvilo predvsem v krajih, kjer so imeli dovolj tekoče vode in tudi 
ustrezno zalogo koţ. Veliko je bilo tudi usnjarskih središč, na Dolenjskem je bilo 
usnjarsko središče Novo mesto, na Gorenjskem Trţič, na Notranjskem Cerknica in 
Loţ, na Štajerskem Celje in Bistrica, usnjarski središči pa sta bili tudi v Ljubljani in 
na Vrhniki. V 19. stoletju so poznali poklicne in kmečke strojarje in usnjarje. Med 
seboj so tekmovali in si bili konkurenca. Usnjarji in čevljarji so se večkrat zdruţili v 
skupne cehe (Bras, 1988–1990). Na Notranjskem (v Loţu) so imeli razvito 
strojarsko obrt. Strojili so vse vrste koţ, tako goveje, svinjske, ovčje kot tudi poljše 
koţice, kar je bila njihova posebnost. Izdelek iz te vrste koţic je polhovka, katero 
so prodajali krznarjem na Ljubljansko. Celje je imelo močno usnjarsko in strojarsko 
obrt. Do leta 1950 so imeli kar sedem usnjarn in dve strojarni (Bras, 1988–1990). 

Usnjarji so se pogosto prepirali s čevljarji, ki so tudi imeli svoj ceh. Čevljarji niso bili 
zadovoljni z usnjem, ki so ga pripravljali usnjarji. Usnjarji so veljali za najbogatejše 
med obrtniki. V Vojniku so imeli prav tako sedem usnjarn, usnjarji so prav tako kot 
v Celju veljali za zelo premoţne. Na Štajerskem se je usnjarstvo zelo dobro razvilo 
ob Dravi (dovolj vode in čreslo), in sicer v Središču ob Dravi (Bras, 1988–1990). V 
Mariboru se nahaja tudi Usnjarska ulica (ulica ob Dravi), ki je bila zelo primerna za 
nastanitev usnjarskih delavnic zaradi velike količine vode, ki jo ponuja Drava. V 
Mariboru je bilo v 15. stoletju 7–13 usnjarjev. Usnjarska ulica je bila zelo umazana, 
usnjarske delavnice so postopoma tudi preselili na druga mesta v Mariboru, do 
tega je prišlo na koncu 19. stoletja, ko se je usnjarska obrt počasi pretvorila v 
industrijo. Zaradi domače in tuje konkurence je v 20. letih 20. stoletja prišlo do 
zatona usnjarske industrije v Mariboru (http://www.industrijskapespot.si/). 

Na Gorenjskem je bilo usnjarsko središče Trţič, zelo dobro so izkoriščali vodno 
moč, saj je bilo v bliţini delavnic veliko rek in potokov. V 17. stoletju so ustanovili 
usnjarski ceh, saj je prišlo do nastanka veliko usnjarskih delavnic. Obrt se je 
prenašala z očetov na sinove. Usnjarji na Trţiškem so od konca 18. stoletja 
tekmovali s koroškimi. Imeli so monopol v predelovanju koţ, prav tako so imeli 
široko trţišče (Bras, 1988–1990). Trţiško usnje omenja tudi Valvasor in poudari 
njegovo kakovost. V Trţiču je delalo več mojstrov, ki so imeli svoje pomočnike in 
samostojne delavnice. Zelo sta se uveljavili dve usnjarski druţini Polakov in 
Mallyjev (Bras, 1988–1990). Zelo znana usnjarna v Trţiču je bila usnjarna Karla B. 
Mallyja, tovarna usnja Trţič. Leta 1911 so zaposlovali 80 delavcev. Tovarna je bila 
znana po predelavi ovčjih koţ. Po drugi svetovni vojni so usnjarne druga za drugo 
propadale. Domačim čevljarjem je primanjkovalo usnja, usnjarski pomočniki so 
ostali brez dela. Leta 1924 so se zdruţili in ustanovili Usnjarsko in čevljarsko 
zadrugo Runo. Začeli so z novo vrsto strojenja, s kromovim strojenjem, delno so 
ohranili rastlinsko strojenje. V zadrugi so izdelovali usnje za površnike, aktovke, 
sandale in smučarske čevlje. Zadruga je pred drugo svetovno vojno zaposlovala 
80 ljudi. Po drugi svetovni vojni je precej delala za Peko, leta 1972 je propadla 
(Knific, 2016). 

Usnjarstvo ima tudi v Kamniku dolgo tradicijo. Kamnik je bil gospodarsko zmeraj 
zelo pomemben, ţe v 13. stoletju je izjemno pomembna trgovska pot povzročila 
razcvet obrti in trgovine v mestu. Mesto je na koncu 19. in začetku 20. stoletja 
doţivelo razvoj industrijskih obratov in s tem nov razcvet. Ţe leta 1752 je bilo v 
mestu osem usnjarjev in dva čevljarja. Zelo znani podjetnik Pollak je imel v lasti 

http://www.dlib.si/
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23 

kar tri usnjarne. Zanimivo je, da so se kamniški usnjarji poleg usnjarstva ukvarjali 
še s poljedelstvom in ţivinorejo. Druţina gospoda Igliča, ki je prav tako kot Pollak 
imela v lasti tri tovarne, se je ukvarjala z mlinarstvom in presenetljivo, z 
vinogradništvom (Šifrer in Torkar, 1985).  

Kamnik je bil med najpomembnejšimi usnjarskimi središči Kranjske. Tudi v 
kraljevini SHS je ostal pomembno industrijsko središče, med bolj razvitimi 
panogami je bila poleg lesne, kovinske, tekstilne in ţivilske industrije tudi 
usnjarska industrija. V tem času se je iz obrtnih delavnic razvila novonastala 
industrija. Po letu 1945 so iz predvojnih zasebnih podjetij nastale tovarne Kik, Stol, 
Titan, Svit, Svilanit, Utok in Eta. Te tovarne so zaposlovale generacije občanov in 
občank. Drugo leto po vojni je nova socialistična oblast nacionalizirala najprej 
večje, nato še manjše industrijske obrate. Še posebej ţalostna zgodba je bila 
zgodba Toneta Knafliča, lastnika usnjarne, ki je na lastni koţi občutil novo oblast. 
Bil je res priljubljen med delavci, tovarno je najprej tudi sam podaril novi oblasti, ti 
pa so ga razlastili in poslali v zgodnji pokoj in resignacijo. Novo nastala usnjarna 
se je imenovala Utok, Kamničani so razvezali ime tovarne kot Ukradena Tovarna 
Očeta Knafliča. Podobno usodo je doţivelo več tovarn, tudi tekstilna tovarna 
Franja Lipovca in Remčeva tovarna stolov (Kumer, 2016). 

Do prve svetovne vojne je v mestu delovalo sedem usnjarn, po koncu vojne pa so 
bile v mestu le še tri usnjarne. Vse usnjarne so do konca druge svetovne vojne 
propadle, z izjemo Knafličeve usnjarne, le-ta je pred začetkom druge svetovne 
vojne prišla med šest največjih tovarn usnja v Sloveniji. Knafličeva tovarna deluje 
še danes, in sicer pod imenom Utok (Šifrer in Torkar, 1985). 

Krznarstvo in usnjarstvo sta se v Škofji Loki razvila zelo zgodaj. Leta 1459 naj bi 
usnjarji v Škofji Loki ustanovili svoj ceh. Usnjarstvo se je tedaj razvijalo po 
smernicah takratnega gospodarskega, socialnega in druţbenega reda. V 
usnjarskem cehu so si prizadevali za prevlado domačih usnjarjev in krznarjev pred 
tujimi, uprli so se tujim obrtnikom, nečlane ceha oziroma kmečke obrtnike so 
preganjali stran od obrtništva in prodajanja obrtnih izdelkov v mestu. Številnih 
ugodnosti so bili deleţni loški krznarji, ker je bilo trgovanje s koţami v gospoščini 
dovoljeno le na mestnem trgu v mestu Loka (Gorišek, 1961). 

Pravila, ki jih je določil ceh, so imela pod nadzorom kakovost in ceno izdelkov. 
Nudila so tudi večje ugodnosti mojstrovim članom druţine, da je obrt ostala v 
druţinah. Cehovska pravila so pazila na svoje člane in jih varovala pred 
konkurenco, skrbela so za izmučene člane, za pomočnike, ki so potovali, in tudi za 
pokope članov, npr. usnjarskega ceha. Člani so se morali udeleţevati verskih 
obredov, imeli so sestanke, sodelovali so pri pasijonskih igrah. Sestanki so krepili 
socialne odnose v cehu. Leta 1786 pride do ločitve usnjarjev in čevljarjev, oboji 
ustanovijo svoj samostojni ceh. Nekatere obrti so na začetku 19. stoletja začele 
upehati, cehi so začeli prehajati v cerkvene bratovščine, iz katerih so izšli. 
Usnjarstvo je še naprej ostalo močno, v 17. stoletju je bilo na Loškem 34 usnjarjev, 
v 19. stoletju 23, vendar padec še zmeraj ni bil tako močan kot pri drugih obrteh. 
Usnjarska obrt je poznala štiri vrste poklicev: usnjarje, ki so izdelovali zgornje in 
spodnje usnje, t. i. ledrerje, krznarje ali koţuharje, irharje, ki so delali irhovino, in 
mehovarje, ki so strojili mehove. V tistem času je bila v Škofji Loki najbolj znana 
usnjarska rodbina Dermota. V 19. stoletju je bilo samo v Loki kar sedem članov te 
rodbine, poleg tega je bil en še v Ţeleznikih. V Ţeleznikih je bila najstarejša 
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usnjarna usnjarna Lauter, usnjarja v tem kraju sta bila tudi Joţef in Janez Demšar, 
največja usnjarna pa je bila Dermotova. Jurij Dermota je usnjar, ki se je v 
Ţeleznike preselil iz Škofje Loke, in je usnjar, ki smo ga ţe omenili kot usnjarja, ki 
je v 19. stoletju deloval v Ţeleznikih, njegova usnjarna je aktivna še danes in je 
edina aktivna na Loškem. V Ţeleznikih je deloval tudi irhar Joţe Košmelj. Stara 
usnjarska obrt, ki je bila včasih močno prisotna v Škofji Loki, je dandanes izumrla, 
na Loškem je bila močno prisotna več kot 500 let. Delavnice so preoblikovane v 
delavnice drugih obrti, Škofja Loka danes usnje uvaţa od drugod (Gorišek, 1961). 

Na severovzhodu Slovenije je bilo usnjarstvo prisotno predvsem v Slovenskih 
goricah, in sicer v Sv. Trojici. Tam je delovala zelo znana usnjarna Kirbisch. V 
začetku 80. let 19. stoletja se je v Sv. Trojico preselil podjetnik Karl Kirbisch. Leta 
1882 je kupil lokalno usnjarno, ki je bila ustanovljena leta 1845. Oktobra leta 1882 
so v preprosti usnjarni začeli z izdelavo usnja in s prodajo usnjenih izdelkov. S 
pomočjo nekdanjega direktorja usnjarne se je Kirbisch izučil za usnjarja, z 
vztrajnim delom in podjetnostjo pa je v svojem poslu tudi uspel. Stara usnjarna je 
postala premajhna, zato je leta 1897 kupil ustrezno livado ter zgradil in opremil 
novo usnjarno. Usnjarna je bila zelo dobro opremljena s takrat najsodobnejšimi 
stroji. V tistih časih je bilo na trgu veliko povpraševanja po »boks« usnju, zato se je 
Kirbisch odločil, da bo glavni dejavnosti – izdelavi podplatnega usnja, kjer je šlo za 
dodelavni posel –, dodal še strojenje usnja s kromom ter telečji in goveji »boks«. 
Povečal je usnjarno, namestil je tudi potrebne usnjarske stroje. Kirbisch je veljal za 
zelo sposobnega človeka, ki je bil tudi druţbeno aktiven, umrl je januarja leta 
1936.  

Naslednik, sin Raimund, je prevzel posel, bil je izobraţen na tem področju, saj je 
pred prvo svetovno vojno zaključil izobraţevanje na slavni nemški usnjarski šoli. 
Sin je nadaljeval z načrtovanim izdelovanjem usnja, skrbel je za kakovost usnja, 
sproti spremljal novosti v usnjarski industriji ter posodabljal in dopolnjeval strojne 
naprave. Imel je zaposlenih šest delavcev, poslovne stike so imeli tudi z drugimi 
usnjarnami na Slovenskem, večinoma s Štajerske. Med seboj so kupovali končane 
usnjarske izdelke, prodajali so jih v svojih usnjarskih trgovinah. Usnjene izdelke in 
surove koţe so vozili v usnjarno s pomočjo vprege. Iz daljnih krajev so material 
pripeljali z vlakom do ţelezniške postaje v Mariboru, od tam pa so jih z vprego 
pripeljali do usnjarne v Sv. Trojici. Med prvo in drugo svetovno vojno je usnjarna 
izdelovala usnje za obutev vojakov, med drugo svetovno vojno so bili pod nemško 
oblastjo, mesečno so morali o svojem delu poročati drţavnemu pooblaščencu za 
usnjarstvo v Berlinu, morali so tudi poslati vzorce usnja na analizo kakovosti, in 
sicer na priznano usnjarsko šolo v Freiburgu. Iz poročil, ki so bila izdana, je vidno, 
da je bilo usnje, ki so ga izdelovali, kakovostno (Kolar, v Aplinc, 2011). 

Po drugi svetovni vojni je oblast na Slovenskem prevzela komunistična stranka, 
sledila je marksistični teoriji in sovjetski socialistični praksi. Politika gospodarjenja 
je bila po osvoboditvi usmerjena v obnovo industrije, med ukrepi nove drţave je 
bilo podrţavljanje zasebnih gospodarskih podjetij in to je bil pomemben pogoj za 
uvedbo načrtnega gospodarstva. Usnjarna Kirbisch je bila podrţavljena leta 1948, 
dobila je novo ime: Okrajna usnjarna za Maribor z okolico. Kot drţavno podjetje je 
usnjarna obstajala do februarja 1950, ko je bila ukinjena. Stroje in opremo so 
razdelili v druge usnjarne, ki so bile v drţavni lasti: usnjarne Ţelezniki, Lenart, 
Miren pri Gorici, Rače, vse drugo pa so uničili. Usnjarska dejavnost v Sv. Trojici 
tako po 105 letih delovanja zamre (Kolar, v Aplinc, 2011).  

http://www.dlib.si/
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Obalna mesta, ki so od konca 13. in vse do konca 18. stoletja sodila pod Beneško 
republiko, so imela pomembno vlogo v posredniški trgovini med beneško drţavo in 
cesarskim zaledjem. Velik pomen so imela tudi v izmenjavi blaga za široko 
potrošnjo, namenjeno lokalnim prebivalcem na obeh straneh meje. Ţe od 13. 
stoletja dalje lahko med trgovskim blagom zasledimo tudi suhe in sveţe koţe in 
koţuhovino. Statuti obalnih mest niso posvečali pozornosti usnjarski in koţarski 
dejavnosti, izolski statut, ki je bil izdan leta 1360, prepoveduje izvoz ţivalskih koţ 
izven območja Izole. Ni bilo najdenih podatkov o cehovsko-stanovski 
organiziranosti obrtnikov na Primorskem.  

Obrtniki so morali uporabljati ţivino in koţe, ki so jih uvozili, in sicer iz Štajerske, 
Kranjske, Ogrske, Hrvaške in Pazinske grofije, saj oskrba primorskih mest z 
okoliškimi koţami ni zadoščala njihovim potrebam. Tovrstna trgovina je sprva 
cvetela, nato pa se je zaradi beneške davčne politike in tudi vse večjega vpliva 
sosednjih mest začela nadalje usmerjati v Trst, Devin, Bakar, Reko, Koper je 
postajal zmeraj bolj provincialno mesto. Takšno usmerjanje se je začelo odvijati od 
16. stoletja naprej. Za obdobje med 14. in 16. stoletjem so raziskovalci s pomočjo 
notarskih knjig, podatkov v notarskih listinah in vpisov v krstnih matičnih knjigah 
odkrili, da se je z usnjarsko in strojarsko obrtjo ukvarjalo veliko priseljenih delavcev 
iz bliţnje okolice (Izole, Umaga, Milj, Novigrada), iz Benetk, Furlanije in tudi iz 
deţel pod habsburško oblastjo (npr. iz Gorice, Trsta). Ti priseljenci so v mestih 
ostali, po njihovi smrti pa so obrt običajno prevzeli sinovi ali drugi potomci. V 
beneški Istri je primanjkovalo surovih koţ, zato so se še pred koncem beneške 
oblasti trgovci in obrtniki začeli oskrbovati s koţami iz Trsta.  

V 18. stoletju se je v trgovino s koţami vključil Koprčan Totto. Ob vpeljavi nove 
davčne zakonodaje je bil uvoz koţ sproščen iz tujih trgov in Totto je začel koţe 
uvaţati iz Genove, Ancone, Sinegalije in Lizbone. Podjetje, ki je bilo v njegovi lasti, 
je postalo najpomembnejše v Istri. Začeli so z angleškim načinom predelovanja 
koţ in podvojili predelavo. Prebivalstvo v beneškem in avstrijskem delu Istre so 
začeli oskrbovati z usnjem za izdelavo čevljev. Bili so dejavni na trţaškem trgu. 
Oskrbovali so tudi druge delavnice v beneški Istri, in sicer predvsem s surovimi 
koţami, ki so jih uvaţali. Leta 1795 je v beneški Istri delovalo devet večjih 
usnjarskih obratov, prisotne so bile tudi manjše predelovalnice koţ, ki so jih imeli 
za svoje potrebe v lasti čevljarji. Čevljarski obrati so bili v Kopru, v Bujah in 
Viţinadi. Druţina Totto je koţe odkupovala tudi od lokalnih mesarjev, koţ niso le 
uvaţali. Totto je v zakup vzel deţelni davek, kajti hotel je razvijati svojo dejavnost. 
Njegovo podjetje je zaposlovalo petdeset delavcev, poleg tega so zaposlili tudi 
mojstre, ki so zbeţali iz avstrijskih deţel. V 20. letih 19. stoletja je usnjarsko obrt 
druţine zajela kriza, zato so usnjarno prodali druţini Bartolomei, ki se je z obrtjo 
ukvarjala še do leta 1850 (Bonin, v Aplinc, 2011). 

 Usnjarska dejavnost v Šoštanju in Muzej usnjarstva na 2.1
Slovenskem v Šoštanju 

Joţef Vošnjak se je leta 1750 iz Vitanja preselil v Šoštanj in odprl strojarsko 
delavnico za usnje. Vošnjakova usnjarna je s pomočjo pridnih delavcev iz majhne 
obrtne delavnice številnih generacij zrasla v eno najbolj znanih tovarn za 
predelavo usnja v Evropi. Številni prebivalci so si z delom v tovarni sluţili kruh in 
celo ţivljenje delali le v tej tovarni. V Šoštanju imajo tudi muzej, ki je posvečen 
usnjarstvu, deluje kot enota Muzeja Velenje stoji pa na mestu nekdanje tovarne. V 
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njem je na ogled stalna zbirka Usnjarstvo v Šoštanju, moč je videti tudi usnjarske 
stroje, ki dopolnjujejo razstavo (Marot, 2016).  

Usnjarstvo je pri nas le še bled spomin, saj se je pred leti zaprla tudi zadnja velika 
tovarna na Vrhniki, in sicer Industrija usnja Vrhnika. Danes so na področju 
usnjarstva dejavni le še nekateri obrtniki. V šoštanjskem muzeju imajo tudi kotiček, 
posvečen druţini Vošnjak, leta 2008 so organizirali tudi poseben simpozij 
Usnjarstvo na Slovenskem, posvečen usnjarstvu pri nas. Od takrat dalje poteka 
evidentiranje in zbiranje premične kulturne dediščine, povezane z usnjarstvom, 
redno pa pripravljajo tudi simpozije s področja usnjarstva. Leta 2016 so pripravili 
ţe četrti simpozij s področja usnjarstva, v njem so predstavili pomen usnjarstva na 
Slovenskem in ga znanstveno ovrednotili, kustos muzeja gospod Aplinc pa je v 
svojem zadnjem zborniku zbral enajst prispevkov strokovnjakov, v njem je 
predstavil uporabo in poimenovanje usnjarskih orodij skozi čas (Marot, 2016). 

V muzeju imajo tudi več pedagoških programov za učence prvega triletja osnovne 
šole. Eden od programov je Popotni kovček usnjarskega vajenca Jureta, kjer 
otroci spoznajo muzej usnjarstva skozi pravljico avtorja Roka Polesa: Jaz, 
usnjarski vajenec Jure, od jutra do večera. Otroci so aktivno vključeni, v popotnem 
kovčku odkrivajo predmete iz usnja, spoznavajo način ţivljenja, kot so ga poznali 
vajenci v usnjarski delavnici. Ena od dejavnosti v programu je, da jim usnjarski 
vajenec Jure po muzeju pusti sporočila, otroci izdelajo tudi izdelke, povezane z 
usnjarstvom in domačo obrtjo.  

Za učence drugega in tretjega triletja (4.–9. razred) v muzeju ponujajo razstavo 
Industrializacija na primeru Muzeja usnjarstva na Slovenskem, kjer se učenci 
seznanijo z obrtjo, obrtniškim povezovanjem v cehe, spoznajo pojme, kot so 
zaloţništvo, manufaktura, kapitalizem, poglobijo tudi znanje o ţivljenju ljudi v 
19. stoletju. Učenci dobijo delovne liste, ena od dejavnosti je tudi zabaven kviz, 
kjer delajo po skupinah. Na koncu si izdelajo usnjeno zapestnico.  

V muzeju izvajajo tudi razstavo Kako so ţiveli usnjarji? Usnjarska stanovanja 
danes in včeraj. Učenci si najprej ogledajo muzej, nato spoznajo delavsko 
stanovanje iz prve polovice 20. stoletja in gospodinjo Marijo.25  Gospodinja jim 
predstavi domača opravila in kulinarične navade delavskih druţin. Pokaţe jim 
delavsko stanovanje in predmete, ki jih uporablja pri vsakodnevnih opravilih, 
predstavi jim praznike, ki so jim obogatili ţivljenje. Otroci v skupinah odgovarjajo 
na vprašanja o muzeju usnjarstva in si izdelajo usnjeno zapestnico.  

Razstavi, primerni za vse razrede osnovne šole, sta Stare šege in navade v 
delavskih okoljih in Pust, pust krivih ust. Pri prvi si otroci ogledajo Muzej usnjarstva 
na Slovenskem, s pomočjo projekcije spoznajo cehovska pravila, na zgledu mesta 
Šoštanj spoznajo tudi ostale obrti, na koncu si izdelajo tudi usnjene zapestnice. Pri 
drugi si otroci prav tako ogledajo Muzej usnjarstva na Slovenskem, nato jih obišče 
Potovka, ki se je ravnokar vrnila z dela. Potovka otrokom predstavi ţivljenje v 
Šoštanju, kako so tam ţiveli na začetku 20. stoletja. Šoštanj je pustno mesto, ki 
ima tudi svojo tradicionalno masko »koš Šoštanjski«, njen izvor izvira iz usnjarske 
tradicije. Otroci se na tej razstavi prek projekcije spoznajo s tradicijo šoštanjskega 
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 Gospodinja Marija je lik, ki prikazuje gospodinjo iz časa prve polovice 20. stoletja. 

https://www.dnevnik.si/
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pusta, spoznajo tudi tradicionalne slovenske maske. V ustvarjalni delavnici si 
otroci izdelajo pustne maske (http://www.muzej-usnjarstva.si/). 

 Predstavitev in analiza učnih dejavnosti Muzeja usnjarstva na 2.2
Slovenskem z vidika pouka druţbe  

2.2.1 Pedagoški program: Popotni kovček usnjarskega vajenca Jureta 

Program se medpredmetno povezuje z likovno vzgojo in naravoslovjem in tehniko 
(izdelava izdelkov povezanih z usnjarstvom, industrijo in domačo obrtjo). 

Preglednica 6: Analiza pedagoškega programa Popotni kovček usnjarskega vajenca Jureta 
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 Namesto učni načrt bomo uporabljali okrajšavo UN. 
27

Slike omenjene slikanice so v magistrskem delu priloţene na straneh 9–11, kjer je tudi 
podrobneje opisana vsebina knjige. 

Razred in 
predmet 

Operativni 
cilji 

Vsebine v 
učnem 

načrtu za 
spoznavanje 
okolja (UN
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spoznavanje 
okolja, 2011) 

Tematski 
sklop 

Ideje za uporabo pri pouku 

1. razred 
 

Spoznavanje 
okolja 

Učenci 
znajo 
razlikovati 
preteklost 
in 
sedanjost v 
svojem 
ţivljenju in 
vedo, da je 
bilo 
ţivljenje 
ljudi v 
preteklosti 
drugačno 

Moja 
preteklost 

Čas Učitelj se pri naslednjih urah predmeta 
druţba z učenci pogovori o tem, kar so 
spoznali v muzeju (spoznali so ţivljenje 
ljudi v preteklosti, kaj so počeli usnjarski 
mojstri, kako so ţiveli nekoč), učitelj se 
z učenci pogovori o ţivljenju ljudi v 
preteklosti, pogovorijo se o glavnih 
razlikah v primerjavi z ţivljenjem ljudi v 
preteklih časih, učenci aktivno 
sodelujejo, tako da so razdeljeni po 
skupinah, vsaka skupina pa se 
osredotoči na eno od razlik ţivljenja 
danes in nekoč ter jo nato predstavi 
ostalim (na primer razlike v delu, obleki, 
bivališču).  

1. razred 
 

Spoznavanje 
okolja 

Učenci 
spoznajo 
vidike 
ţivljenja 
ljudi v 
preteklosti 
in danes 
(bivališče, 
prehrana, 
obleka, 
delo, 
prevoz) 

Ţivljenje ljudi 
v preteklosti 

Čas Učitelj se z učenci pogovori o tem, 
kakšno je bilo ţivljenje ljudi v preteklih 
časih (bivališče, prehrana, obleka, delo 
in prevoz), osredotočijo se na ţivljenje 
usnjarskih vajencev, saj program 
prikazuje ţivljenje usnjarskega vajenca 
Jureta. Skupaj si ogledajo slikanico 
avtorja Roka Polesa Jaz, usnjarski 
vajenec Jure, od jutra do večera
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(učitelj jo projicira na projektorju, saj gre 
za krajšo slikanico). Ob ogledu slikanice 
izpostavljajo bistvene razlike, učitelj 
sprašuje učence, če opazijo kakšne 
razlike oz. kakšne podobnosti (npr. 
danes tako majhni otroci, kot je bil 
usnjarski vajenec Jure, ne delajo več v 
tovarnah kot usnjarski vajenci). Na 
projekciji si ogledajo tudi predmete iz 
usnja, ki so jih učenci pri pedagoškem 

http://www.muzej-usnjarstva.si/
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programu odkrivali iz kovčka. 

 
Slika 23: Denarnice, usnjeni obeski za 

ključe (vir: http://izhod.info/usnjeni-
izdelki/) 

 
Učitelj lahko katerega od predmetov 
tudi prinese s seboj v razred in ga 
pokaţe učencem ali pa si pogledajo 
videoposnetek izdelave določenega 
izdelka. Učence povpraša o določenem 
izdelku, da preveri, če so si zapomnili, 
za kateri izdelek gre (katerega od laţjih 
izdelkov lahko učenci tudi izdelajo, npr. 
usnjeno zapestnico (povezava z likovno 
vzgojo) oz. katerega od izdelkov, 
povezanih z industrijo in domačo obrtjo. 

3. razred 
 

Spoznavanje 
okolja 

 

Učenci 
poznajo 
pomen 
dediščine 

Zapuščina 
naših 
prednikov 

Čas Učitelj se z učenci pogovori o tem, 
kakšna je zapuščina naših prednikov, 
pogovorijo se o tem, kaj pomeni 
dediščina, učitelj jim predstavi primer 
(npr. nek izdelek, ki so ga nekoč izdelali 
v usnjarski delavnici in se je ohranil do 
danes, pokaţe jim sliko omenjenega 
izdelka ali pa jim prinese izdelek 
pokazati, da si ga pobliţe ogledajo (npr. 
neko staro torbo ali usnjen pas, ki so ga 
nekoč izdelali in se je ohranil), sledi 
ogled značilnih izdelkov iz usnja, ki so 
jih nekoč izdelovali v tovarnah (slike na 
projektorju, torbice, pasovi, denarnice, 
torbe in kovčki, čevlji ipd. ter pogovor ob 
ogledu slik).  

 
Slika 24: Usnjena torbica Toko (vir: 

www.bolha.si) 
 
Tovarna Toko, zelo pomembna za 
Domţale – pogovor učitelja z učenci o 
tovarni. Učenci tako spoznajo dediščino 
iz časov 20. stoletja. 

3. razred 
 

Spoznavanje 
okolja 

Učenci 
vedo, da iz 
nekaterih 
snovi v 
tovarnah in 
delavnicah 
izdelujejo 
uporabne 

Vplivi na 
spreminjanje 
lastnosti 
snovi 

Snovi Učenci spoznajo izdelke, ki so jih nekoč 
usnjarski vajenci izdelovali v tovarnah 
(ogledajo si slike izdelkov, ki so jih 
izdelovali v tovarnah (npr. torbe, pasovi, 
denarnice)). Učitelj pripravi projektor. Z 
učenci se pogovori o njihovi uporabnosti 
oziroma moţnosti uporabe, poleg tega 
lahko katere od le-teh tudi prinese v 

http://izhod.info/usnjeni-izdelki/
http://izhod.info/usnjeni-izdelki/
http://www.bolha.si/
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2.2.2 Pedagoški program: Industrializacija na primeru Muzeja usnjarstva 

na Slovenskem 

Pedagoški program se medpredmetno povezuje z likovno vzgojo (učenci si na 
koncu programa izdelajo svoje usnjene zapestnice). 

Preglednica 7: Analiza pedagoškega programa Industrializacija na primeru Muzeja usnjarstva na Slovenskem 

Razred in 
predmet 

Operativni 
cilji 

Vsebine v 
učnem načrtu 
za druţbo (UN 

za druţbo 
2011) in 

učnem načrtu 
za zgodovino 

(UN 
(za 

zgodovino, 
2011)
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Ideje za uporabo pri pouku 

4. razred 
 

Druţba 

Učenci 
spoznajo 
gospodarske 
in druge 
dejavnosti, 
različne 
poklice (poklic 
usnjar) 
 

Vsebinska 
sklopa: ljudje v 
prostoru in 
ljudje v času, 
predlagane 
vsebine: 
domači kraj 
(UN za druţbo, 
2011) 

V razred pride gost (usnjar) in predstavi svoj 
poklic, z učenci se pogovori o tem, kaj je 
usnjarjevo delo, katera orodja in pripomočke 
uporablja,

30
 v katerih prostorih dela. Z učenci se 

pogovori tudi o različnih panogah v usnjarstvu, kot 
so irharstvo, strojarstvo, krznarstvo, sedlarstvo (na 
kratko jim opiše slednje poklice in pokaţe slike 
izdelkov, ki jih izdelujejo (slike na projektorju, npr. 
slike krznenih plaščev, postrojene koţe ţivali, 
konjski komati)). 
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 Tako kot pri prejšnji aktivnosti za operativni cilj: učenci spoznajo pomen dediščine, učitelj lahko 
prinese katerega od predmetov, ki so se ohranili in so jih nekoč izdelovali v usnjarskih tovarnah. 
29

 V učnem načrtu za druţbo (4. razred) najdemo izraz predlagane vsebine, najdemo pa tudi izraz 
vsebine (5. razred), zato smo poenotili poimenovanje in bomo pisali kar vsebine. Poleg tega v 
4. razredu najdemo še vsebinske sklope, v 5. in 8. razredu pa ne, zato smo vsebinska sklopa 
pripisali kar pod stolpec vsebine. Pri nekaterih pedagoških programih gre pri razdelku vsebine za 
prekrivanje dveh učnih načrtov, učnega načrta za zgodovino in učnega načrta za druţbo, zato smo 
oba učna načrta napisali poleg razdelka vsebine, povsod, kjer je bilo to potrebno. 
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 Npr. pokaţe jim noţ za izglajevanje usnja, ki so ga uporabljali usnjarji (vir: 
http://www.tms.si/zbirke_predmetov/56282.jpg). 

izdelke razred, da jih učenci bliţje spoznajo
28

 
(kinestetični stil učenja). Učenci iz prve 
roke spoznajo izdelke, kar je zagotovo 
najboljše, saj jih imajo moţnost tudi 
otipati in neposredno spoznavati, 
nekateri učenci se tako najlaţje učijo in 
si tudi največ zapomnijo. Izdelava 
kakšnega od laţjih izdelkov iz usnja pri 
pouku likovne vzgoje (usnjena 
zapestnica) ali pa pri pouku 
naravoslovja in tehnike oz. izdelava, 
katerega od izdelkov, povezanih z 
industrijo in domačo obrtjo. 

http://www.tms.si/zbirke_predmetov/56282.jpg
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Slika 25: Noţ za izglajevanje usnja 

(http://www.tms.si/zbirke_predmetov/56282.jpg) 

5. razred 
 

Druţba 

Učenci 
poznajo 
temeljna 
zgodovinska 
obdobja 
(prazgodovina, 
stari, srednji in 
novi vek) (UN 
za druţbo, 
2011) 
 

Zgodovinski 
razvoj  

 
Učenci pobliţje spoznajo srednji vek, podrobneje 
spoznajo usnjarsko obrt, učitelj lahko z njimi v 
obliki kviza ponovi, kaj je značilno za usnjarsko 
obrt (vprašanja o poklicu usnjarja, o pripomočkih, 
o orodjih, o glavnih značilnostih te obrti), učitelj 
lahko pripravi kviz tudi za ostale obrti), na kratko 
jim pojasni, zakaj so se obrtniki zdruţevali v cehe, 
podrobneje pa cehov ne obravnava, saj je to snov 
7. razreda pri predmetu zgodovina. 

5. razred 
 

Druţba 

Učenci 
poznajo 
nekatera 
temeljna 
obdobja in 
dogajanja iz 
slovenske 
preteklosti (UN 
za druţbo, 
2011). 

Zgodovinski 
razvoj  

Učitelj z učenci ponovi glavne značilnosti ţivljenja 
ljudi v 19. stoletju. Da preveri, koliko znanja o 
ţivljenju ljudi v tistem času imajo učenci, jim lahko 
naroči napisati spis, kjer si morajo učenci 
predstavljati, da so usnjarski vajenci, da ţivijo v 
19. stoletju in da morajo napisati pismo, v katerem 
predstavijo sebe in svoje običajno ţivljenje, 
značilno za 19. stoletje. Učitelj lahko z učenci na 
kratko ponovi še obdobje cehovstva in jim razloţi, 
zakaj so se obrtniki povezovali v cehe, vendar jim 
to razloţi na kratko, saj je cehovstvo tematika, ki 
jo obravnavajo pri zgodovini v 7. razredu osnovne 
šole, in ne v 5. razredu pri druţbi. 

8. razred 
 

Zgodovina 

Učenci opišejo 
značilnosti 
zgodnje 
kapitalistične 
proizvodnje 
(manufaktura, 
zaloţništvo) 
(UN za 
zgodovino, 
2011) 

Vsebina: 
zgodnji 
kapitalizem, 
obvezna 
tema

31
: 

Industrializacija 

Učitelj preveri, če učenci razumejo pojme, kot so 
manufaktura, zaloţništvo, industrializacija. Če ne 
razumejo pojmov, ki so jih spoznali pri 
pedagoškem programu Industrializacija na 
primeru Muzeja usnjarstva na Slovenskem v 
Šoštanju, jim še enkrat razloţi pojme in jih skuša 
čim bolje pojasniti. Skupaj si lahko ogledajo 
videoposnetek o manufakturi 
(https://www.youtube.com/watch?v=qq0-
CDfiH8Q). 
Na njem je lepo prikazan proces dela v 
proizvodnji, kako je več delavcev ročno delalo na 
enem mestu. Učenci si lahko to laţje predstavljajo, 
nato se pogovorijo o razliki med manufakturo 
(obrtna proizvodnja iz časov zgodnjega 
kapitalizma, zanjo je značilna skupina delavcev, ki 
ročno delajo na enem mestu) in zaloţništvom (pri 
zaloţništvu obrtnik dela na domu, trgovec ga 
zalaga s surovinami in delovnimi pripomočki). 
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 V učnem načrtu za zgodovino za učence 6., 7., 8. in 9. razreda osnovne šole najdemo obvezne 
teme kot tudi izbirne teme, pri drugih ciljih, omenjenih v preglednici 8, tega ni moč zaslediti, zato 
smo to označili le pri cilju za učence 8. razredov osnovne šole, poleg pripisa Vsebine. 

https://www.youtube.com/watch?v=qq0-CDfiH8Q
https://www.youtube.com/watch?v=qq0-CDfiH8Q
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2.2.3 Pedagoški program: Kako so ţiveli usnjarji? Usnjarska stanovanja 
danes in včeraj 

Program se medpredmetno povezuje z likovno vzgojo (izdelava usnjene 
zapestnice). 

Preglednica 8: Analiza pedagoškega programa Kako so ţiveli usnjarji? Usnjarska stanovanja danes in včeraj. 

Razred in 
predmet 

Operativni cilji Vsebine v 
učnem 

načrtu za 
druţbo (UN 
za druţbo, 

2011) 

Ideje za uporabo pri pouku 

5. razred  
 

Druţba 

Učenci poznajo 
nekatera 
temeljna 
obdobja in 
dogajanja iz 
slovenske 
preteklosti (UN 
za druţbo, 
2011) 

Zgodovinski 
razvoj 

Učitelj učencem pokaţe delavsko stanovanje 
usnjarjev (projekcija) (učitelj jim projicira sliko 
Agrarije (nekdanja delavska stanovanja usnjarjev
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in usnjarskih vajencev), z njimi se pogovori o 
ţivljenju ljudi v 19. stoletju in jim poleg stanovanja 
predstavi tudi kulinarične navade delavskih druţin 
(preţganka in kos domačega kruha za zajtrk, za 
večerjo krompir in bela ječmenova kava).  
Pogovorijo se o neznanih besedah, ki jih učenci ne 
poznajo, kot npr. preţganka in knajp

33
, ki so ga 

usnjarji pili, ter o praznikih, ki so jih nekoč 
praznovali, spoznajo tudi značilne navade, značilne 
za usnjarske delavce in vajence iz prve polovice 
20. stoletja, značilna opravila in predmete, ki so jih 
vsakodnevno uporabljali.  
Pogovorijo se o značilnostih ţivljenja tipične 
usnjarske delavske druţine, o zavetniku usnjarjev 
in praznikih, ki so jih praznovali (pomoč je slikanica 
avtorja Roka Polesa: Jaz, usnjarski vajenec Jure, 
od jutra do večera). V slikanici so na ogled slike, ki 
prikazujejo ţivljenje ljudi v tistem času, prav tako je 
v njej slika zavetnika usnjarjev sv. Miklavţa in slika 
znaka Šoštanjske usnjarne (znak je konjska glava). 

5. razred 
 

Druţba 

Učenci 
razvijajo 
pozitiven odnos 
do tradicije, 
razumejo 
pomen 
ohranjanja 
tradicije (šege 
in navade, 
kulturni 
spomeniki idr.) 
(UN za druţbo, 
2011) 

Slovenija – 
lega in 
značilnosti 

 
Učitelj se z učenci pogovori o tradiciji in praznikih, 
ogledajo si posnetek o nekaterih najbolj znanih 
praznikih in kulturnih spomenikih pri nas (npr. 
pustno rajanje Cerknica) 
(https://www.youtube.com/watch?v=XMeZA-
ptRDA), učitelj lahko prinese tudi kakšno masko, ki 
si jo z učenci skupaj ogledajo in se o njej 
pogovorijo (lahko si izdelajo tudi svojo masko, ki 
nekaj predstavlja oz. ima nek pomen in odnos do 
tradicije. 
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 V magistrskem delu je slika Agrarije na strani 9. 
33

 Knajp: kavni nadomestek iz ţganega, ječmenovega slada. 

https://www.youtube.com/watch?v=XMeZA-ptRDA
https://www.youtube.com/watch?v=XMeZA-ptRDA


 

32 

2.2.4 Pedagoški program: Stare šege in navade v delavskih okoljih 

Program se medpredmetno povezuje z likovno vzgojo (izdelava usnjene 
zapestnice). 

Preglednica 9: Analiza pedagoškega programa Stare šege in navade v delavskih okoljih 

Razred in 
predmet 

Operativni 
cilji 

Vsebine v 
učnem načrtu 
za druţbo (UN 

za druţbo, 
2011) in učnem 

načrtu za 
zgodovino (UN 
za zgodovino, 

2011) 

Ideje za uporabo pri pouku 

4. razred 
 

Druţba 

Učenci 
spoznajo 
gospodarske 
in druge 
dejavnosti, 
različne 
poklice (UN za 
druţbo, 2011). 

Vsebinska 
sklopa: ljudje v 
prostoru in ljudje 
v času, 
predlagane 
vsebine: domači 
kraj 

Učitelj se z učenci pogovori o različnih poklicih in 
orodjih ter pripomočkih, ki jih v določenem 
poklicu potrebujejo pri delu. V razred lahko pride 
tudi usnjar, ki predstavi svoj poklic, pokaţe 
učencem pripomočke in orodje, s katerimi je 
delal oz. dela. 

5. razred 
 

Druţba 

Učenci 
poznajo 
temeljna 
zgodovinska 
obdobja 
(prazgodovina, 
stari, srednji in 
novi vek) (UN 
za druţbo, 
2011). 

Zgodovinski 
razvoj 

Učenci znotraj pedagoškega programa Stare 
šege in navade v delavskih okoljih prek 
računalniške projekcije spoznajo nenavadna 
cehovska pravila, ki so veljala v tistem času. 
Zelo dobro spoznajo srednji vek (temeljno 
zgodovinsko obdobje). Učenci lahko sprva drug 
za drugim izpostavijo tisto, kar so si najbolj 
zapomnili glede obdobja srednji vek.  
Nato lahko učitelj skupaj z njimi izdela miselni 
vzorec o najbolj pomembnih značilnostih 
srednjega veka (velik razvoj obrti, razvoj 
industrije, povezovanje obrtnikov v cehe (cehov 
podrobneje ne obravnava, le omeni jih in jih 
razloţi, saj je to snov višjih razredov osnovne 
šole, ne 5. razreda)). 
Učenci lahko tudi po skupinah obdelajo določeno 
tematiko, ki se navezuje na srednji vek, ena 
skupina lahko analizira prehrano, druga oblačila, 
tretja način ţivljenja in navade, nato pa poročajo 
o odkritjih in predstavijo svoje ugotovitve drugim 
skupinam.  

5. razred 
 
Druţba 

Učenci 
poznajo 
nekatera 
temeljna 
obdobja in 
dogajanja iz 
slovenske 
preteklosti (UN 
za druţbo, 
2011). 

Zgodovinski 
razvoj, 
podrobneje: 
temeljna obdobja 
slovenskega 
zgodovinskega 
razvoja 

Učitelj se z učenci pogovori o razvoju slovenske 
obrti in o dobi, ko je obrt cvetela (14., 15. 
stoletje), razloţi jim, zakaj so se obrtniki v tistem 
času povezovali v cehe (cehovstvo učenci 
spoznajo pri omenjenem pedagoškem 
programu).  
Podrobneje pa učitelj ne razlaga o tej tematiki, 
saj je to tematika predmeta zgodovina v 7. 
razredu osnovne šole, vendar ker zadeva 
omenjeni pedagoški program starih šeg in navad 
v delavskih okoljih, jo je treba na tem mestu 
omeniti in učencem razloţiti, saj je bilo 
cehovstvo tudi na Slovenskem zelo močno, to, 
da učenci poznajo nekatera temeljna obdobja in 
dogajanja iz slovenske preteklosti, pa je 
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operativni cilj vsebin zgodovinskega razvoja za 
učence 5. razreda osnovne šole pri predmetu 
druţba. 

6. razred  
 
Zgodovina 
 
 
 
 
 
 
 

Učenci znajo 
navesti 
primere 
domačih obrti 
in opisati nekaj 
njihovih 
izdelkov (UN 
za zgodovino, 
2011).  

Vsebina: 
domača obrt, 
izbirna tema: 
kulturna 
dediščina 

Na primeru mesta Šoštanj učenci pri omenjenem 
pedagoškem programu ne spoznajo le obrti 
usnjarstvo, temveč tudi druge obrti, seznanijo se 
s tipičnimi izdelki, značilnimi za usnjarstvo in 
preostale obrti. Učitelj se z učenci pogovori o 
različnih obrteh (na spletu si ogledajo slike 
izdelkov, značilnih za določeno obrt).  
Učitelj lahko učencem prinese tudi knjigo avtorja 
Janeza Bogataja: Domače obrti na Slovenskem, 
kjer so podrobno opisane domače obrti, 
podkrepljene pa so tudi s fotografijami. Lahko 
prebere opise določenih obrti ali pa določi 
učence, da berejo opise dela določenih obrti, 
tako so učenci še bolj pozorni in osredotočeni na 
delo, saj kadar berejo, še bolj podrobno 
spremljajo snov. Učitelj lahko pripravi kviz o 
tipičnih opravilih in pripomočkih, ki jih uporablja 
določen obrtnik, ter o izdelkih, ki so značilni za 
določeno obrt. 

5. razred 
 

Druţba 

Učenci 
spoznajo 
dejavnosti 
Pokrajinskega 
muzeja (UN za 
druţbo, 2011). 

Vsebina: 
zgodovinski 
razvoj, 
natančneje: 
pokrajinski muzej 

Učitelj se z učenci pogovori o muzeju in o tem, 
kaj vse so učenci v njem videli, učenci lahko po 
skupinah pripravijo predstavitev ene od stvari v 
muzeju, katero so si najbolj zapomnili (npr. 
zbirka o orodjih, ki so jih uporabljali usnjarji, 
usnjarsko stanovanje, kulinarične navade 
delavskih druţin). 

 
2.2.5 Pedagoški program: Pust, pust krivih ust 

Program se medpredmetno povezuje z likovno vzgojo (vsak otrok si na koncu 
pedagoškega programa izdela svojo pustno masko). 

Preglednica 10: Analiza pedagoškega programa Pust, pust krivih ust 

Razred 
in predmet 

Operativni 
cilji 

Vsebine v 
učnem načrtu 
za druţbo (UN 

za druţbo, 
2011) in učnem 

načrtu za 
zgodovino (UN 
za zgodovino, 

2011) 

Ideje za uporabo pri pouku 

5. razred, 
 
Druţba 

Učenci 
poznajo 
nekatera 
temeljna 
obdobja in 
dogajanja iz 
slovenske 
preteklosti (UN 
za druţbo, 
2011). 

Zgodovinski 
razvoj, 
natančneje: 
temeljna 
obdobja 
slovenskega 
zgodovinskega 
razvoja 

Učenci znotraj pedagoškega programa Pust, 
pust krivih ust spoznajo ţivljenje ljudi na začetku 
20. stoletja. To jim predstavi Potovka, lik, ki so 
ga izmislili v Muzeju usnjarstva na Slovenskem.  
Učitelj lahko učencem prikaţe fotografije, 
značilne za začetek 20. stoletja, skupaj si 
ogledajo mesto Šoštanj, fotografije mesta s 
tistega časa in se na kratko pogovorijo o načinu 
oblačenja, utripu mesta (lahko jim prinese 
natisnjene fotografije). Izvede lahko didaktično 
igro Kje si? in jim postavi več trditev o razlikah v 
načinu oblačenja in utripu mesta Šoštanj v 20. 
stoletju. Npr. srajce so prišle v modo po prvi 
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svetovni vojni.  
Učenci se morajo glede na strinjanje ali 
nestrinjanje s trditvijo razporediti po prostoru. Pri 
vsaki trditvi morata obe skupini (tako tisti, ki se 
strinjajo s trditvijo, kot tisti, ki se ne) utemeljiti 
svoje stališče. Med razpravo lahko stališče tudi 
spremenijo (Mrak Merhar, 2013). Učenci si pri 
odgovorih na posamezne trditve pomagajo s 
fotografijami, ki jih prinese oz. pokaţe učitelj (ali 
prinese natisnjene ali pa na projektorju). 
Način oblačenja z začetka 20. stoletja (krila, 
imenovana krinoline, po prvi svetovni vojni 
srajce in oblačila manj strogih oblik, krila so se 
krajšala, oblačila, ki so jih lahko nosile tako 
ţenske kot moški), utrip v mestu včasih in zdaj – 
primerjava. Na koncu učitelj skupaj z učenci 
analizira razlike in podobnosti ţivljenja v 20. 
stoletju v primerjavi z današnjim časom.
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5. razred, 
Druţba 

Učenci 
spoznajo 
dejavnosti 
pokrajinskega 
muzeja (UN za 
druţbo, 2011). 

Zgodovinski 
razvoj, 
natančneje: 
pokrajinski 
muzej 

Učitelj se z učenci pogovori o muzeju in o tem, 
kaj vse so učenci v njem videli, učenci lahko po 
skupinah pripravijo predstavitev ene od stvari v 
muzeju, katero so si najbolj zapomnili, in jo nato 
predstavijo sošolcem. Lahko izdelajo plakate ali 
naredijo opisno predstavitev, lahko izdelajo tudi 
miselne vzorce ali pa predstavitev izdelajo na 
kakšen drugačen način. Učitelj jim lahko da 
proste roke. 

5. razred, 
Druţba 

Učenci 
razvijajo 
pozitiven 
odnos do 
tradicije, 
razumejo 
pomen 
ohranjanja 
tradicije (šege 
in navade, 
kulturni 
spomeniki idr.) 
(UN za 
druţbo, 2011). 

Slovenija – lega 
in značilnosti 

Učenci se na pedagoškem programu Pust, pust 
krivih ust podučijo o tradiciji šoštanjskega pusta, 
saj je Šoštanj karnevalsko pustno mesto in ima 
značilno masko – »koš šoštanjski«, ki izvira 
prav iz usnjarske tradicije. Učitelj se lahko o tem 
pogovori z učenci, povpraša jih, kaj vse so si 
zapomnili o šoštanjskem pustu, pogovorijo se o 
tem, kaj maska »koš šoštanjski« predstavlja. 
Skupaj si ogledajo masko »koš šoštanjski« in 
ostale maske, značilne za šoštanjsko pustno 
prireditev (pokaţe jim slike na projektorju, ki so 
v nalogi priloţene v nadaljevanju pri vsebinah 
Šege in navade oz. pri naslednjem operativnem 
cilju.)  
Učenci lahko katero od mask tudi poskusijo 
izdelati – medpredmetno povezovanje z likovno 
vzgojo. Učitelj lahko učencem pokaţe tudi 
posnetek pustnega rajanja v Šoštanju 
(https://www.youtube.com/watch?v=wyQrnAD0c
JU). (Posnetek je sicer malo daljši, vendar 
prikazuje veliko mask, kot sta knez Tresimir, in 
»koš šoštanjski«, kjer si od blizu ogledajo 
masko, tako bolj cenijo in razumejo tradicijo in 
določene šege in navade, značilne za določen 
kraj.) 

6. razred 
Zgodovina 

Učenci na 
primeru mask 
iz krajevne 
zgodovine 
slovenskih 

Vsebina: šege in 
navade, tema: 
kulturna 
dediščina, tema 
je izbirna, ne 

Učitelj si lahko z učenci na diapozitivih ogleda 
najbolj znane šege in navade, značilne za 
določene slovenske kraje, pogovorijo se o tem, 
kako se razlikujejo, kako so si podobne, kakšen 
je njihov pomen in zakaj je šege in navade 
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 Na strani 37 prilagamo fotografijo utripa mesta Šoštanj iz 20. stoletja, na strani 38 pa prilagamo 
fotografijo mesta Šoštanj iz 20. stoletja. 

https://www.youtube.com/watch?v=wyQrnAD0cJU
https://www.youtube.com/watch?v=wyQrnAD0cJU
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krajev opišejo 
najbolj znane 
šege in 
navade oz. 
maske, 
značilne za 
določene 
slovenske 
kraje (UN za 
zgodovino, 
2011). 

obvezna dobro ohranjati (slovenska tradicija).  
Lahko si ogledajo posnetek katerega od pustnih 
rajanj v slovenskih karnevalskih mestih, da 
otroci začutijo utrip slovenskih mask (npr. 
pustno rajanje v Cerknici).

35
 Učitelj lahko s seboj 

prinese katero od mask, ki si jo nato učenci 
podrobneje ogledajo, po moţnosti pa se lahko 
tudi lotijo izdelave katere od znanih slovenskih 
mask, v primeru, da to ni preteţko.  
Učitelj si z učenci lahko podrobno ogleda »koš 
šoštanjski«, skupaj z njimi lahko poskuša 
razloţiti njegov izvor, saj »koš šoštanjski« izvira 
iz usnjarske tradicije. Lahko si podrobneje 
ogledajo tradicijo šoštanjskega pusta prek slik 
na diapozitivih oz. prek spleta in gradiva na 
spletu ter videoposnetkov.
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Slika 26: Pustno rajanje v Šoštanju in šoštanjske 
pustne maske, karneval »Pust šoštanjski« (vir: 

http://www.sostanj.si/dogodek/115114).
37

 

 

 

Slika 27: Knez Tresimir, šoštanjska pustna maska (vir: http://www.sostanj.si/objava/55535 
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 Posnetek smo priloţili ţe pri drugem operativnem cilju pedagoškega programa Kako so ţiveli 
usnjarji? Usnjarska stanovanja danes in včeraj, na strani 31. 
36

 Videoposnetek o pustnem karnevalu v Šoštanju smo priloţili na strani 34. 
37

 Pod preglednico 10 je priloţenih še nekaj slik karnevala »Pust šoštanjski«. 

http://www.sostanj.si/dogodek/115114
http://www.sostanj.si/objava/55535
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Slika 28: »Koš šoštanjski«, pustna maska (vir: http://www.sostanj.si/objava/55535) 

 

  

Slika 29: Otroški karneval v Šoštanju (vir: 
http://www.sostanj.si/objava/55535) 

Slika 30: Otroški karneval v Šoštanju (vir: 
http://www.sostanj.si/objava/55535) 

 

 

Slika 31: Peter Radoja, oblečen v meščansko obleko (vir: http://www.sostanj.si/objava/55535) 

 

http://www.sostanj.si/objava/55535
http://www.sostanj.si/objava/55535
http://www.sostanj.si/objava/55535
http://www.sostanj.si/objava/55535
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Slika 32: Utrip mesta Šoštanj v 20. stoletju (vir: http://www.sostanj-
tourism.si/imagelib/magnify/tourism/sostanj/sostanj%20nekoc.jpg 

 

 

Slika 33: Šoštanj, tovarna usnja je nastala ob reki Paki (vir: http://www.sostanj-
tourism.si/imagelib/magnify/tourism/sostanj/3.jpg) 

 

 

Slika 34: Delo v Tovarni usnja Šoštanj (vir: http://www.sostanj-
tourism.si/imagelib/magnify/tourism/sostanj/usnje.jpg) 

http://www.sostanj-tourism.si/imagelib/magnify/tourism/sostanj/sostanj%20nekoc.jpg
http://www.sostanj-tourism.si/imagelib/magnify/tourism/sostanj/sostanj%20nekoc.jpg
http://www.sostanj-tourism.si/imagelib/magnify/tourism/sostanj/3.jpg
http://www.sostanj-tourism.si/imagelib/magnify/tourism/sostanj/3.jpg
http://www.sostanj-tourism.si/imagelib/magnify/tourism/sostanj/usnje.jpg
http://www.sostanj-tourism.si/imagelib/magnify/tourism/sostanj/usnje.jpg
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Slika 35: Šoštanj v 20. stoletju (vir: http://www.sostanj-tourism.si/imagelib/magnify/tourism/sostanj/7.jpg) 

 Rodbina Vošnjak 2.3

Šoštanjska usnjarna je svoj konec dosegla kot del Industrije usnja Vrhnika in 
propadla v zadnjih letih prejšnjega tisočletja. Usnjarno je ustanovila druţina 
Vošnjak, iz katere so izhajali veliki industrialci, izvorni priimek druţine je 
Woschnaag. Leta 1931 se je v Šoštanju zgodil nenavaden dogodek.  

V mesto je priletel veliki češki podjetnik Bata, največji izvoznik čevljev na svetu. 
Bata je prišel v Šoštanj z namenom, da potrdi dogovor o nakupu usnja za svojo 
tovarno v Borovu na Hrvaškem. V Šoštanju ga je gostil Herbert Woschnagg, ki je 
imel v lasti največjo tovarno usnja na jugozahodu Evrope. Leta 1929 je tovarna 
usnja Franz Woschnagg in sinovi, d. d., ki je imela sedeţ v Šoštanju, dajala kruh 
400 ljudem, dosegala je tudi neverjetne številke v predelavi govejih koţ.  

Leta 1930 je sledil gospodarski zlom in proizvodnja koţ se je občutno zmanjšala. 
Herbert se je ţe pred začetkom svetovne krize zavedal, da je prihod Bate velika 
nevarnost za podjetje, zato se je s pomočjo strica, ki je bil svetnik gospodarske 
zbornice na Dunaju, povezal s češkim podjetnikom in se z njim skušal dogovoriti 
za partnerstvo ali za moţnost prodaje podjetja. Dogovorila sta se, da bo usnjarna 
dobavljala usnje za Batovo podjetje. Prav ta dogovor je usnjarni zagotovil obstoj in 
preţivetje velike gospodarske krize v 30. letih 20. stoletja. Večini manjših 
čevljarjev in usnjarnam na jugoslovanskem trgu to ni uspelo.  

Začetnik rodbine Vošnjak je bil Josip Woschnak, ki se je v Šoštanj priselil leta 
1750, tam je odprl usnjarsko obrt. Varčni, podjetni in odgovorni, tako kot on, so bili 
tudi njegovi nasledniki, ki so ga nadomestili na mestu vodje. Predstavnika četrte in 
pete generacije Franz Xaver in njegov sin Hans sta Vošnjakovo tovarno usnja 
razvila v najbolj uspešno tovarno usnja v avstro-ogrski monarhiji. Leta 1859 je 
izšel nov obrtni zakon, cehovški obrtniški sistem se je porušil, Franz Xaver 
Woschnaag je začel z modernizacijo usnjarne, zaposloval je nove delavce in 
razširil tovarno. Začel je s proizvajanjem posebnih izdelkov, tovarna je začela 
izdelovati sijajno usnje, na katerem je bil zaščitni znak v obliki konjske glave in z 

http://www.sostanj-tourism.si/imagelib/magnify/tourism/sostanj/7.jpg
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velikima črkama F in W. Usnje se je prodajalo po celotni monarhiji, izvaţali so ga v 
Turčijo, na celoten Balkan, v Egipt, nekaj pa tudi v ZDA (Damjan, Lazarevič, 
2011). 

Po prvi svetovni vojni je prišlo do povsem novih razmer na trgu. Po letu 1918 je 
bilo zelo teţko izvaţati izdelke, predvsem zaradi novih carinskih območij, na 
domačem trgu pa je bilo povpraševanje premajhno, da bi zadovoljilo proizvodne 
zmogljivosti tovarne usnja. Podjetje presune tudi smrt Hansa Woschnagga, po 
njegovi smrti podjetje prevzame njegov brat Franc in ga preusmeri v proizvodnjo 
usnja za čevljarsko industrijo. Izdelovali so podplatno usnje in gornje usnje. 
Prodajali so usnje različne kakovosti, različnih cen, prevladovalo je trţišče v 
domači monarhiji, tovarna usnja je namensko izdelovala določene izdelke tudi za 
jugoslovansko vojsko.  

Herbert Woschnagg, starejši sin, je vodenje usnjarne prevzel leta 1924, imel je ţe 
določene izkušnje z vodenjem, saj se je pripravljal v večjih tovarnah usnja v tujini. 
Ker je bila tovarna strateško povezana z Bato, je preţivela gospodarsko krizo, 
Herbert je začel tudi s tehnološkim moderniziranjem tovarne. Leta 1936 so začeli s 
kemičnim strojenjem koţ, uvedli so tudi nove vrste usnja, kot sta npr. velur in 
nubuk. Usnjarna je bila v dobrem finančnem stanju in je svoje izdelke tudi 
izvaţala. Leta 1938 so beleţili 150 let obstoja. 

Vošnjakova usnjarna je bila največja in najstarejša na celotnem območju 
Jugoslavije. Podjetje je bilo zelo prijazno tudi do delavcev, leta 1938 so jih z 
vlakom peljali na izlet v Zagreb, pogostili so jih tudi s kosilom v tovarni, Herbert in 
veliko delavcev, ki so dolga leta delali v tovarni, so dobili tudi drţavna odlikovanja 
(Damjan in Lazarevič, 2011).  

Zgradbe in objekti usnjarne, ki so se nahajali ob Paki, so na začetku prejšnjega 
stoletja predstavljali kar polovico Šoštanja. Danes so tam le še stanovanjsko-
poslovne zgradbe, ki se nahajajo ob Glavnem trgu, na drugem delu nekdanjih 
prostorov pa se nahajata industrijska cona in Usnjarski muzej.  

Vošnjakovi so bili zelo druţbeno odgovorni, leta 1915 so denimo v Šoštanju 
zgradili večjo elektrarno na parni pogon, ostanki elektrike so razsvetljevali domove 
prebivalcev v Šoštanju. Začeli so tudi z gradnjo delavskih stanovanj, kjer je ţivela 
tretjina zaposlenih, v tovarni so imeli tudi gasilsko društvo, nogometno društvo in 
pihalno godbo. Ostarelim in onemoglim so plačevali mesečne podpore, šoštanjski 
občini so podarili Uboţnico, to je bil zavod za ljudi brez dohodkov.  

V medvojnem času ni bilo socialnovarstvenega sistema, mezde so bile zelo nizke, 
ljudje so se komaj preţivljali, zato je vsaka pomoč prišla še kako prav. Delavci v 
Vošnjakovi usnjarni so bili zadovoljni z rednim plačilom, zelo malo se jih je 
pridruţilo komunistični partiji, ki so jo v Šaleški dolini ustanovili leta 1935. Vendarle 
je v tovarni prišlo do zaostritve odnosov in stavke, ker vodstvo usnjarne ni hotelo 
povišati mezd za 15 %. Vodstvo je februarja leta 1936 zaradi krize in tehnoloških 
posodobitev prenehalo s proizvajanjem, odpustili so vse delavce (300). Čez 
mesec dni so na delo poklicali le »ustrezne« (Damjan in Lazarevič, 2011).  

Šoštanj je bil odvisen od usnjarne, po zaslugi lastnikov usnjarne je leta 1911 
postal mesto, toda usnjarska industrija je s tehnološkim načinom predelave koţ 
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Šoštanj tudi ekološko obremenjevala. Lokalno okolje se temu ni upiralo, saj so bili 
odvisni od usnjarne, v Celju pa je prišlo do hudih protestov, saj so se iz Pake v 
Savinjo zlivale smrdljive in strupene odpadne vode. Prišlo je do kriţanja interesov, 
in sicer interesa vlagateljev v razvoj turizma v Celju in interesov kapitala industrije, 
ta je prišel naproti tudi druţbenim vzgibom do preprečevanja okoljske katastrofe. 
Oblast je v drugi polovici tridesetih let ukazala gradnjo čistilne naprave, Herman 
Woschnagg je to brez teţav sprejel (Damjan in Lazarevič, 2011). 

Na polovici 19. stoletja so se bratje v druţini razdelili glede na pripadnost slovenski 
oz. nemški narodnosti. Do tega je prišlo predvsem zaradi ekonomskih, kulturnih in 
osebnih razlogov. Desetletja kasneje sta sinova lastnika usnjarne, Herbert in 
Walter, govorila predvsem nemško, pred drugo svetovno vojno sta se včlanila v 
nemško kulturno zvezo, ki je simpatizirala s t. i. nemškim rajhom.  

Ko je prišlo do okupacije Jugoslavije, je Herman Woschnagg ostal na mestu vodje 
tovarne, vendar je imel bolj malo vpliva na poslovanje tovarne, prav tako ni 
sodeloval z »gestapom« v Šoštanju. Prek poznanstev, ki jih je imel, je pomagal 
veliko ljudem, da so se rešili nemških zaporov, dostavljal je tudi denar in razno 
blago osvobodilnemu gibanju, njegova ţena Malvina je delovala v Rdečem kriţu 
Šoštanj in prek tega prenašala informacije svojcem partizanov. Nemci so kmalu 
spregledali njuno delovanje, Marino so leta 1944 aretirali. Herbert je uporabil 
zveze in kmalu so jo izpustili, druţina se je umaknila v savinjske hribe. Tam jih je 
zajela nemška patrulja, novembra leta 1944 so okupatorji Vošnjakom vzeli 
premoţenje in okradli vilo. Herberta so leta 1945 poslali v taborišče Dachau, 
otroke so poslali v avstrijsko zavetišče, Malvina pa je ostala zaprta v mariborskem 
zaporu. Ko so zavezniki napadli in bombardirali mariborske zapore, se je Malvina 
rešila in zbeţala spet nazaj v Šoštanj. Nemci so jo kmalu spet zaprli, aprila 1945 
pa so jo ustrelili v enem od mariborskih gozdov. Herbert se je julija istega leta vrnil 
iz koncentracijskega taborišča, avgusta je iz Švice prišel še brat Walter. Nova 
oblast ju je obtoţila sodelovanja z osvobodilno fronto in jima odvzela premoţenje 
ter ju izgnala v Avstrijo. Herbert je umrl leta 1964, in sicer na Dunaju, Walter pa 
šele leta 1991, na stara leta je bil pogosto v Sloveniji.  

Njegov sin je danes poslanec v evropskem parlamentu. Vošnjakova usnjarna je 
bila nacionalizirana, oktobra leta 1946 so jo ponovno ustanovili kot Tovarno usnja 
Šoštanj oz. Tuš. Leta 1975 so jo zaradi slabega poslovanja in usnjarske krize 
priključili Industriji usnja Vrhnika, ki je imela boljše poslovne rezultate. Leta 1998 je 
šla tovarna v stečaj, tako se je usnjarstvo v Šoštanju končalo. Večino stavb 
nekdanje usnjarne so porušili, danes ima podjetje Gorenje v lasti nekatere 
ohranjene prostore, bogata usnjarska tradicija v Šoštanju, z več kot 200-letno 
zgodovino, pa je danes na ogled v usnjarskem muzeju v Šoštanju (Damjan in 
Lazarevič, 2011). 

 Gorenjski muzej/usnjarski muzej 2.4

Na Gorenjskem imajo tudi usnjarski muzej, in sicer v Gorenjskem muzeju. V njem 
je na voljo več razstav, zelo zanimiva je razstava Bohinjci in usnje, Razstava TMS 
Bohinjci in usnje je na ogled v Godčevi hiši v Bohinjski Bistrici. V prvi polovici 
20. stoletja je v tej hiši delovala obrtna usnjarska delavnica. Na razstavi so 
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prikazani roši38 iz Sodjeve usnjarne, prav tako si obiskovalci lahko ogledajo načrt 
Godčeve usnjarne iz leta 1927 in sliko stare Godčeve hiše.  

Na koncu 19. stoletja je v zgornjem delu Bohinjske Bistrice koţe strojil usnjar 
Sodja, na razstavi so vidni roši iz njegove usnjarne. Po očetovi smrti je leta 1902 z 
usnjarsko obrtjo nadaljeval Ivan Sodja. Leta 1939 je delo prevzel njegov sin 
Nikolaj, ki se je moral leta 1944 umakniti na Koroško. Delavnico in trgovino so po 
vojni zaplenili. Na razstavi je predstavljena tudi Godčeva usnjarna. Jurij Godec je v 
novi hiši ob potoku Bistrica leta 1900 uredil svojo usnjarsko delavnico. Tomaţ 
Godec je bil njegov najmlajši sin, Jurij ga je izučil za usnjarskega pomočnika. Leta 
1927 je Tomaţ prevzel obrt in jo vodil do leta 1941. Po drugi svetovni vojni je 
njegov brat Blaţ v hiši, kjer je izvajal usnjarsko obrt, odprl zbiralnico koţ. Na 
razstavi je predstavljena tudi usnjarska in čevljarska tradicija Bohinja. V Bohinju je 
imela ţe v preteklosti pomembno vlogo ţivinoreja, ki je usnjarjem dajala glavno 
surovino za izdelavo usnja. Na razstavi lahko obiskovalci vidijo usnjene, 
podkovane moške škornje, ki so bili ročno izdelani leta 1945 v čevljarni na Brodu v 
Bohinju (http://www.gorenjski-muzej.si/).  

V prvi polovici 20. stoletja sta bili v Bohinjski Bistrici dve usnjarski delavnici, 
Godčeva in Sodjeva. Največ usnja so porabili sedlarji in čevljarji. Bohinjska 
Bistrica je imela v času med koncem 19. in začetkom 20. stoletja pribliţno 660–
880 prebivalcev. Bila je prava čevljarska vas, saj se je s čevljarstvom ukvarjalo več 
kot 10 domačinov in tudi nekaj priseljencev. Druge vasi v Bohinju so imele le 
enega ali dva čevljarja.  

Na razstavi je prek panojev in raznih predmetov lepo predstavljen postopek 
predelave koţe, od priprave na strojenje, strojenja in obdelave usnja po strojenju. 
V Godčevi usnjarni je bil postopek ročne predelave koţe v usnje prvič prikazan 
leta 1978 s pomočjo podatkov iz ustnega izročila, ohranjenih predmetov in 
podatkov o tej usnjarni. Godec je strojil tako goveje kot svinjske koţe, prav tako pa 
tudi koţe divjadi in drobnice. Kot strojilo pri strojenju je uporabljal smrekovo lubje, 
vsi postopki in orodja so prikazani v muzeju. Določena usnjarjeva opravila so 
opremljena z videoposnetki in fotografijami na računalniškem zaslonu. Usnjarji so 
pri svojem delu uporabljali veliko orodij, predvsem noţe. Na orodje so zelo pazili, 
saj je bilo zelo pomembno.  

Na razstavi si lahko obiskovalci ogledajo noţe za pripravo koţe na strojenje in 
noţe za obdelavo koţe po strojenju. Na razstavi so na ogled valj za glajenje usnja, 
orodje za mehčanje usnja, drobilnik lubja, noţ za goljenje (odstranjevanje dlak), 
noţ za izglajevanje usnja, panj za struganje, prikazana sta tudi postopka struganja 
in goljenja (http://www.gorenjski-muzej.si/). Druga polovica 19. stoletja je prinesla 
razvoj strojne tehnike in kemije v industriji, kar je vplivalo na usnjarske delavnice in 
prav tako na tehniko strojenja. Usnjarji niso več dolgotrajno namakali usnja, prav 
tako ni bilo več strojenja v jamah. Usnjarje je precej prizadel tudi uvoz usnja iz 
Zdruţenih drţav Amerike. Posodobili so svoje delavnice, tako da so namesto čresl 
in jeţic začeli uporabljati strojilne izvlečke, uvedli so tudi usnjarske stroje. Strojenje 
v sodih je zelo skrajšalo čas predelave usnja. Delavnice so se zaradi majhnosti 
zdruţevale v večji industrijski kompleks (Bras, 1988–1990).  

                                            
38

 Izdelki iz usnja, pravokotne oblike, na njih so bile vtisnjene dvo- ali trimestne številke, poleg 
dvomestnih je bila še črka S. Roši so se uporabljali v prvi polovici 20. stoletja. 

http://www.gorenjski-muzej.si/
http://www.gorenjski-muzej.si/
http://www.dlib.si/
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3 OBRTNA TRADICIJA DOMŢAL 

V Domţalah je bilo razvitih več obrti, bile so pomembno trgovsko in obrtno 
središče. Najbolj se je razvijalo slamnikarstvo, hitro so se razvile tudi druge obrti. V 
90. letih 19. stoletja so nekatere obrti prešle iz rokodelske dejavnosti v poklicno 
obrt s tehnološkim posodabljanjem, nekatere obrti so izumirale, nekatere pa so se 
uveljavljale povsem na novo. Sejmi so omogočali dobro trgovanje. Do začetka 20. 
let 20. stoletja je bilo gospodarstvo v Domţalah odvisno le od slamnikarske 
industrije, nato pa je prišlo do nastanka novih industrij in vse ni bilo več odvisno le 
od ene industrije.  

Prišlo je tudi do sprememb na socialnem področju, kar nad 55 % domţalskega 
prebivalstva, ţivečega na Trgu Domţal, je bilo zaposlenega v industrijski in obrtni 
dejavnosti, le četrtina ljudi se je ukvarjala s kmetijstvom. Obrtniki so v 30. letih 
20. stoletja opravljali več dejavnosti, največ je bilo klasične obrti, trgovina je bila 
raznovrstna. Večji obrtni obrati tistega časa na področju Domţal so bili mehanična 
vrvarna, valjčni mlini, ţage in elektrarna, manjše obrti pa so bile čevljarstvo, 
krojaštvo, mesarstvo, kovaštvo, mizarstvo, zidarstvo, pekarstvo, kleparstvo in 
sedlarstvo (delo z usnjem).  

Domţalski trgovci in obrtniki so bili povezani v območno obrtniško zadrugo, imeli 
so tudi pomembno vlogo na občini. Z uspešnim razvojem industrije, trgovine in 
obrti je prišla potreba po izobraţevanju vajeniškega kadra (Miklavčič in Urbanc, 
2006). 

 Usnjarska obrt v Domţalah in njen razvoj 3.1

Izjemno močna spodbuda za razvoj Domţal in okolice je bil razvoj slamnikarske 
industrije, do katerega je prišlo v drugi polovici 19. stoletja. Podjetniki s Tirolske so 
v tem času v Benečiji in Avstriji ustanavljali tovarne in prodajalne slamnikov, 
prodajali so tudi domţalske slamnike. 

Pomemben dogodek je bilo odprtje nove drţavne meje leta 1866, Avstrija je takrat 
v vojni z Italijo izgubila Benečijo. V trgovanje takratnega časa so posegle nove 
carinske dajatve, podjetje Ladstätter-Oberwalder je naslednje leto večino svoje 
proizvodnje preselilo v Domţale. Z njihovim prihodom so se začele graditi tovarne 
slamnikov, tako manjše kot tudi večje, Domţale so s slamniki postale znane po 
svetu. Slamnikarstvo je bilo značilno za Domţale, na prelomu stoletja so bile 
evropsko središče te obrti. Poleg slamnikarstva so bile v Domţalah na prelomu iz 
19. v 20. stoletje močno prisotne tudi slednje obrti: mlinarstvo, kovaštvo, 
opekarstvo in strojarstvo koţ (Roškar, 2013).  

Prva svetovna vojna, vključno z nastankom jugoslovanske drţave, ki je nastala po 
tej, je močno prizadela razcvet slamnikarske industrije. Podruţnice tirolskih 
podjetij, ki so se nahajale po vsej Evropi, so se znašle v raznih drţavah, matična 
podjetja pa so propadala in opustila proizvodnjo v Domţalah. Tudi nekatera 
domača podjetja so delovala dobro, poslovala so z dobičkom, vendar se niso 
mogla kosati s tirolsko verigo.  

K propadu slamnikarske industrije je pripomogla tudi moda, saj v javnosti ni bilo 
več obvezno nošenje pokrival in klobukov (Rus Krušelj, 2016). Konec prve 
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svetovne vojne je prinesel čas, ki je bil zelo ugoden za vlaganja v nova podjetja. 
To so izkoristili tuji podjetniki, ki so investirali velike zneske v podjetja, s čimer se 
je začela načrtna in intenzivna industrializacija (Rogelj, 2016). V 30. letih 20. 
stoletja je prišlo do velike gospodarske krize, slamnikarska industrija v Domţalah 
je propadla, domţalsko območje pa je v tem času na področju gospodarstva 
doseglo izjemen razvoj, v propadlih slamnikarskih tovarnah so se začele razvijati 
usnjarska, tekstilna in kemična panoga.  

Podjetja so izdelke prodajala na velikem jugoslovanskem trgu, vlaganja v industrijo 
je umirila gospodarska kriza, ki je prizadela čevljarska, lesna in usnjarska podjetja. 
Leta 1931 je prišlo do zdruţitve tirolskih slamnikarskih podjetij, zdruţila so se pod 
imenom Tovarna klobukov in slamnikov Ladstätter, Kurzthaler, Oberwalder, 
Stemberger Domţale. Leta 1936 se je tovarna preimenovala v Universale, tovarna 
klobukov in slamnikov, lastniki pa niso bili več Tirolci. Slamnike je izdelovalo le še 
nekaj manjših tovarn in delavnic, leta 1937 je poslopja propadle Ladstätterjeve 
tovarne kupil Nemec Franc Zorn (Rodošek, 2013). 

Zorn je začel s proizvodnjo izdelkov usnjene galanterije. Brata Okršlar, Vinko in 
Tone pa sta začela s proizvodnjo drobne galanterije, in sicer v nekdanji tovarni 
izdelave slamnikov Melittzer-Kleinlercher. Konec 30. let 20. stoletja Domţale 
postanejo pomembne na gospodarskem področju. Pomembne so zlasti na 
področju moderne industrializacije ter kot obrtno in trgovsko središče (Rodošek, 
2013). 

V prostorih današnje Občine Domţale, kjer je bila včasih slamnikarska tovarna, ki 
so ji domačini rekli »nova fabrika«, je imel Tone Okršlar nekaj časa galanterijsko 
dejavnost, kjer so proizvajali izdelke usnjene galanterije. Bila je prva »tirolska 
tovarna«, ki so jo sezidali Tirolci, Blasing, Mellitzzer in Kleinlercher. Med drugo 
svetovno vojno je bila porušena, po vojni so jo obnovili (Roškar, 2013). Po drugi 
svetovni vojni je industrija v Domţalah dosegla nov mejnik, do konca leta 1953 je 
število zaposlenih v 18 drţavnih podjetjih naraslo na tri tisoč, leta 1954 se je 
število v primerjavi s koncem 30. let podvojilo.  

Občina Domţale je na začetku 70. let 20. stoletja spadala med najmočnejše 
industrializirane občine. Največ zaposlenih v industriji Domţal je bilo med letoma 
1964 in 1979, od takrat pa je število postopoma padalo. Pomembno vlogo so 
dobile razne obrti in storitve (Rus Krušelj, 2016). 

 

 

Slika 36: Prostori nekdanje Ladsttäterjeve tovarne, ki jo je leta 1937 kupil Zorn (Roškar: Mesto Domţale: 
Sprehod skozi prostor in čas, 2013, str. 61) 
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 Ladstätter Söhne – nato Toko Domţale 3.2

Podjetje Ladstätter so ustanovili leta 1858, sedeţ je imelo na Dunaju, glavna 
dejavnost podjetja pa je bila trgovina s kranjskimi slamniki. Leta 1866 so Jakob 
Oberwalder, sin gospoda Ladstätterja, Peter Feldner in še nekateri ustanovili novo 
slamnikarstvo tovarno, ki je imela prostore v Domţalah. Podjetje se je imenovalo 
Ladstätter, Oberwalder & Co. Leta 1870 se je tovarna razdelila na dva dela in 
nastali sta dve podjetji, P. Ladstätter & Söhne in J. Oberwalder & Comp. Prvo je 
imelo matično tovarno v Domţalah in podruţnice po Evropi. V podruţnice, ki so jih 
imeli v Evropi, so vsako leto hodile tudi domţalske šivilje. Vrhunec podjetja je bil 
pred prvo svetovno vojno, leta 1898 je imelo podjetje v vseh podruţnicah 
zaposlenih kar 2000 ljudi, imeli so tudi 50 stiskalnic za klobuke in 400 šivalnih 
strojev.  

Po prvi svetovni vojni je prišlo do razpada monarhije in skupnega trga, kar je 
močno prizadelo podjetje. Gospodarska kriza 30. let 20. stoletja je podjetje 
pripeljala na rob prepada. Leta 1931 so se tirolska slamnikarska podjetja zdruţila 
pod imenom Tovarna klobukov in slamnikov Kurzthaler, Ladstätter, Oberwalder in 
Stemberger Domţale. Leta 1933 je šla firma Ladstätter Söhne v stečaj.  

Leta 1937 je Franc Zorn, ki je imel v Ljubljani podjetje usnjenih izdelkov, kupil 
poslopja nekdanjih tirolskih podjetij in svoje podjetje preselil v Domţale. Podjetje v 
Ljubljani je imel od leta 1923, v Domţale je podjetje preselil leta 1938. Ljudje so 
tovarni imenovali po njem, Zornova tovarna. Tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov 
Toko Domţale je nastala leta 1947 iz dveh podjetij usnjene galanterije, ki sta bili 
podrţavljeni, in sicer iz podjetja gospoda Zorna in podjetja bratov Okršlar, ki je 
imelo tovarno na Aškerčevi ulici.  

Toko je bil po letu 1952 ena največjih tovarn usnjene galanterije v Evropi in tudi 
največje podjetje v nekdanji občini, leta 1970 je zaposlovalo kar 1200 delavcev. 
Tovarna je leta 1992 prenehala s proizvajanjem usnjenih izdelkov. Leta 2003 je 
bila porušena, na njeno mesto so postavili poslovno-stanovanjski kompleks 
Krizant (Roškar, 2013). 

 Ladstätterjeva elektrarna – nato Pollakova usnjarna 3.3

Dimnik, ki danes stoji poleg Mercator Centra Domţale, spominja na elektrarno in 
barvarno, ki jo je leta 1900 ob Mlinščici ukazal zgraditi Chryzant Ladstätter. 
Elektrarna je bila energetski objekt za slamnikarsko tovarno. Dimnik je visok skoraj 
33 metrov. Je zadnja materialna sled za največjo slamnikarstvo tovarno v 
Domţalah. Po propadu tovarne je zgradbo kupil podjetnik Pollak. Podjetje je 
registriral leta 1933, ukvarjalo se je z izdelavo usnja in usnjenih izdelkov (Roškar, 
2013). 

S proizvodnjo je začelo leta 1935. Pred letom 1941 in začetkom druge svetovne 
vojne sta bila vzgoja in izobraţevanje usnjarskih vajencev prepuščena usnjarskim 
mojstrom in vajeniškim šolam. Usnjarji so lahko srednjo strokovno izobrazbo dobili 
le izven meja drţave, v tujini. Leta 1948 so ustanovili usnjarsko šolo, ki je bila 
prvotno poimenovana Usnjarski tehnikom Domţale, bila je edina tovrstna šola v 
celotni takratni skupni drţavi oziroma Jugoslaviji. Šola je imela sprva prostore v 
Pollakovi tovarni, ki je bila v drţavni lasti. Dijaki naj bi se izobraţevali tudi v 
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polindustrijski proizvodnji, tako se niso izobraţevali le v učilnicah. Nekaj let 
pozneje so zgradili tudi dijaški dom, kjer so dijaki prebivali. Strokovnjaki so vodili 
tovarno, s prihodki so vzdrţevali šolsko ustanovo. 

Šolsko leto 1954/55 prinese začetek izobraţevanja galanterijske stroke, pojavile 
so se potrebe po tej stroki, zato so pričeli izobraţevati tudi za to smer. To je bilo 
takrat velikega pomena ne samo za to območje, temveč tudi za Evropo. Šola je 
dobila novo ime, in sicer Tehniška srednja usnjarska in galanterijska šola. 
Izobraţevanje galanteristov je bilo povezano s tovarno Toko.  

Leta 1962 je poleg stare Pollakove tovarne usnja prišlo do gradnje novega 
šolskega poslopja. Leta 1970 je prišlo do ločitve šole in proizvodnega obrata, leta 
1974 se je šola preimenovala v Center srednjih šol Domţale, šola je dobila tudi 
nov izobraţevalni program, in sicer šolanje v kovinski stroki. Obnovili so tudi 
šolske prostore. Pet let kasneje se je Poklicna šola Domţale zdruţila s Centrom 
srednjih šol Domţale. Dandanes je srednje izobraţevanje v Domţalah prav tako 
zdruţeno, in sicer v Srednji šoli Domţale, ki izobraţuje tako gimnazijce kot dijake, 
ki se šolajo za poklic ekonomskega tehnika, trgovca in strojnika (Roškar, 2013). 

 

 

Slika 37: Prostorska risba nekdanje Ladsttäterjeve tovarne, kjer je bila nato Pollakova usnjarna (Roškar: 
Mesto Domţale: Sprehod skozi prostor in čas, 2013, str. 65) 

 

 

Slika 38: Dimnik, ki priča o nekdanji usnjarski industriji (Roškar: Mesto Domţale: Sprehod skozi prostor in čas, 
2013, str. 63) 
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Slika 39: Srednja šola Domţale, kjer je bil sprva Usnjarski Tehnikum (Roškar: Mesto Domţale: Sprehod skozi 
prostor in čas, 2013, str. 65) 

 

Slika 40: Gasilska vaja v tovarni Toko (Roškar: Mesto Domţale: Sprehod skozi prostor in čas, 2013, str. 61) 

 Tovarna Toko – Tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov 3.4

Tovarna Toko Domţale je nastala prek podrţavljanja dveh podjetij usnjene 
galanterije, podjetja bratov Okršlar, ki je postalo obrat št. 2, in podjetja Franca 
Zorna, ki je postalo obrat št. 1. Podjetje je začelo leta 1948 z izvaţanjem izdelkov. 
Leta 1952 so kar 40 odstotkov vseh izdelkov izvozili na zahodno trţišče, 
najpogosteje so izvaţali v Italijo, Francijo, Nemčijo in tudi Ameriko, pozneje pa tudi 
v Rusijo. Za usnjeno galanterijo je bilo značilno, da so morali delavci največ dela 
opraviti ročno. Tovarna Toko se je s trudom, tako vodstva kot delavcev, razvila v 
eno največjih tovarn galanterije v Evropi. Dobila je veliko nagrad, tudi 
mednarodnih. Veliko zaslug za to je imel oblikovalec Janez Repanšek. Podjetje se 
je uspešno kosalo tudi z drţavami s cenejšo delovno silo, hitro se je širilo, leta 
1970 je imelo podjetje zaposlenih ţe 1200 delavcev. Sčasoma je prišlo do vedno 
večje konkurence, tudi na domačem trţišču, in do uvaţanja manj kakovostnih in 
cenejših izdelkov usnjene galanterije, kar je pripeljalo do upadanja proizvodnje 
podjetja. Odhajalo je veliko galanterijskih strokovnjakov, delavcev, mojstrov, ki so 
odšli na svoje in odprli delavnice v Domţalah in drugod (Roškar, 2013). 

Podjetje je zaradi novo nastalih razmer leta 1992 opustilo drugi obrat in razprodalo 
stroje in opremo. Zemljišče in tudi slabše vzdrţevano poslopje tovarne so na 
podlagi denacionalizacije in novega zakona leta 1992 vrnili lastnikoma Tonetu in 
Vinku Okršlarju (Miklavčič in Urbanc, 2006).  

http://www.knjiznica-domzale.si/
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Leta 2003 so tovarno Toko porušili, na mestu bivše tovarne zdaj stoji kompleks 
stanovanj in poslovnih prostorov Krizant, hala in prodajni salon tovarne Toko ne 
sluţita več prvotnemu namenu, v stavbi so si razna podjetja uredila poslovne 
prostore (Roškar, 2013). 

 

Slika 41: Prostori nekdanje tovarne Toko (Roškar: Mesto Domţale: Sprehod skozi prostor in čas, 2013, str. 
63) 

 

Slika 42: Stanovanjsko-poslovni kompleks Krizant, ki stoji na mestu, kjer je bila včasih tovarna Toko (Roškar: 
Mesto Domţale: Sprehod skozi prostor in čas, 2013) 

3.4.1 Okrogla miza – Tokova zgodba 

Ob predstavitvi projekta Naše tovarne naš ponos: Tovarna Toko je bila 
organizirana okrogla miza, kjer so se zbrali nekdanji zaposleni v tovarni Toko in 
razkrili svojo zgodbo in svoje delo v tovarni. Srečanje pod slamniki je serija 
tovrstnih dogodkov, omenjeni dogodek (okrogla miza o podjetju Toko) se je odvil 
16. 12. 2016 v Slamnikarskem muzeju Domţale, dogodek je vodila gospa Katarina 
Rus Krušelj).39 

VINKO OKRŠLAR, sin nekdanjega direktorja tovarne 

Vinko Okršlar je na srečanju povedal, da so bili začetki usnjarskega dela 
njegovega očeta Vinka in strica Toneta v podstrešni sobici, kjer sta začela z 
izdelavo denarnic. Delala sta cele dneve, ob sobotah sta izdelke peljala v 
Ljubljano, k veletrgovcu, dela je bilo veliko. Kasneje sta začela z delom v stavbi 
domţalske občine. Imela sta ţe več zaposlenih, kazalo je, da bo vedno več dela, 
zato sta začela razmišljati o izgradnji svojega podjetja. Takratni ţupan je bil 

                                            
39

 Govorilo je več govorcev, njihov govor smo parafrazirali, torej naredili prepis, le da smo določene 
stvari zapisali s svojimi besedami. 



 

48 

naklonjen podjetništvu in razvoju in ker sta bila mlada, ju je podprl in jima 
pomagal. Oče Vinkove ţene jima je daroval zemljo, vsi privatniki so z veseljem 
pristopili k izgradnji tovarne in zadeva je hitro stekla.  

Takrat je bilo zaposlenih okrog 60–80 ljudi, potem pa je prišla vojna in tudi med njo 
je tovarna delovala. Leta 1946 je prišlo do prve nacionalizacije Toka, leta 1948 pa 
so Rusi izdali povelje in celo podjetje nacionalizirali. Vinko in Tone Okršlar sta 
verjetno zaradi mladosti to zdrţala in prenesla, vendar nekateri starejši ljudje tega 
niso zmogli. Brata Okršlar sta z dobrim diplomatskim znanjem dosegla, da sta 
lahko prodala material in izdelke ter zgradila hiši.  

Tone Okršlar je ostal v tovarni Toko, Vinko pa je odšel na Ministrstvo za industrijo. 
Malo pozneje je Vinko začel z delom v kleti svoje hiše in nadaljeval obrtno 
dejavnost. Brata Okršlar sta se izučila pri gospodu Zornu. Na koncu šolanja so 
imeli mojstrski izpit, najprej si imel status pomočnika, po določenem časovnem 
obdobju si lahko šel delati mojstrski izpit. Vinko Okršlar je imel pri tem veliko 
smole, saj je moral izdelati kovček, čeprav ga prej še nikoli ni izdelal. Usoda je 
hotela, da je Toko zaslovel ravno s kovčki. Ko sta se izučila, sta brata šla svojo 
pot. Nasproti hiše Štiftarjevih, blizu mesta, kjer je sedaj Dom upokojencev 
Domţale, in blizu Zornove tovarne sta najela prostor in začela z delom. Izhajala 
sta iz velike kmečke druţine, bila sta navajena delati, zgodaj sta morala odrasti. 
Tovarna Toko je imela dva obrata. Obrat številka 1 je nastal na mestu, kjer je 
sedaj Krizant, bil je večji od drugega obrata, le-ta se je nahajal v Spodnjih 
Domţalah. Oba obrata sta imela v zlatem obdobju preko 1000 zaposlenih, izdelke 
so masovno proizvajali.  

PRIMOŢ ROZMAN, sin nekdanjega direktorja Staneta Rozmana 

Primoţ je povedal, da je Stane prišel v Toko leta 1948 in postal direktor, nato je 
zapustil tovarno, leta 1969 se je vrnil in ostal nekje do leta 1979. Po letu 1979 se 
ni več vrnil, nasledil ga je Starič. Stane Rozman se je ţe na začetku trudil, da bi 
izdelki tovarne Toko prišli v svet, bil je vizionar, ţe leta 1950 je razmišljal, kako bi 
se podjetje povezalo s svetom. Bil je spoštovan med vsemi delavci, v času 
njegovega vodenja so veliko prodajali v izvoz, tako da je Toko pridobil devize za 
nakup raznih strojev, ki so bili pomembni za dvig kakovosti. 

V Toku so se zdruţili strokovnjaki z več področij: Tone Okršlar kot vrhunski usnjar 
in strokovnjak za razvoj, oblikovalec usnjene galanterije in strokovnjak na področju 
razvoja Janez Repanšek in gospod Marino Košuta, ki je pripomogel pri prodaji v 
Italijo in nabavi kakovostnih materialov. V Evropi praktično ni bilo večje usnjarske 
tovarne. Samo tovarna Goldfire je bila podobno velika. Primoţ je bil v podjetju 
vodja izvoza. V Toku so veliko delali in sodelovali s podjetjem Samsonite (znano 
podjetje za izdelavo kovčkov). To podjetje je Primoţu dajalo navodila, kako morajo 
biti izdelki narejeni, on pa je to prenašal naprej, delavcem. Reţim v tistem času je 
bil takšen, da če si veliko izvozil, si lahko del tega, 10 %, porabil za uvoz, 
zahodnoevropske cene so bile veliko niţje, zato so ceneje dobili material od tam in 
ga tudi ceneje tja prodajali, sami so vloţili delo in uvaţali trde kovčke Samsonite, 
nato so jih s profitom prodajali, da so kompenzirali niţje cene.  

Z Rusijo so imeli dobičkonosne posle, tja so prodali velike količine raznih izdelkov, 
produktivnost se je povečala, posel je bil dober, cene so bile visoke. Za ruski trg 
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so delali manj kakovostne proizvode, za Samsonite pa so delali izdelke vrhunske 
kakovosti, saj so pri tem podjetju pogosto preverjali kakovost izdelkov. Ţe leta 
1948 je Toko začel izvaţati svoje izdelke, leta 1952 so kar 40 % izdelkov uvaţali 
na zahodno trţišče, največ v Italijo, Francijo, Nemčijo in tudi Ameriko, kasneje pa 
tudi v Rusijo. 

MARINO KOŠUTA, zunanji sodelavec tovarne in prvi komercialist za Zahod 

Marino Košuta je leta 1969 začel sodelovati s tovarno Toko. Največ je posloval z 
Italijo. Po njegovem mnenju sta gospoda Okršlar in Rozman s svojim 
prijateljstvom, sodelovanjem in spoštljivim odnosom do kompetenc drug drugega 
veliko pripomogla k razvoju Toka Domţale. Gospod Rozman je prek poznanstev 
prišel v stik z gospodom Košuto. Marino Košuta je prej prodajal knjige. Veliko 
slovenskih knjig je iz trţaške knjigarne uspel prodati šolam in knjiţnicam in tako 
dobil sluţbo. Do njega sta imela krasen odnos, ţe mesec po zaposlitvi je odšel v 
Beograd na zelo znan sejem, kjer je bila vsa slovenska industrija, prej o usnju ni 
vedel ničesar. 

Na sejmu se je zgodil velik dogodek, ko je neka zelo fina gospa opazila krasne 
modele, unikate torbic, ki jih je ustvaril zelo mlad fant, zaposlen v Toku Domţale. 
Gospo so modeli navdušili, saj je hodila po celem svetu in prodajala svoje kreacije 
ter iskala zanimive unikate. Skozi ta dogodek so nato dobili prvo izvozno linijo. 5–7 
let je Marino sodeloval v programu Toka Domţale. Ko so hodili na sejme po svetu, 
je tam zmeraj srečeval oblikovalce posameznih tovarn, s teh sejmov so v Slovenijo 
morali prinesti določene vzorce, barve in materiale. Marino Košuta je trgoval vse 
do Niša.  

Gospod Okršlar je vedno stremel k razvoju in novostim, enkrat je na sejmu v 
Milanu videl kače in krokodile in nekaj let kasneje v Domţalah ustanovil oddelek 
Reptilio, kamor so pripeljali kače, krokodile, ribe in manjše plazilce, njihove koţe 
pa so nato obdelali in izdelke iz koţ plazilcev izvaţali. 

JANEZ REPANŠEK, oblikovalec usnjene galanterije 

Povedal je, da je pobuda za usnjarsko šolo v Domţalah prišla s strani tovarne 
Toko. Repanšek je bil leta 1964 med prvimi diplomanti te šole. Usnjarski tehnikum 
Domţale je deloval v dveh smereh: v smeri galanterijske predelave in smeri 
usnjarske predelave. Po polletnem delovanju v tovarni Toko je bil Repanšek 
prestavljen v oblikovalski oddelek, v petih letih so dobili kar veliko nagrad. Po petih 
letih odide v Industrijo usnja Vrhnika, saj je menil, da so se nekatere stvari v Toku 
odvijale prepočasi. Meni, da je delo Košute pomenilo razvoj naprej, saj je Italija 
deţela oblikovanja, le-ta jim je omogočila, da so bili v Toku informirani o novih 
oblikovanjih oz. trendih, dobivali so tudi kakovosten material in tehnične rešitve ter 
moţnost vpogleda v proizvodnjo na sejmih.  

Na ogled sejmov v tujino niso odhajali samo oblikovalci, ampak tudi člani 
tehničnega osebja, modelarji, tehnologi, ki so si podrobno ogledali izdelke in 
tehnološko pot izdelave. Ta pot je bistvenega pomena z elementi, kot sta 
oblikovanje in tehnološki napredek. Repanšek je pohvalil podporo Toka, da so 
lahko videli delo konkurence. Meni, da če ne vidiš, kje je konkurenca, kje so drugi, 
tudi sam ne moreš dostaviti dobrega izdelka. Ustvarjalo se je tudi za Tita, za oţji 
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krog maršala prav tako. Maršalat jim je dal določeno izkušnjo, da če niso sposobni 
narediti za njih, tudi za druge ne bodo sposobni. 

FRANCE ZUPANC, tehnični vodja tovarne 

Leta 1954 je prišel v Toko in začel delati na najniţjih delovnih mestih, kot je na 
primer mazač, leta 1971 je postal tehnični vodja. Vmes je bil mazač, vodja partije, 
modelir in na koncu tehnični vodja. V zlatih časih so v tovarni imeli začrtano pot, 
izvoz je naraščal, ogromno so prodali v Rusijo, izdelki so se spreminjali, 
tehnologija je napredovala, delali so po fazah, saj so se pojavili trakovi in delo z 
njimi. Časovno so zelo napredovali. Program izdelkov v Toku je bil širok, od 
damskih torbic, potovalnih artiklov, raznih kovčkov, športnih artiklov, rokavic, 
lepenk, kovčkov do šolskih torb in šolskih programov. 

JANEZ VOLF, vodja oddelka Reptilio 

Janez Volf je razkril, da je bilo na oddelku Reptilio zaposlenih 70 ljudi. Izdelovali so 
izdelke iz koţ krokodilov, kač, martinčkov, iz kač so delali platoje, torbice. Včasih 
se je zgodilo, da so morali delati tudi ob vikendih (naročila iz Beograda (Tito)), 
sicer pa so ob petkih končali, občasno so delali zelo veliko za Beograd. V Toku 
Domţale je bil zaposlen zelo dolgo, okrog 45 let, je eden od ljudi, ki je najdlje delal 
v tovarni. Zaključek tovarne je zelo ţalostna zgodba. Nekdo v Ljubljani še vedno 
prodaja nekaj usnjenih izdelkov pod imenom Toko, sicer pa ni nobenega objekta z 
imenom Toko. Včasih so imeli obrat v Šiški, obrat v Mariboru, v času direktorja 
Stariča so se obrati širili, ko je on zapustil podjetje, je tudi sistem vplival, da se je 
vse zaprlo.  

Gospod Vinko Okršlar je izpostavil, da se v Ljubljani trţijo izdelki pod imenom 
Toko, Toko pa ne deluje ţe 25 let, in da je to, kar se dogaja, krivično, kajti ti izdelki 
nimajo nič s Tokom.  

Toko je imel velik ugled po Evropi in svetu, tudi v Rusiji so jih zelo cenili. Usnjarski 
tehnikum, kjer so se šolali usnjarji, je bila zelo priznana šola in tam so se izučili 
zelo dobri tehnologi.  

 Industrijska podoba Domţal v sodobnem času 3.5

V obdobju med obema vojnama je prišlo do razglasitve Domţal za trg, to se je 
zgodilo leta 1925. Domţale so leta 1952, predvsem zaradi pospešene 
industrializacije med vojnama, pridobile mestni status. Leta 1961 so Domţale 
postale občinsko središče, tako so postale gospodarsko še pomembnejše (Rus 
Krušelj, 2016). Občina se je v 80. letih prejšnjega stoletja zaradi razvite obrti 
uvrščala med najrazvitejše v skupni drţavi Jugoslaviji. Tako kot druga slovenska 
mesta je tudi Domţale zajela deindustrializacija. Povezana je bila z gospodarskimi 
in druţbenimi spremembami, ki so bile posledica razpada jugoslovanskega trga. 
Zadnje čase se tako zaradi poslovnih teţav tovarn kot prilagajanja sodobnim 
izzivom gospodarjenja funkcija in tudi zunanji videz območij proizvajanja 
intenzivno spreminjata. Nekateri od delov industrije so se preselili izven mesta, 
nekateri tranzicije niso preţiveli. Na območju posameznih zemljišč, ki so bila 
namenjena industriji, nastajajo nove poslovno-stanovanjske soseske ali pa se na 
območju le-teh razvijajo storitvene dejavnosti (Rus Krušelj, 2016). 



 

51 

4 DELO KRZNARJA 

Krznarji so delali oz. šivali koţuhe za uglajene gospode in gospe, na plašče, ki jih 
je sešil krojač, so lahko tudi prišili krznen ovratnik ali pa so s krznom obrobili 
rokave. Včasih, ko niso imeli drugega dela, so mojstri in vajenci krpali stare plašče 
in šivali mehove za ţito in moko.  

Pozimi jim velikokrat ni bilo lahko, delali so do polnoči, da so se prebili skozi 
mesec (prebijanju skozi mesec so rekli riniti se40), meso so jedli le dvakrat v letu. 
Iz ovčjega krzna so izdelovali ovratnike plaščev. Ovratniki so bili topli in mehki. 
Naredili so tudi okraske na hrbtu plaščev. Včasih so na bele koţuhe41 (plašče), ki 
so jih nosile ţenske, roţe in okraske vezla le dekleta, pri tem so uporabljala 
raznobarvne volne.  

Krznarji so moške plašče z lupinami orehov najprej pobarvali na rjavo, nadaljevali 
so tako, da so nanje našili izrezane usnjene stilizirane roţe, obrobili pa so jih z 
rdečo volno ali bombaţem. Za okraske so uporabljali šablone, okraske so narisali 
na usnje in jih izrezali. Iz polšjega krzna so izdelovali značilna pokrivala, ki so jih 
uporabljali pozimi. To so bile polhovke (Hudales, 1999, str. 20). 

 

 

Slika 43: Delo pri krznarju (Hudales: Pri mojstrih v delavnicah, 1999, str. 21) 

 

  

                                            
40

 Riniti se: prebijati se. 
41

 Koţuh: plašč. 
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5 DELO SEDLARJA 

Vajenec in mojster sta lajbkis42 močno otepla s tolkačem, da je bil ţe povsem 
ploščat, nato sta ga dala dol z debla. Satler43 je lajbkis tudi napolnil s slamo, da je 
bil trd, saj je komat moral biti trd.44 Nato je vajenec vzel dve ukrivljeni kleštri45 in ju 
na spodnjem delu spel s slezo.46 Kleštre so dobili v gozdu, najboljše so bile kleštre 
iz krivega lesa, da jih ni bilo treba preveč obdelovati. Komat je bil boljši, če je bil 
narejen iz dobrih kleštr. Avstrijski komati so bili narejeni iz kleštr, imeli so strešico 
na vrhu, strešice na vrhu komata so izdelovali iz finega likanca47 in jih ocirali48 s 
šajbami49  iz medenine. Angleški komati so imeli ogrodje iz kovine, niso imeli 
strešice na vrhu, bili so tudi zelo okrašeni. Vsa oprema, ki so jo izdelovali mojstri in 
vajenci, je vsebovala komat, uzde, vajeti in rikšlag.50 Šivali so konjske oprave, pri 
delu so sedeli za reslom51, sešili so zelo veliko jermenja, pri tem so šivali z obema 
rokama (Hudales, 1999, str. 16). 

 

 

Slika 44: Delo pri sedlarju (Hudales: Pri mojstrih v delavnicah, 1999, str. 17) 

 

  

                                            
42

 Lajbkis: komatna blazina. 
43

 Satler: vajenec. 
44

 Komat: (podloţena) vpreţna priprava, ki se jo da ţivali na vrat (navadno za konja). 
45

 Kleštra: ukrivljen kos lesa, ki ga sedlarji uporabljajo za osnovo in oporo komata. 
46

 Sleza: gibljiva spodnja spona na komatu. 
47

 Likanec: najbolj fino usnje. 
48

 Ociranje: okraševanje. 
49

 Šajba: medeninasta ploščica, ki jih uporabljajo za okraševanje komatov in konjske vprege. 
50

 Rikšlag: hrbtni del konjske oprave. 
51

 Resl: sedlarska klop s spono za jermene pri dvoigelnem šivanju. 
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6 USNJARSTVO V INDUSTRIJI, ZAČETKI INDUSTRIJE NA 
SLOVENSKEM IN OKREPITEV ZALOŢNIŠTVA 

Strokovnjaki domnevajo, da je bilo usnjarstvo včasih proizvodna stroka, kjer je bilo 
cehovstvo v manjšini, v večini pa je bila kmečka proizvodnja in prosta oz. 
necehovska obrt. Sredi 18. stoletja je bilo usnjarstvo s strani oblasti razglašeno za 
komercialno obrt, ker je prihajalo do velikih količin izvoza usnja v tujino. Izvoza 
usnja naj bi bilo še več, če ne bi nekateri v tujino izvaţali kar ţive ţivine. 
Predstavili bomo zgodovino usnjarstva po regijah na Slovenskem. Zelo razvito je 
bilo usnjarstvo v Trţiču, v Kranju so imeli mestno organizirane usnjarje (Šorn, 
1984). Trţič je sicer znan po čevljarstvu, kjer so za izdelovanje čevljev uporabljali 
različno usnje, od najbolj finega za izdelavo praţnje obutve do tršega za izdelavo 
delovne obutve in podplatov. Veliko večino usnja, ki so ga čevljarji uporabljali do 
druge svetovne vojne, so mojstri strojili s pomočjo čreslovine, ki je vsebovala 
veliko tanina. Pri izdelavi obutve so uporabljali predvsem goveje usnje, uporabljali 
so tudi konjino, kozino, jagnječino, ovčino, svinjino, zajčino in irh (Knific, 2014).  

V 60. letih 18. stoletja so usnjarji na podeţelju številčno in proizvodno prevladovali 
nad mestnimi obrtniki, usnjarska proizvodnja ima svoj razrast v 17. stoletju, do 
novega razmaha pa je prišlo sredi 18. stoletja, ko so začeli sistematično oglaševati 
povečanje proizvodnje usnja. Na Goriškem in v Trstu usnjarji niso bili posebej 
prisotni, znano je le, da so sredi 18. stoletja na Goriškem dobili po 1500 volovskih 
koţ, ki so bile uporabne za podplatno usnje. Na Koroškem je bilo leta 1762 119 
mojstrov in 39 pomočnikov, vendar je bila teţava, da je na slovenski del Koroške 
prišla manj kot polovica mojstrov in le četrtina pomočnikov, ostali so odšli na 
nemški del. Problem v preteklosti je bilo tudi nesorazmerje med številom 
pomočnikov in mojstrov, na Kranjskem je bilo mojstrov sedemkrat več kot 
pomočnikov, na Koroškem le dvakrat več. Usnjarstvo je imelo vlogo tudi pri izvozu 
iz drţave, po morju so največ izvaţali iz srednje in zgornje Štajerske, Koroška je 
izvaţala predvsem po kopnem, medtem ko Kranjska ni posebej veliko izvaţala, 
kar ni čisto razumljivo. Usnjarstvo je teţko prodiralo na tuja trţišča, saj številke 
prodaje prek izvoza niso visoke. V tujino so izvaţali tudi krznarji, okrog leta 1765 je 
bilo na Slovenskem okrog 165 krznarjev, od tega kar polovica na Kranjskem 
(Šorn, 1984). 

 Razvoj slovenske usnjarske industrije v času druge 6.1
jugoslovanske drţave (1945–1991) in propad tovarn 

Slovenska usnjarsko-predelovalna industrija se je v desetletjih po koncu druge 
svetovne vojne zelo razvila, napredovala je sicer počasneje kot ostale industrije. 
Deleţ, ki ga je imela v obsegu industrijske proizvodnje, je leta 1939 znašal 2,8 %, 
leta 1989 pa je narastel na kar 4,3 %. Proizvodnja v usnjarski industriji se je počasi 
in postopno osredotočila na večje industrijske kombinate52, ki so bili v svoji panogi 
najboljša podjetja v drţavi. Če gledamo le izvoz na trg, so bila ta podjetja med 
največjimi in najboljšimi jugoslovanskimi podjetji. V vrhu je bila obutvena industrija, 
ki je imela svetovno produktivnost, prav tako je bila zelo pomembna proizvodnja 
kakovostnega svinjskega usnja. Leta 1988 so prenehali s proizvajanjem 
podplatnega usnja, naraščala pa je proizvodnja vrhnjega usnja in galanterije. Od 
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 Kombinat: gospodarska enota, ki sestoji iz več sorodnih, med seboj tehnološko povezanih 
proizvodnih obratov, podjetij. 
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konca druge svetovne vojne in vse do leta 1990 je usnjarska panoga večinoma 
delovala z nizko akumulacijo53, zato je bila pri načrtovanju novih razvojnih načrtov 
pogosto na stranskem tiru (Prinčič, 2011, v Aplinc, 2011, str. 167–185). 

Velik udarec ne samo za usnjarsko, temveč tudi za druge industrije, je bila izguba 
jugoslovanskega trga, ki se je zgodila po letu 1991. Nizka akumulacija je prinesla 
ukvarjanje usnjarskih podjetij z drugimi dejavnostmi, predvsem na področju 
kemijske industrije. V tem času je izvoz usnjarske panoge presegal njen uvoz, 
vendar kljub temu je panoga imela teţave z zagotavljanjem deviz 54  za uvoz 
surovin in reprodukcijskega materiala. Z vsakim novim desetletjem so se teţave le 
še stopnjevale, predvsem zaradi naraščajoče proizvodnje in izvoza ter tudi 
omejenih moţnosti nabave surovih koţ in usnja na jugoslovanskem trgu. Usnjarji 
so z izvozom komajda pokrili stroške proizvodnje, kar je le še povečevalo problem. 
Teţave pri zagotavljanju naloţbenih sredstev za posodobitev stare opreme so bile 
vzajemno z neurejeno preskrbo, glavni vir nezadovoljstva slovenskih usnjarjev, ki 
so bili zelo nezadovoljni predvsem z ekonomsko politiko drţave (Prinčič, v Aplinc, 
2011).  

Analiza stanja, ki jo je leta 1998 izvedlo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, je 
pokazala, da je med letoma 1994 in 1997 upadalo število zaposlenih tako na 
področju strojenja in dodelave usnja, proizvodnje obutve kot število zaposlenih v 
usnjarski panogi nasploh, naraščalo je le število zaposlenih v proizvodnji usnjene 
galanterije in usnjenih izdelkov. Do leta 2001 so na ţalost skoraj vsa podjetja, ki so 
se ukvarjala s predelavo in izdelavo izdelkov iz usnja, šla v stečaj, prisilno 
poravnavo ali pa jih je doletela likvidacija. Narejena je bila še ena zanimiva študija, 
in sicer o številu gospodarskih druţb, katerih glavna dejavnost je bila usnjarsko-

predelovalna industrija, in sicer raziskovalci so raziskovali število tovrstnih druţb 
med letoma 2000 in 2005 ter ugotovili, da se je številka na čisto vseh področjih 
usnjarstva zniţala, z izjemo področja strojenja in dodelave krzna ter proizvodnje 
krznenih izdelkov. Na tem področju je bila tako leta 2000 kot 2005 prisotna le ena 
druţba, ki se je ukvarjala s strojenjem in dodelavo krzna ter proizvodnjo krznenih 
izdelkov. Treba pa je omeniti, da podatki v omenjeni študiji ne zajemajo 
samostojnih podjetnikov. Če se upošteva še samostojne podjetnike, je vidno 
občutno zmanjšanje števila zaposlenih v usnjarski panogi (brez samostojnih 
podjetnikov je skupno zmanjšanje števila zaposlenih deset točk, z dodanimi 
samostojnimi podjetniki pa kar 71 točk (Prinčič, 2011, v Aplinc, 2011, str. 167–
185).  
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 Nizka akumulacija: delovanje z nizkim ostankom denarnih sredstev (nizka cena). 
54

 Deviza: ta beseda se uporablja v pogovornem jeziku in je sopomenka besede valuta (npr. 
devizni trg, plačevanje z devizami). 



 

55 

7 USNJARSTVO DANES IN OBETI ZA PRIHODNOST 

Danes ne najdemo več veliko obrtnikov, ki bi se še ukvarjali z usnjarsko obrtjo, 
prav tako praktično ni več usnjarskih tovarn. Usnjarska dejavnost na Slovenskem 
je danes sicer še ţiva, za to skrbijo druţinska podjetja, ki imajo dolgo tradicijo, kot 
npr. Hiša usnja Herman iz Cirkulan (Rodošek, 2013).  

V Domţalah imamo tudi znano usnjarsko druţino Grčar, ki se sicer ukvarja 
predvsem s strojenjem koţ. Močna usnjarska druţina je tudi druţina Okršlar, 
Matija še danes deluje kot strojar usnja, njegov dedek je bil namreč direktor 
tovarne Toko. Kot je povedal oblikovalec usnjene galanterije gospod Repanšek, je 
velika škoda, da usnjarstvo na Slovenskem izumira, saj je to obrt, ki zahteva veliko 
ročnih spretnosti in potrpljenja, kar pa Slovenci imamo. Danes se na ţalost ţe 
večina izdelkov uvaţa s Kitajske.  

Glavni problem, da je obrt danes v krizi, je v njeni osnovi, namreč huda 
konkurenca industrije, ki vedno bolj prevzema delo različnih obrti. Obrt ni 
pričakovala takšnega procesa industrializacije, zato tudi ni nudila nobenega 
odpora. Problem je bil, ker se je na Slovenskem zelo na hitro pojavil tuji kapital, ki 
je skupaj z domačim potisnil rokodelsko proizvodnjo na stran. Poloţaj obrtništva je 
bil ogroţen z dveh strani, do izboljšanja stanja bo prišlo le, če bo drţava sama 
začela voditi drugačno politiko do obrti, obrtništvo pa bi se moralo hitro prilagoditi 
novim spremembam. Poloţaj obrtništva se ne more obravnavati le tako, kajti 
obstajajo tudi stare obrti, ki jih je nemogoče industrializirati (Rebek, 1938).  

Teţava je predvsem v tem, ker naslednikov, ki bi ohranjali obrt, danes skoraj ni, 
tako ni le pri usnjarstvu, temveč tudi pri drugih obrteh. Lončar, gospod Kremţar, je 
izpostavil, da je glavna teţava v tem, da drţava ne spodbuja prenosa znanja na 
mlajše generacije, kar je velika škoda, drţava pa ima po njegovih besedah tudi 
mačehovski odnos do rokodelcev (Senoţetnik, 2016).  

Prihodnost ni svetla, verjetno pa se bo obrt ohranjala le prek druţinskih podjetij, 
zagotovo pa se bo skorajda vse delo opravljalo s stroji, vedno manj bo ročnega 
dela in obrtnih delavnic. 

  

https://dk.um.si/info/index.php/slo/
http://www.dlib.si/
http://www.gorenjskiglas.si/
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8 USNJARSTVO IN PRISOTNOST USNJARSKE OBRTI V UČNEM 
NAČRTU ZA DRUŢBO 

Usnjarstvo v učnem načrtu ni neposredno omenjeno, v povezavi s to obrtjo lahko v 
vsebinskih sklopih Ljudje v prostoru in ljudje v času (predlagane vsebine: domači 
kraj, 4. razred) najdemo cilj, da učenci spoznajo gospodarske in druge dejavnosti 
in različne poklice, gre za obvezno znanje, ki je v učnem načrtu za druţbo 
zapisano pokončno. Izbirno znanje v vsebinskem sklopu Domača pokrajina pa je, 
da učenci spoznajo vlogo gospodarskih in drugih dejavnosti v domači pokrajini. 
Izbirna znanja so v učnem načrtu za druţbo zapisana leţeče (Učni načrt za 
druţbo, 2011).  

V učnem načrtu najdemo tudi operativni cilj, da učenci spoznajo preteklost 
domačega kraja/pokrajine skozi ţivljenje ljudi in jo primerjajo z današnjim 
ţivljenjem (vsebinska sklopa: Ljudje v prostoru in ljudje v času, predlagane 
vsebine: Sledovi preteklosti). Učenci bi ta cilj dosegli, če bi poznali preteklost 
domačega kraja (torej bi morali poznati tudi obrti, značilne za Domţale. Domţale 
je močno zaznamovalo slamnikarstvo, tudi usnjarstvo in podjetje Toko 
predstavljata pomemben deleţ v domţalski zgodovini) (Učni načrt za druţbo, 
2011). 

  

http://www.mizs.gov.si/
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II EMPIRIČNI DEL 

9 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN NAMENA 
RAZISKAVE 

V magistrskem delu ţelimo ugotoviti, kako je potekal zgodovinski in tehnični razvoj 
usnjarstva v Domţalah ter kateri so razlogi za propadanje te domače obrti v 
Sloveniji. To je le eden od naših raziskovalnih ciljev v empiričnem delu 
magistrskega dela. Ta cilj smo proučevali in analizirali s pomočjo intervjujev z 
dvema usnjarskima mojstroma, s strojarjem usnja gospodom Janezom Grčarjem 
in oblikovalcem usnjene galanterije gospodom Janezom Repanškom.  

V magistrskem delu bomo predstavili razvoj in stanje usnjarske obrti v Domţalah 
kot druţboslovno vsebino v 4. razredu osnovne šole ter raziskali, v kolikšnem 
obsegu se tovrstne vsebine (obrt, gospodarstvo, vpliv na ţivljenje in delo ljudi 
nekoč in danes, vpliv na okolje …) obravnavajo pri pouku. Ugotavljali bomo, kako 
učitelji poučujejo to tematiko v razredu (ali gre za poučevanje v učilnici ali tudi 
terensko delo, npr. obisk Muzeja usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju) ter katere 
metode in oblike dela uporabljajo pri poučevanju te teme.  

Preverili bomo, kaj o usnjarski obrti učitelji poučujejo v razredu. Raziskali bomo 
stanje različnih panog usnjarstva v Domţalah, njihov razvoj (strojarstvo, 
oblikovanje usnjene galanterije – intervjuja s strojarjem in oblikovalcem usnjene 
galanterije) ter poiskali razloge za propadanje usnjarske obrti v Domţalah in 
Sloveniji. Z vidika pouka druţbe bomo predstavili in analizirali učne dejavnosti, ki 
jih za učence osnovne šole organizira Muzej usnjarstva na Slovenskem v 
Šoštanju. Raziskali bomo njihovo didaktično primernost in uporabnost za pouk v 
razredu (učni načrt za druţbo). Izdelali bomo tudi predlog ekskurzije v Velenjsko 
kotlino za učence 4. razreda osnovne šole (ekskurzija vključuje obisk Muzeja 
usnjarstva na Slovenskem). 
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10 CILJI RAZISKAVE 

Cilj 1: Ugotoviti, kako je potekal zgodovinski in tehnični razvoj usnjarstva v 
Domţalah in kateri so razlogi za propadanje usnjarstva v Sloveniji. 

Cilj 2: Ugotoviti, kako (način poučevanja teme – poučevanje v učilnici ali tudi 
terensko delo, metode in oblike dela pri poučevanju te teme, katere podatke o 
usnjarstvu obdelajo z učenci, izdelovanje izdelkov iz usnja) in v kakšnem obsegu 
se usnjarstvo obravnava na Osnovni šoli Domţale pri pouku druţbe v 4. razredu. 

Cilj 3: Predstaviti in analizirati (didaktična primernost in uporabnost za pouk v 
razredu glede na učni načrt za druţbo) učne dejavnosti v Muzeju usnjarstva na 
Slovenskem z vidika pouka druţbe. 

Cilj 4: Izdelati predlog ekskurzije v Velenjsko kotlino z obiskom Muzeja usnjarstva 
na Slovenskem. 
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11 HIPOTEZE 

V magistrskem delu smo si zastavili hipoteze, ki jih bomo z raziskavo potrdili ali 
ovrgli: 

H1: Razvoj usnjarstva je doţivel razcvet v 30. letih 20. stoletja. Razlogi za propad 
usnjarske obrti pri nas so uvaţanje poceni izdelkov iz tujine in večja konkurenca 
na trgu. 

H2: Usnjarstvo se pri pouku druţbe v 4. razredu osnovne šole obravnava v 
majhnem obsegu, učitelji to temo poučujejo večinoma le v učilnici prek podajanja 
besed, slikovnega gradiva in ogleda videoposnetkov. 

H3: Učne dejavnosti, ki jih za učence osnovne šole pripravljajo v Muzeju 
usnjarstva na Slovenskem, so didaktično primerne (glede na učni načrt za druţbo) 
za učence osnovnih šol. 

H4: Velenjska kotlina ponuja veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, ki si jih 
lahko učenci osnovne šole ogledajo na ekskurziji. 
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12 METODOLOGIJA RAZISKAVE 

 Vrsta raziskave 12.1

V magistrskem delu je raziskovalni pristop kvalitativno raziskovanje, v teoretičnem 
delu bomo uporabili deskriptivno metodo, v empiričnem delu pa raziskovalno 
metodo intervjujev in anketiranja. Podatke bomo zbrali z anketnim vprašalnikom in 
opravili dva strukturirana intervjuja (kvalitativna in kvantitativna raziskava).  

 Proučevane osebe 12.2

V raziskavo smo sprva vključili tri usnjarje, strojarskega mojstra gospoda Janeza 
Grčarja, usnjarja gospoda Matijo Okršlarja (sin nekdanjega direktorja podjetja 
Toko) in gospoda Janeza Repanška, oblikovalca usnjene galanterije, ki je bil prav 
tako zaposlen v podjetju Toko. Gospod Okršlar je moral tik pred izvedbo intervjuja 
odpovedati sodelovanje, tako da smo izvedli samo dva intervjuja. Osebe smo 
izbrali z namenom, saj smo hoteli intervjuvati čim več različnih poklicev, ki se 
dotikajo usnjarstva in te obrti (strojar usnja, usnjar, oblikovalec usnjene galanterije 
– to so vsi poklici, ki zadevajo usnjarstvo, saj so strojarstvo, irharstvo, sedlarstvo, 
krznarstvo in oblikovanje usnjene galanterije panoge usnjarstva).  

Intervjuja sta neslučajnostna, saj sta bila kriterija za izbor intervjuvancev, da 
opravljajo oziroma so opravljali enega od omenjenih poklicev (strojar, usnjar, 
oblikovalec usnjene galanterije), in da so ali še delujejo v Domţalah oziroma 
okolici. Vzorec v našem anketnem vprašalniku predstavljajo učitelji 4. razredov, ki 
so zaposleni na OŠ Domţale. 

 Postopek zbiranja podatkov in opis instrumentov 12.3

Primarne podatke za teoretični del magistrskega dela smo pridobili v strokovni 
literaturi. Sestavili smo (anonimni) anketni vprašalnik, ki smo ga osebno 
posredovali trem učiteljem 4. razredov na Osnovni šoli Domţale55 in jih prosili za 
sodelovanje v raziskavi. Opravili smo tudi dva intervjuja, in sicer intervju s 
strojarskim mojstrom gospodom Janezom Grčarjem in z gospodom Janezom 
Repanškom, oblikovalcem usnjene galanterije. Intervjuja smo opravili na domu 
intervjuvancev, saj okolje pomembno vpliva na vedenje in ravnanje posameznika 
(Bogdan in Biklen, v Vogrinc, 2008). Opravili smo ju individualno, oba 
intervjuvanca sta odgovarjala na preteţno enaka vprašanja, le nekatera vprašanja 
smo prilagodili glede na posebnost dela oz. poklica obeh intervjuvancev.56 

Pri naši raziskavi smo uporabili metodo terenskega dela, intervjuvanca smo 
predhodno poklicali po telefonu, jima razloţili namen raziskave in ju povprašali po 
pripravljenosti za sodelovanje. Pripomočki, ki smo jih uporabili za intervjuja, so bili 
mobilni telefon, s katerim smo intervjuvanca posneli, zvezek, kamor smo si beleţili 
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 Anketne vprašalnike smo osebno posredovali tudi učiteljem 4. razredov na OŠ Rodica, vendar 
so zavrnili sodelovanje v naši raziskavi, tako da smo anketirali le učitelje 4. razredov na OŠ 
Domţale.  
56

 Eden od intervjuvancev, gospod Repanšek, je bil zaposlen v pomembnem usnjarskem podjetju 
Toko, zato smo vprašanja o podjetju zastavili le njemu, gospod Grčar pa je strojarski mojster s 
samostojno obrtjo (gospod Repanšek ni nikoli imel samostojne obrti), zato so nekatera vprašanja 
prilagojena temu. 
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kakšne zanimive informacije, ki bi jih lahko dodali, in svinčnik. Oba intervjuja smo 
zvočno posneli z mobilnim telefonom, ker nam intervjuvanca nista dovolila posneti 
intervjujev s kamero, saj bi bila preveč nervozna. Pred pričetkom intervjuja je bilo 
seveda treba o soglasju za snemanje povprašati intervjuvanca in nato spoštovati 
njuno ţeljo, če ne bi ţelela pristati na snemanje (Vogrinc, 2008).  

Obiskali smo tudi Muzej usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju in tam pridobili 
podatke o razvoju usnjarstva pri nas (razvoj usnjarstva v Šoštanju in na 
Slovenskem) kot tudi podatke o pedagoških dejavnostih, ki jih za učence osnovnih 
šol pripravlja muzej. Te podatke smo nato predstavili in analizirali z vidika pouka 
druţbe (didaktična primernost v skladu z učnim načrtom za druţbo). Izdelali smo 
tudi predlog ekskurzije v Velenjsko kotlino z obiskom Muzeja usnjarstva na 
Slovenskem, ekskurzija je namenjena učencem 4. razredov osnovne šole. 

 Postopek obdelave podatkov 12.4

Podatke, ki smo jih pridobili iz anketnih vprašalnikov, smo predstavili opisno ter s 
preglednicami in grafi. Odgovore intervjujev bomo posneli in naredili prepis, ki bo v 
predelani, torej knjiţni obliki, med seboj jih bomo primerjali in analizirali. Intervju 
bomo prepisali v parafrazirani obliki in pazili, da pri tem ne izpustimo česa 
pomembnega. Pedagoške programe, ki jih za učence osnovnih šol organizirajo v 
Muzeju usnjarstva na Slovenskem, bomo analizirali v skladu z učnim načrtom za 
druţbo ter predstavili njihovo didaktično primernost in uporabnost za poučevanje v 
razredu (glede na operativne cilje, ki jih učenci doseţejo pri posameznem 
pedagoškem programu). 

 Intervjuja z usnjarskima mojstroma – analiza vsebine intervjujev 12.5

V magistrskem delu smo kljub nameri intervjuvati tri usnjarske mojstre zaradi 
odsotnosti enega od treh intervjuvancev intervjuvali le dva, in sicer strojarja usnja 
gospoda Janeza Grčarja in oblikovalca usnjene galanterije gospoda Janeza 
Repanška. Prek intervjujev z omenjenima smo pridobili podatke o enem izmed 
ciljev naše raziskave, ki je ugotoviti, kako je potekal zgodovinski in tehnični razvoj 
usnjarstva v Domţalah in kateri so razlogi za propadanje usnjarstva v Sloveniji. 

12.5.1 Intervju s strojarskim mojstrom gospodom Grčarjem 

Kje ste se šolali za svoj poklic? 

Ko sem končal osnovno šolo, sem odšel v Šmartno pri Litiji. Tam je imela 
Industrija usnja Vrhnika tovarno, kjer so delali goveje koţe in krzno. V tovarni smo 
imeli tudi šolo, šlo je za tovarniško šolo. Ne vem, če to danes še obstaja, svoje 
delavce so tam izobraţevali. To je bila poklicna šola, v tej tovarni sem naredil dva 
razreda poklicne šole. Leta 1975 sem končal šolo. Takrat si nujno moral imeti 
izobrazbo, da si odprl obrt, zdaj ne vem, če je še tako. Tovarna je izobraţevala 
svoje delavce, da je imela kader. Ni pa bila to samo šola, tudi delali smo zraven, 
imeli smo nekaj ur šole, nato smo delali v proizvodnji. V Domţalah so imeli sicer 
odlično usnjarsko šolo, Usnjarski tehnikum.  
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Nam lahko na kratko opišete, kaj je to strojenje koţ in za kakšen postopek 
gre? 

Strojenje je postopek, kjer se zamreţi kolagenske verige, npr. vi imate koţo, ki je 
pokvarljiva, in če jo pustite nekaj dni, bo začela smrdeti, bo zgnila, kot npr. meso. 
S strojenjem to preprečimo in koţo naredimo stabilno, odvisno, kakšno strojenje 
je, ali je stabilno proti vročini, in če je stabilno, da je koţa raztegljiva, vendar 
strojenja so različna. Poznamo več načinov strojenja, to se ves čas razvija, v 
glavnem gre za stabiliziranje koţne substance, da ni več pokvarljiva. Gre za 
kemijo, tako kot je ţivljenje kemija, je tudi to kemija. V bistvu gre za vezavo, da se 
koţa veţe na beljakovinske verige ali se nanje usede, nekateri mojstri te verige ţe 
malo pokvarijo in s tem se potem koţne substance stabilizirajo. Obstaja veliko 
načinov. 

Kje dobite koţe oziroma material za delo? 

Koţe smo včasih veliko kupovali na kmetijah, ko so doma klali, zdaj tega ni več. 
Danes je treba vse ţivali klati v klavnicah in te morajo biti oštevilčene. Vse, kar 
kupimo, če kupujemo npr. goveje in svinjske koţe, kupujemo pri zbirateljih, ki 
zbirajo koţe s klavnic, jih sortirajo in naprej prodajajo. Nič ne kupujemo v 
klavnicah. Edino ovčje koţe lahko kupujemo pri kmetih, ker ovce še lahko koljejo 
doma. Delamo tudi irhovino iz srn, koţe iz srn kupujemo pri razkosevalnicah, kjer 
zbirajo ustreljene ţivali, odirajo koţe divjadi oz. srn, tovrstne koţe pa kupujemo le 
poleti, ker irhovino iz srn delamo le poleti. Glede materialov je tako, da smo včasih 
veliko dobili v Sloveniji, danes pa skoraj ni tovarne, ki bi proizvajala kakšne stvari 
za nas, z izjemo Tovarne Tanina v Sevnici, ki se ukvarja z rastlinskim strojenjem. 
Vse moramo kupovati v tujini, razen ţveplene kisline, soli in apna. Največ 
kupujemo v Avstriji, tam so najbliţje podruţnice svetovnih podjetij, kjer lahko 
kupimo določene proizvode, nekaj kupujemo v Italiji, skoraj vse kemikalije 
kupujemo v tujini, tudi olje za mazanje koţ. 

Katere koţe so primerne za strojenje, katere so najprimernejše? 

Vsako koţo lahko ustrojimo, vendar trenutno največ strojimo ovčje in kozje koţe, 
srnine koţe, in sicer koţe letnih srn, ker imajo poleti primerno koţo za izdelavo 
irhovine za čiščenje stekel avtomobilov. Srna namreč spremeni debelino koţe, 
poleti ima debelo koţo in malo dlak, pozimi pa tanko koţo in zelo veliko dlak, zato 
ta koţa ni primerna za strojenje. Včasih smo veliko strojili tudi domače svinjske 
koţe, ko so ljudje klali, prav tako goveje koţe, vendar tega danes ne delamo več 
pogosto, razen na ţeljo strank. Delamo samo dekorativno krzno, za predpraţnike, 
usnja ne delamo, včasih smo delali veliko usnja, delali smo tapetniško usnje in 
razna tehniška usnja, ki jih potrebujejo za konjske vprege. Zdaj tega ne delamo 
več, ker se te stvari poceni uvaţajo iz tujine. Mi ne moremo dobiti tako poceni koţ, 
ker smo premajhni. Strojimo goveje, telečje, konjske, ovčje koţe in koţe iz srn, 
delamo pa tudi za stranke, če stranke prinesejo neko robo, potem naredimo. Vse 
delamo bolj na krzno, da ostane dlaka, ne na usnje. Za stranke delamo na usnje 
samo še velur, hlače irharice, drugače pa ne delamo več tega. 

Kakšni so bili začetki dela v delavnici? 

Pri nas ni bila to nobena teţava, ţe od malih nog sem delal doma, to je prednost 
obrtniške druţine. Tako rekoč, odkar sem shodil, sem delal doma. Najprej sem 
delal enostavne stvari, česal koţe in takšne stvari, nato pa postopoma vse teţje. 
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Ste bili prvotno zaposleni v kakšni tovarni, kdaj ste odprli samostojni obrat? 

V nobeni tovarni nisem delal, najprej sem pomagal očetu, nato sva zaradi ţelje po 
več delavcih skupaj vodila obrt, da smo lahko imeli več delavcev. Oče je zelo 
dolgo delal, od leta 1978 do 1994 sem delal z njim. Leta 1994 sem odprl 
samostojno obrt. 

Katere koţe najpogosteje strojite pri vašem delu in katere izdelke še 
izdelujete?  

Strojimo predvsem ovčje in kozje koţe ter koţe letnih srn, izdelujemo veliko 
irhovine za čiščenje stekel avtomobilov in tudi precej ovčjega krzna za otroške 
vozičke, izdelujemo pa tudi precej hlač irharic. 

Katero tehnologijo ste uporabljali oz. uporabljate pri vašem delu in katera 
orodja oz. pripomočke? Kako ste sledili spremembam v tehnologiji? 

Tehnologija se je spreminjala, vendar največ se spreminja zdaj. Od začetka so 
poznali naravna strojenja, kot so strojenje na irh, strojenje na galun, rastlinsko 
strojenje. Kasneje se je pojavilo kromovo strojenje, ki je najboljše in pri tej vrsti 
strojenja dobimo najboljše usnje. V današnjih časih smo zelo ekološki, tovrstno 
strojenje ni več v redu. Spet je v trendu takšno strojenje kot včasih, ne več s 
kromom. Mi delamo dosti ovčjega krzna za otroške vozičke in vidim, kakšne so 
ţelje strank. Vse je postalo zelo napeto, ljudje so prestrašeni in se zelo bojijo 
kroma. Menim, da je strah malo odveč, moja mama in oče sta doţivela preko 90 
let, kljub temu da sta bila 24 ur na dan v delavnici, ampak to je tudi ta psihologija v 
mislih ljudeh. Ko se krom enkrat nekam veţe, ne gre ven, tega se ljudje bojijo. 
Večinoma dodamo samo malo kroma, tako ni to nič nevarno, ljudje lahko brez 
teţav nosijo cokle, strojene s kromovim strojenjem, oz. kakšne druge izdelke. 
Obstaja veliko načinov strojenja, vendar pri strojenju z ribjim oljem ne moreš 
narediti backa pri ovčjem krznu, pri rastlinskem strojenju pa lahko, to tudi delamo, 
npr. s kostanjem delamo koţe, dlaka se pobarva v rjavo, ima tudi vonj po lesu. To 
je ekološko in takšne izdelke izdelujemo za dojenčke.  

Pri klasičnem strojenju je dlaka tako navznoter kot tudi navzven bela, pri 
rastlinskem pa se pobarva rjavo. Poznamo tudi medicinsko strojenje, tukaj gre za 
koţe, ki jih lahko večkrat operemo. To je organsko strojenje, pri tem se krom lahko 
čez leta vrne in je povraten. To je zame bolj nevarno kot kromovo strojenje. Danes 
se takšno strojenje pogosto uporablja, ker notri ni nobenih kovin. Mi še nekaj 
strojimo na krom, vendar ga dodamo le toliko, da je koţa bolj trpeţna, prostega 
kroma ni več, tako da je varno.  

V Ikei sem videl, da imajo koţe iz brazilskih ovc, ki so strojene na galun in tudi ne 
vsebujejo teţkih kovin, vendar jih ne smeš prati. Vračamo se v stare čase, vendar 
če hočemo imeti zelo dobro usnje (na primer tapetniško), je treba dodati malo 
kroma, drugače to ni to. Mi sledimo spremembam, ker moramo. Od orodij in 
pripomočkov pa uporabljamo noţe za struţenje, mezdrilne noţe za čiščenje 
mesnate strani koţe, kemikalije (npr. krom, ţveplena kislina, apno), sol, olje za 
mazanje koţ, naravna barvila za barvanje koţ (kostanj), sode za strojenje usnja, 
različne stroje, kot npr. napravo za mezdrenje in stroj za struganje koţ, imamo pa 
tudi lesene okvirje, ki preprečujejo krčenje koţ pri sušenju le-teh. 
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S kom največ poslujete oz. kdo so vaše stranke? 

Veliko imamo fizičnih, zasebnih strank, ki prinesejo ovčje koţe ali kakšne druge 
vrste koţ, vendar je bilo včasih tega še veliko več. Včasih smo imeli veliko 
obrtnikov, ki so delali npr. rokavice in smo jim prodajali usnje, zdaj tega skorajda ni 
več, kajti večinoma se rokavice uvaţajo s Kitajske. Imamo tudi nekaj posebnih 
strank, ki delajo opremo za telovadnice, orodja oz. konje za gimnastiko, in stranke, 
ki delajo vloţke za čevlje. Sicer nimamo čevljarskega usnja, vendar imamo takšno 
rastlinsko usnje, ki je primerno za vloţke. Delamo tudi zapestnice za mlade, ki so 
zdaj zelo popularne, prodajamo pa tudi plastične cepljence za jermena pri 
harmonikah, za nahrbtnike, tudi usnje za lesene cokle. Prav tako izdelujemo 
irharice, vendar drugačne, kot jih delajo Avstrijci, gre za drugače strojeno usnje, ki 
je bolj tanko.  

Veliko prodamo jelenovih koţ za čiščenje stekel avtomobilov, prodajamo jih 
Petrolu, OMV-ju in tudi nekaj Sparu. Ne prodajamo sami, ampak prek 
posrednikov. Prodajamo tudi usnje za proteze, zobozdravniki za poliranje protez 
uporabljajo posebno usnje, nekaterim strankam prodajamo posebno vrsto usnja za 
vojaške zadeve, v trgovine za pohištvo prodamo tudi nekaj ovčjega krzna in tudi 
kljuke. Nimamo več svoje trgovine, včasih smo jo imeli na Cankarjevem nabreţju v 
Ljubljani. Takrat je bilo stanje obrti odlično, prodajanje koţ je bilo pravi hit, starša 
sta to videla v tujini in poskusila tudi doma. Najprej sta izdelovala le izdelke iz 
usnja, nato sta se lotila še strojenja in izdelave koţ. Ljudje so zadevo zagrabili in 
še preden je mama pripeljala koţe v Ljubljano, v našo trgovino, so čakali v vrstah. 
To je bilo nekaj novega, danes seveda ni več tako, vsega je preveč, sedaj je 
ogromno izbire predpraţnikov in vseh stvari, časi so povsem drugačni. 

Ste kdaj poslovali tudi s tujino? 

Vsa leta prodajamo usnje za zobno protetiko enemu od zobozdravnikov na 
Hrvaškem, v Avstrijo prodajamo jelenje koţe za čiščenje stekel avtomobilov, v 
Italijo pa prodajamo krzno nekemu gospodu, ki opremlja gostilne. V Avstrijo 
prodajamo tudi nekaj irhovine in rastlinsko strojeno usnje, vendar to prodajamo v 
manjših količinah. Smo zelo majhni. 

Kakšno je bilo stanje vaše obrti v preteklosti, kje so bile največje razlike v 
primerjavi z današnjim delom?  

Bistvenih razlik ni, razlike vidim samo, če pogledam v čase mojega očeta, ko je 
delal moj oče. On je začel z našo obrtjo, izučil se je pri mojstru Bolharju v 
Domţalah. Gospod Bolhar je imel veliko vajencev in pomočnikov in svojo 
usnjarsko delavnico, za tiste čase je bil velik obrtnik. Po šolanju se je oče zaposlil 
v domţalski usnjarni, tam je nekaj časa delal, vendar je obenem delal tudi doma. 
Doma je delal na črno, lahko je izdelal skorajda vse, z izjemo tanjšanja koţ. 
Namreč, doma ni imel ustrezne naprave, zato je koţe nosil v domţalsko usnjarno, 
vendar so to ugotovili in so ga odpustili. Nato je skupaj s prijateljem odprl obrt v 
drvarnici ţenine hiše. Kasneje je zgradil svojo hišo, si izdelal delavnico in si kupil 
stroje. Vse naprave, ki jih je kupil, so bile stare, saj ni imel denarja. Še zmeraj 
imamo stare stroje, nič ni modernega, sicer imamo precej opremljeno delavnico, 
lahko delamo z veliko vrstami usnja, vendar so stroji stari. 
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Kdaj je bilo zlato obdobje strojarstva? 

Za nas je bilo zlato obdobje malo pred osamosvojitvijo Slovenije, imeli smo zelo 
veliko dela, imeli smo veliko koţ, ljudje so doma klali in so nam nosili postrojiti 
koţe. To je bilo zelo dobro delo, kajti če prineseš koţo, jo mi naredimo, vi plačate 
in koţa je takšna, kot je, lepa ali grda. Ko pa prodajaš koţe, pa ne moreš prodati 
grdih. Usluga strojenja je bila zelo v redu, zdaj tega ni več, le ovčje koţe še vedno 
strojimo, in sicer stranke nam prinesejo koţe, nato jih postrojimo. 

Kakšno je stanje strojarske obrti v Domţalah? Kje se lahko mladi sploh 
izšolajo za poklic? 

V Domţalah sta le dva strojarja z zasebno obrtjo, stanje je zelo slabo, glede 
šolanja mladih pa ni stanje nič boljše, saj trenutno izobraţevanje za poklic strojarja 
sploh ni mogoče oz. vsaj v Domţalah in okolici vem, da ni nobene šole. Kar je 
velika škoda, saj je bil včasih Usnjarski tehnikum odlična šola za izobraţevanje 
usnjarjev, poleg tega so imeli dobro šolo tudi v Šmartnem pri Litiji, sicer je šlo za 
tovarniško šolo Industrije usnja Vrhnika. 

Kakšno je vaše mnenje o propadu slovenske usnjarske industrije? Kdo je 
glavni krivec za propad usnjarske industrije? 

Predvsem je krivo to, da izvaţamo poceni izdelke iz tujine, predvsem s Kitajske 
(npr. usnjene rokavice), včasih smo mi delali usnje, ki smo ga nato prodajali 
obrtnikom, ki so izdelovali rokavice, dandanes se vse le še uvaţa, ker je poceni, 
čeprav manj kakovostno. Prav tako smo včasih delali veliko tapetniškega usnja in 
razna tehniška usnja, ki jih potrebujejo za konjske vprege. Veliko tega se je delalo 
tudi v tovarnah. Dandanes se te stvari le še poceni uvaţajo. 

12.5.2 Intervju z oblikovalcem usnjene galanterije gospodom Repanškom 

Kje ste se izšolali za svoj poklic oblikovalca usnjene galanterije in koliko 
časa je trajalo? 

Šolal sem se v Domţalah na Srednji usnjarsko-galanterijski šoli, šlo je za 
galanterijsko smer. Na šolo sem se vpisal leta 1960, končal sem jo leta 1964. Šlo 
je za Usnjarski tehnikum. To je bila odlična šola, od usnjarskih šol sta obstajali le 
Tehnikum in še ena usnjarska šola v Kraljevu. Tehnikum je bil bolj kakovosten od 
te šole, sem so hodili tudi Srbi oz. prebivalci z območja bivše Jugoslavije in iz 
drugih evropskih drţav, prav tako so v Domţale prihajali Alţirci, kar je zelo 
zanimivo.  

Nam lahko na kratko predstavite, kaj je bilo vaše delo oz. s čim ste se 
ukvarjali? 

Moje delo je bilo oblikovanje usnjene galanterije, oblikoval sem ţenske torbice, 
denarnice, pasove in takšne reči. 

Kakšni so bili začetki vašega dela, kje ste začeli z delom?  

Najprej sem se izšolal na Usnjarskem tehnikumu, nato sem se hitro zaposlil v 
podjetju Toko, kjer sem dobil prvo zaposlitev. 
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Kdaj in kako je prišlo do sodelovanja s podjetjem Toko? Koliko časa ste bili 
zaposleni v Toku? 

Leta 1965 sem se zaposlil v Toku, kjer sem deloval do leta 1970, in sicer na 
področju oblikovanja usnjene galanterije. S tem sem se ukvarjal od prvega dne. 
Dobil sem namreč priporočilo s strani šole, od mojega takratnega razrednika 
gospoda Miklavčiča. V Toku so mi dali moţnost, da sem takoj, brez kakšne 
priprave, prešel na oblikovanje. Po spletu dobrih okoliščin smo dosegli, da smo 
prvič v zgodovini tovarne Toko prodali kolekcijo v Italijo, nismo prodali izdelkov, 
ampak dizajn. To nam je uspelo ţe kmalu, ko sem prišel. Kolekcijo smo prodali 
zelo znani hiši, ki se je ukvarjala z modo, in sicer Roberti di Camerino iz Benetk. 

Kje ste dobili material za delo? 

Osnovna surovina je bila domača, usnje smo dobili iz Tovarne usnja Utok Kamnik, 
iz Tovarne usnja Vrhnika, Tovarne usnja Šoštanj in nekaj tudi iz Industrije usnja 
Vrhnika. 

Katere izdelke ste oblikovali pri vašem delu, kateri so bili najbolj pogosti? 

Glavni proizvod, če pogledam odstotkovno, gledano preko 60 %, so bile ţenske 
torbice, oblikoval sem še manjše artikle, kot so drobna galanterija, pasovi, 
nekajkrat sem poskusil tudi z oblikovanjem stanovanjske opreme iz usnja. 

Katera orodja oz. tehnologijo ste uporabljali pri delu?  

Šlo je za tehnologijo usnjene galanterije, na srednji šoli smo imeli predmet, kjer 
smo se o tem poučili. Pri delu v tovarni smo dobili ţe obdelano usnje, obdelane 
koţe, potem se je vršil razrez teh koţ in nato šivanje, lepljenje in končevanje 
izdelka. 

Katera vrsta usnja je bila najprimernejša za oblikovanje izdelkov oz. katere 
vrste usnja ste uporabljali pri delu? 

Ne toliko za oblikovanje kot za uporabo je bilo najbolj zaţeleno goveje oz. telečje 
usnje. V manjšem odstotku pa se je predelovalo tudi svinjsko usnje. V Toku smo 
imeli tudi oddelek Reptilio, kamor so spadale koţe kač, krokodilov, rib in manjših 
plazilcev. S tovrstnimi koţami se nisem veliko ukvarjal, nekje do 4 % dela sem 
posvetil temu, saj je bila to velika ekskluziva za naše podjetje. 

Kako ste sledili najnovejšim trendom pri oblikovanju pri delu v tovarni 
Toko? 

Jaz sem imel to moţnost, da sem imel v tovarni Toko mentorja gospoda Okršlarja, 
ki me je pošiljal na različne sejme v tujino. Ravno z ogledi sejmov in seveda z 
lastnimi idejami sem nato prodrl tudi na tuji trg. 

Kdo vse so bile vaše stranke? Ste katerega od izdelkov tudi izvaţali v tujino? 

Stranke so bili predvsem Italijani, dizajn smo prodali zelo znani modni hiši Roberte 
di Camerino iz Benetk, leta 1952 smo kar 40 % izdelkov izvaţali na zahodno 
trţišče, največ v Italijo, Francijo, Nemčijo in tudi Ameriko, kasneje pa tudi v Rusijo. 
Nekaj smo seveda prodali tudi doma (predvsem torbice, denarnice, pasove). 
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Kaj pa uvaţanje iz tujine? 

Iz tujine smo uvaţali le za projekt Reptilio, torej koţe rib, plazilcev in kač. 

Kako ste nadaljevali svojo kariero po Toku? 

Leta 1970 sem se odločil, da preneham delati v Toku, saj sem imel manjše 
probleme pri ustvarjanju. Dobil sem ponudbo direktorja Industrije usnja Vrhnika, 
gospoda Antona Debevca, in leta 1970 sem se zaposlil v tem podjetju. Tam sem 
delal do leta 1975. Nato sem začel popolnoma na novo in ustvaril prvi (takrat so 
bili znani TOZDI) TOZD, šlo je za predelavo usnja v usnjeno galanterijo. Ustvarjal 
sem v bivših prostorih manjše proizvodnje čevljev, ki se je imenovala, mislim, da 
Sloga. 

Ste obveščeni o tem, da podjetje Toko menda še zmeraj deluje v Ljubljani? 
Šlo naj bi za podjetje, ki deluje pod imenom Toko in se ukvarja s prodajo 
kovčkov, vendar naj ne bi imelo zveze s podjetjem Toko. So govorice 
resnične? 

To ne vem, kaj je v Ljubljani, Toko se je iz Domţal selil v Lukovico in slišal sem, da 
so tudi tam zaprli proizvodnjo.  

Ste kdaj odprli tudi samostojno obrt? 

Ne, samostojno sem se sicer ukvarjal, ne toliko z izdelovanjem, bolj z 
oblikovanjem usnjene galanterije, delal sem za naročnike v Italiji, Nemčiji in 
Franciji. 

Kdaj je bilo zlato obdobje oblikovanja usnjene galanterije? 

Leta 1952 smo kar 40 % izdelkov izvaţali na zahodno trţišče, leta 1970 pa smo 
imeli kar 1200 zaposlenih. Zlato obdobje je bilo nekje od leta 1950 do 1975, potem 
pa je prišlo do večje konkurence in do uvaţanja cenejših izdelkov usnjene 
galanterije. 

Katere so največje razlike v oblikovanju usnjene galanterije, če primerjamo 
preteklost z današnjimi časi? 

Čeprav se ne ukvarjam veliko s tem, ampak ker imam še vedno kontakte v Italiji, ki 
je trenutno največji proizvajalec usnjene galanterije in obenem tudi dizajna, lahko 
povem, da so oni hitro ugotovili, da svojih proizvodov ne smejo dati delati v tretje 
drţave, ampak jih še vedno proizvajajo doma, ustvarili so pogoje, da lahko ljudje 
še vedno doma delajo usnjene izdelke. Tako so ohranili delovna mesta in 
kakovost usnjenih izdelkov. Pri nas pa vse le uvaţamo s Kitajske, ker je poceni, 
tako je izdelava usnjenih izdelkov, tako galanterijskih kot oblačilnih, minimalna. 
Včasih smo veliko proizvajali v Sloveniji, uvaţali smo minimalno, danes se vse le 
uvaţa, izdelava izdelkov je minimalna. To je glavna razlika. 

Kakšno je stanje oblikovanja usnjene galanterije v Domţalah? Kje se lahko 
mladi izšolajo za poklic? 

V Domţalah sta še dva oz. trije proizvajalci zasebniki, vse ostalo je bilo ob 
osamosvojitvi uničeno. Kako se vrši izobraţevanje novih usnjarjev, ne vem, vem 
pa, da je tudi na področju izdelave usnjenih artiklov, tako galanterijskih kot 
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oblačilnih, stanje zelo osiromašeno, ker je prevladala industrija oz. proizvodnja na 
Kitajskem. Zdaj se stvari uvaţajo, proizvodnja domačih izdelkov je minimalna, kar 
je velika škoda, saj to delo zahteva veliko ročnega dela in potrpeţljivosti, kar pa 
Slovenci imamo. 

Kakšno je vaše mnenje o propadu slovenske usnjarske industrije, kdo je 
glavni krivec za propad usnjarske industrije? 

Kdo je glavni krivec, teţko rečem, kolikor sem jaz dobil občutek oz. moje mnenje 
je, da so za propad ne le usnjarske, ampak tudi druge industrije, ki je bila močna, 
kreativna in kakovostna, krive razmere, ker smo po osamosvojitvi v Sloveniji 
mislili, da se bosta cedila med in mleko. Krivi smo bili sami, saj smo mislili, da bo 
kar vse potekalo gladko, ampak vsaka stvar ima svojo posledico, vsak bim ima 
svoj bom. 

12.5.3 Analiza intervjujev 

Oba mojstra sta hodila na štiriletno srednjo šolo, gospod Grčar je obiskoval 
tovarniško šolo Industrije usnja Vrhnika v Šmartnem pri Litiji, ob šolanju pa je tudi 
delal v proizvodnji (nekaj ur šole, nato delo v proizvodnji). Gospod Repanšek je 
obiskoval Srednjo usnjarsko-galanterijsko šolo na Usnjarskem tehnikumu v 
Domţalah, ki je slovel kot odlična šola. Ob šolanju ni delal, temveč se je le 
izobraţeval. Razlika je v tem, da je šlo pri šoli Industrije usnja Vrhnika za 
tovarniško šolo, kjer je tovarna izobraţevala svoje delavce, da so imeli kader, 
medtem ko je šlo pri šoli, ki jo je obiskoval gospod Repanšek, za zelo kakovostno 
šolo, ki pa ni imela nobene veze s katero od tovarn. Je pa res, da je galanterijski 
oddelek na Usnjarskem tehnikumu leta 1954 nastal na pobudo tovarne Toko, saj 
se je začelo razvijati oblikovanje usnjene galanterije. 

Delo gospoda Grčarja je bilo strojenje usnja, gre za postopek, kjer se zamreţi 
kolagenske verige, da koţa ne zgnije in ne začne smrdeti, postane stabilna in 
čvrsta, stabilizira se koţna substanca, gre tako rekoč za vezavo, kjer se koţa veţe 
na beljakovinske verige. Gospod Repanšek pa je pri svojem delu oblikoval 
usnjeno galanterijo, predvsem ţenske torbice, denarnice in pasove, nekajkrat je 
poskusil tudi z oblikovanjem stanovanjske opreme iz usnja.  

Glavna razlika pri delu obeh mojstrov je, da gospod Grčar dela s surovimi koţami, 
ki seveda še niso obdelane oz. postrojene. Kupi koţe, ki jih mora nato postrojiti, 
gospod Repanšek pa je pri svojem delu v podjetju Toko dobil57 ţe obdelano usnje 
oz. obdelane koţe, nato pa so se v tovarni vršili razrez teh koţ, šivanje, lepljenje in 
dokončevanje nekega izdelka, ki so ga izdelali. 

Opazna razlika med gospodom Grčarjem in gospodom Repanškom je v začetkih 
njunega dela. Gospod Grčar je ţe od malih nog pomagal očetu v delavnici, sprva 
je delal enostavnejša dela, kot je npr. česanje koţe, nato pa je postopoma prešel 
na teţje stvari, hitro je pomagal očetu pri vodenju druţinske usnjarne, nato pa sam 
prevzel samostojno obrt. Nikoli ni delal v nobeni od usnjarskih tovarn. Gospod 
Repanšek pa se je najprej izobrazil na Srednji usnjarsko-galanterijski šoli v 
Domţalah (Usnjarski tehnikum Domţale), nato pa se je hitro zaposlil v podjetju 

                                            
57

 Uporabili smo preteklik, ker gospod Repanšek ne dela več v podjetju Toko in trenutno precej 
malo dela, gospod Grčar pa je še vedno aktiven in še zmeraj aktivno stroji koţe. 
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Toko Domţale, pred tem ni opravljal nobenega drugega dela, ni delal ţe od 
malega kot gospod Grčar. To je prednost obrtniške druţine, kar nam je v intervjuju 
povedal tudi gospod Grčar. Vidimo torej opazno razliko v tem, da se je gospod 
Repanšek takoj po šolanju zaposlil v tovarni Toko, nato pa je delal še v Industriji 
usnja Vrhnika, na koncu delovne poti pa je sam oblikoval izdelke usnjene 
galanterije, vendar nikoli ni odprl samostojne obrti, nekoliko je delal le za 
naročnike iz tujine. Gospod Grčar pa je ţe od malih nog delal doma in ni nikoli 
delal v nobeni od tovarn, dolgo je pomagal očetu, nato pa odprl samostojno obrt.  

Pri materialu, ki sta ga usnjarja uporabljala pri svojem delu, je vidna velika razlika, 
namreč gospod Grčar kupuje precej več materiala, od različnih vrst koţ do 
kemikalij in pripomočkov ter olja za mazanje koţ, koţe dobi v Sloveniji, vse 
kemikalije, z izjemo ţveplene kisline in apna, pa kupuje v tujini (v Sloveniji kupi sol, 
ţvepleno kislino, apno in seveda koţe). Gospod Repanšek je pri delu v podjetju 
Toko delal le z usnjem, zato so v tovarni potrebovali manj materiala oz. 
pripomočkov in kemikalij, razlika pa je vidna tudi v tem, da je gospod Grčar 
materiale in pripomočke kupoval oz. kupuje tako v Sloveniji kot tujini, gospod 
Repanšek pa je vso potrebno usnje za delo dobil iz slovenskih tovarn usnja. 
Gospod Grčar večino stvari kupuje v tujini, gospod Repanšek pa je pri delu v 
podjetju Toko delal le s slovenskim usnjem. Tu je torej še ena velika razlika. 

Tudi pri tehnologiji so vidne razlike, gospod Grčar je uporabljal tako naravno 
strojenje (strojenje na irh, na galun, rastlinsko strojenje, strojenje z ribjim oljem) kot 
kromovo strojenje, pri delu gospoda Repanška pa je šlo za tehnologijo usnjene 
galanterije. Torej na eni strani je šlo za strojenje, kjer je treba surove koţe obdelati 
(postopek, kjer se zamreţi kolagenske verige), na drugi pa tehnologijo usnjene 
galanterije (dobili so ţe obdelano usnje, nato sledijo razrez, šivanje, lepljenje koţ 
in končevanje izdelka). Gospod Grčar je delal s kemikalijami in naravnimi barvili, 
gospod Repanšek pa ne, vendar je pri delu uporabljal šivanke, sukno, lepilo, 
škarje, česar gospod Grčar ni, oba pa sta pri delu uporabljala noţe (šlo je za 
različne noţe, strojarji uporabljajo noţ za struţenje in mezdrilne noţe za čiščenje 
mesnate strani koţe, oblikovalci usnjene galanterije pa manjše noţe za bolj fine 
postopke).  

Razlika je tudi v tem, da gospod Grčar v svoji delavnici dela z veliko različnimi 
stroji (kot je npr. stroj za struganje koţ), medtem ko gre pri oblikovanju usnjene 
galanterije za ročno delo in fine postopke, kot so razrezovanje, šivanje, lepljenje in 
končevanje usnjenih izdelkov. Vidimo lahko tudi podobnost, in sicer oba mojstra 
sta pri delu delala s koţami, le da gospod Grčar obdela surove koţe, gospod 
Repanšek pa je pri svojem delu dobil ţe obdelano usnje, ţe obdelane koţe, ki jih 
je bilo nato treba razrezati, šivati, lepiti in dokončati nek izdelek.  

Gospod Grčar pri svojem delu stroji predvsem ovčje in kozje koţe ter koţe letnih 
srn (irhovina za čiščenje stekel avtomobilov). Včasih so v Usnjarni Grčar veliko 
strojili tudi goveje in svinjske koţe, danes pa delno strojijo konjske in goveje oz. 
telečje koţe, po ţelji strank pa postrojijo tudi druge vrste koţ nekaterih eksotičnih 
ţivali, kot je npr. lama ali pa kakšna druga ţival.  

Gospod Repanšek je pri svojem delu, ne toliko za oblikovanje kot za uporabo, 
potreboval predvsem goveje oz. telečje usnje, v manjši meri se je predelovalo tudi 
svinjsko usnje, 4 % izdelkov, ki so jih izdelovali v Toku, pa je bilo izdelkov oddelka 
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Reptilio iz koţ kač, rib, krokodilov in manjših plazilcev. Gospod Repanšek pri 
svojem delu ni uporabljal ovčjih in kozjih koţ ter koţ iz letnih srn, gospodu Grčarju 
pa so za delo neznane koţe kač, rib, krokodilov in plazilcev, iz katerih so v Toku 
izdelovali izdelke za oddelek Reptilio. Oba usnjarja sta le v manjši meri delala s 
svinjskimi koţami. 

Pri vprašanju o izdelkih, ki sta jih najpogosteje izdelovala oz. jih še izdelujeta 
(gospod Grčar je še vedno aktiven), je gospod Grčar povedal, da je največ 
predvsem strojenja ovčjih in kozjih koţ in koţ letnih srn (poleti imajo primerno koţo 
za izdelavo irhovine za čiščenje stekel avtomobilov), veliko pa delajo tudi ovčjega 
krzna za otroške vozičke in podobnih stvari za dojenčke. Gospod Repanšek pa je 
pri svojem delu v tovarni Toko oblikoval predvsem ţenske torbice, izdelke drobne 
usnjene galanterije, kot so denarnice in pasovi, nekajkrat je poskusil tudi z 
oblikovanjem stanovanjske opreme iz usnja.  

Torej ţe ciljna tarča jima je bila različna, gospod Grčar izdeluje veliko izdelkov za 
dojenčke in koţe za domove, gospod Repanšek pa je oblikoval veliko torbic za 
ţenske, poleg tega gospod Grčar precej dela s koţami letnih srn, medtem ko je 
gospod Repanšek oblikoval predvsem izdelke iz govejega oz. telečjega usnja, s 
koţami letnih srn pa pri svojem sluţbovanju v podjetju Toko nikoli ni delal. 

Mojstra se precej razlikujeta tudi glede sledenja najnovejšim smernicam in 
trendom pri delu, namreč gospod Grčar pri svojem delu sledi smernicam 
predvsem tako, da mu npr. matere dojenčkov, za katere v Usnjarni Grčar delajo 
precej ovčjega krzna za otroške vozičke, povedo svoje ţelje in pokaţejo sodobne 
smernice.  

Gospod Repanšek se je udeleţeval ogledov sejmov v tujini, medtem ko je gospod 
Grčar za najnovejše smernice izvedel le prek strank in ni obiskoval sejmov, spet je 
tu razlika med obrtjo in industrijo. Toko je imel toliko več sredstev, da je lahko 
pošiljal usnjarje na sejme v tujino, gospod Grčar si je to teţko privoščil, saj je bil 
samostojni obrtnik in je imel veliko manj kapitala in strank. 

Tudi glede strank in poslovanja z njimi se gospoda Grčar in Repanšek precej 
razlikujeta. Gospod Grčar ima predvsem slovenske stranke, zasebniki mu 
prinesejo postrojiti koţe (ovčje koţe, lahko tudi koţe eksotičnih ţivali, kot je lama 
ali kakšna druga eksotična ţival), ima tudi stranke, ki delajo opremo za telovadnico 
in pri njem kupujejo usnje, stranke, ki delajo orodja za gimnastiko oz. konje, vloţke 
za čevlje, stranke, ki kupujejo plastične cepljence (potrebuje jih predvsem za 
jermena pri diatoničnih harmonikah, nahrbtnikih), prodaja tudi zapestnice, ki so 
trenutno zelo popularne pri mlajši populaciji, in usnje za lesene cokle.  

V sosednjo Avstrijo proda veliko koţ za čiščenje stekel avtomobilov (irhovina iz 
koţ letnih srn), prodaja tudi irharice, ki pa so drugačne, kot jih delajo Avstrijci, gre 
za drugače strojeno usnje, ki je bolj tanko. Na Hrvaško prodaja usnje za zobno 
protetiko, ki ga zobozdravniki potrebujejo za poliranje protez. Trgovinam za 
pohištvo in kljuke pa prodaja ovčje krzno, nekaterim strankam prodaja posebno 
vrsto usnja za vojaške zadeve. Gospod Repanšek je pri tem vprašanju izpostavil 
veliko manj domačih strank, povedal je, da so v Toku veliko izvaţali v tujino, leta 
1952 so kar 40 % vseh izdelkov izvozili na zahodni trg, veliko v Italijo, Nemčijo, 
ZDA, Avstrijo, kasneje pa so izvaţali tudi na vzhodni trg oziroma v Rusijo. 
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Prodajali so seveda tudi na domačih tleh, vendar natančneje strank ni izpostavljal, 
povedal je le, da so imeli tudi v Sloveniji precej strank (večinoma so prodajali 
ţenske torbice, izdelke drobne galanterije, denarnice in pasove). Poudarjal je 
predvsem tuji trg in trţišče. Glede poslovanja s tujino so med gospodom Grčarjem 
in gospodom Repanškom tudi precej velike razlike, oba sta uvaţala in izvaţala 
izdelke v tujino (gospod Grčar še vedno, gospod Repanšek pa ne več, ker ni več 
zaposlen v Toku, prav tako praktično ni več delovno aktiven).  

Gospod Grčar iz tujine uvaţa snovi (razne kemikalije) in izvaţa izdelke, npr. v 
Avstrijo jelenje koţe za čiščenje stekel avtomobilov in nekaj irhovine ter rastlinsko-
strojenega usnja, v Italijo izvaţa krzno nekemu gospodu, ki opremlja gostilne, na 
Hrvaško pa prodaja usnje za zobno protetiko enemu od zobozdravnikov. Gospod 
Repanšek pa je pri delu v podjetju Toko precej več posloval s tujino, namreč leta 
1952 so v podjetju kar 40 % vseh izdelkov izvaţali na zahodno trţišče (Italija, 
Avstrija, ZDA, Nemčija), kasneje pa tudi v Rusijo. Seveda so prodajali tudi v 
Sloveniji, vendar je velik deleţ predstavljalo poslovanje s tujino, precej večji kot pri 
gospodu Grčarju, ki večinoma dela s slovenskimi strankami.  

Tukaj je ţe velika razlika med mojstroma, poleg tega gospod Grčar veliko uvaţa 
(vse kemikalije za delo), nekaj izdelkov sicer tudi izvaţa, gospod Repanšek pa je 
pri delu v podjetju Toko večinoma izvaţal izdelke usnjene galanterije v tujino 
(veliko izdelkov na velik trg), uvaţali so le koţe kač, rib, krokodilov in manjših 
plazilcev, iz katerih so nato v oddelku Reptilio izdelovali prestiţne usnjene izdelke. 

Gospod Grčar in Repanšek sta si torej glede poslovanja s tujino tako podobna kot 
tudi različna, podobnost je v tem, da sta oba tako uvaţala kot izvaţala izdelke, je 
pa gospod Repanšek v podjetju Toko veliko več izvaţal kot gospod Grčar kot 
samostojni obrtnik (veliko več poslovanja s tujino pri gospodu Repanšku, kar je 
tudi razumljivo, saj je imel Toko bistveno večje trţišče kot obrtnik gospod Grčar). 

Izpostavili bi še eno razliko, in sicer gospod Grčar se je pritoţeval nad tem, da so 
lahko včasih veliko materialov kupovali v Sloveniji, danes pa skorajda ni tovarne (z 
izjemo tovarne Tanina v Sevnici), ki bi proizvajala kakšne dobre materiale za 
njegovo usnjarno, zato morajo veliko materialov oziroma kemikalij kupovati v tujini, 
v Sloveniji dobijo le ţvepleno kislino, sol, apno in seveda koţe različnih ţivali. 
Gospod Repanšek se je veliko manj pritoţeval glede uvaţanja iz tujine, namreč 
vse potrebno usnje, ki so ga potrebovali v Toku, so dobili iz slovenskih tovarn 
usnja, kot so Industrija usnja Vrhnika, Tovarna usnja Utok Kamnik, Tovarna usnja 
Vrhnika, Tovarna usnja Šoštanj, iz tujine so uvaţali le koţe kač, rib, krokodilov in 
plazilcev, ki jih v Sloveniji ni moč dobiti.  

Na tem mestu je treba še povedati, da so v podjetju Toko pri svojem delu 
potrebovali veliko manj zahtevne materiale oziroma pripomočke, ki se jih vse da 
dobiti v Sloveniji, kot npr. škarje, sukno, šivanke, lepilo, noţe. Gospod Grčar pa pri 
strojenju usnja in svoji obrti potrebuje tudi veliko kemikalij, ki jih dandanes ni več 
moč dobiti v Sloveniji, z izjemo ţveplene kisline, soli in apna, torej materiali in 
kemikalije, ki jih potrebujejo v Usnjarni Grčar, so teţje dostopni pri nas, zato je 
seveda razumljivo, da je gospod Grčar toţil nad tem in se pritoţeval, da mora 
veliko kemikalij kupovati v tujini.  
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Glede bistvenih razlik med delom v starih časih in delom v današnjih časih sta se 
gospoda strinjala, da trenutno niso dobri časi za obrtnike. Gospod Grčar je 
izpostavil, da so sicer na voljo nova oprema, novi stroji in nova tehnologija, s 
katero je laţje postrojiti koţe in je strojenje boljše. Vsa nova oprema je zelo 
koristna, saj je precej dvignila nivo kakovosti, je pa tu velika teţava, saj so novi 
stroji zelo dragi, ravno zaradi tega imajo v Usnjarni Grčar še zmeraj stare stroje, ki 
jih je kupil ţe oče gospoda Grčarja, strojev je sicer veliko in lahko opravijo skoraj 
vse postopke in potrebne stvari, vendar so stari. Povedal je tudi, da so njegovi 
starši sprva izdelovali le usnje, šele kasneje so začeli strojiti koţe in izdelovati 
koţe za domove, nato so odprli tudi svojo trgovino s koţami v Ljubljani, saj so 
koţe postale zelo priljubljene kot dekorativni predmet v domovih. V tistih časih so 
bile postrojene koţe velika novost, dandanes je veliko izbire koţ in predpraţnikov 
in to ni nič novega, tukaj vidimo veliko razliko. 

Oba sta pri razlikah med današnjim delom in delom v preteklosti izpostavila 
problem financ, in sicer gospod Grčar glede strojev in njihove cene (moderni stroji 
so dragi), gospod Repanšek pa glede tega, da se v današnjem času vse le še 
uvaţa iz tujine. Izpostavil je primer dobre prakse, kako je Italija, ki je največji 
proizvajalec usnjene galanterije in obenem tudi dizajna na svetu, vzpostavila tako 
dobre pogoje za delo, da lahko ljudje še vedno doma delajo usnjene izdelke in ne 
dajejo izdelkov delati v tretje drţave za veliko manj denarja. Tako imajo veliko bolj 
kakovostne izdelke, obrt se je ohranila, poleg tega pa so zagotovili še delovna 
mesta.  

V odgovorih intervjuvancev glede stanja strojarske obrti in oblikovanja usnjene 
galanterije v Domţalah lahko vidimo podobnost, namreč tako strojarstvo kot 
oblikovanje usnjene galanterije sta na ţalost v Domţalah le še redko prisotna. 
Gospod Grčar nam je povedal, da imata le še dva strojarja, zasebnika, svojo obrt v 
Domţalah, gospod Repanšek pa je povedal, da sta oz. so v Domţalah prav tako le 
dva ali pa trije oblikovalci usnjene galanterije, ki imajo svojo samostojno obrt.  

Prav tako je izobraţevanje mladih usnjarjev v slabem stanju, saj je gospod Grčar 
povedal, da v Domţalah in okolici izobraţevanja usnjarjev ni več. Včasih je bila v 
Domţalah odlična šola Usnjarski tehnikum, prav tako je bila dobra šola v 
Šmartnem pri Litiji. Gospod Repanšek pa stanja glede izobraţevanja mladih sploh 
ne pozna.  

Gospod Repanšek je povedal, da je izdelava usnjenih artiklov, tako oblačilnih kot 
galanterijskih, minimalna, problem je seveda finančne narave, ker je vse, kar 
prihaja s Kitajske, toliko ceneje. Po njegovem mnenju je to, da je izdelava usnjenih 
izdelkov, tako oblačilnih kot galanterijskih, minimalna, velika škoda, saj to delo 
zahteva veliko ročnih spretnosti in potrpeţljivosti, kar pa Slovenci imamo, zdaj pa 
se vse le še uvaţa.  

Strojarska obrt in oblikovanje usnjene galanterije se razlikujeta glede na zlato 
obdobje določene obrti. Strojarska obrt je imela zlato obdobje v času pred 
osamosvojitvijo Slovenije, saj so ljudje lahko klali ţivali doma in so v Usnjarno 
Grčar nosili postrojiti koţe. Ljudje so veliko klali in za postrojiti je bilo veliko koţ. 
Gospod Grčar je povedal, da je bila to zelo dobra usluga, saj so postrojili koţe in 
koţa je, kakršna je, pri prodaji koţ pa je drugače, kupcem ne moreš prodati grdih 
koţ.  
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Gospod Repanšek je povedal, da je bilo zlato obdobje oblikovanja usnjene 
galanterije med letoma 1950 in 1975, torej pred zlatim obdobjem strojarstva, leta 
1952 je namreč podjetje Toko, kjer je bil zaposlen, kar 40 % vseh izdelkov izvozilo 
na zahodno trţišče (Italijo, Nemčijo, ZDA, kasneje tudi Rusijo). V Sloveniji so 
prodali veliko ţenskih torbic. Leta 1970 so imeli kar 1200 zaposlenih. Po letu 1975 
se je zlato obdobje počasi končalo, saj je prišlo do vedno večje konkurence iz 
tujine in predvsem do uvaţanja poceni usnjenih izdelkov s Kitajske, kar je 
povzročilo upad proizvodnje usnjenih izdelkov.  

Gospod Grčar in gospod Repanšek se strinjata, da je glavni razlog za propad 
slovenske usnjarske industrije uvaţanje poceni usnjenih izdelkov iz tujine oz. s 
Kitajske. Gospod Repanšek je dodal še večjo konkurenco na trgu in razmere po 
osamosvojitvi Slovenije, saj so ljudje v Sloveniji mislili, da bo vse potekalo gladko, 
da se bosta cedila med in mleko, vendar ima po njegovem mnenju vsaka stvar 
svojo posledico.  

Kot smo ţe omenili (glej opombo 58), niso bila vsa vprašanja enaka, skoraj vsa 
smo zdruţili, tako da se je dalo narediti primerjavo, pri dveh pa to ni bilo mogoče, 
in sicer pri vprašanju o podjetju Toko, kjer je delal gospod Repanšek. Namreč, v 
magistrskem delu smo pisali tudi o tem podjetju, zato smo gospodu Repanšku 
zastavili tudi nekaj vprašanj v zvezi s tem podjetjem. Vprašali smo ga, kdaj in kako 
je prišlo do sodelovanja in njegove zaposlitve v podjetju Toko ter koliko časa je bil 
zaposlen v tem podjetju. Povedal je, da se je v Toku zaposlil leta 1965, tam pa je 
delal do leta 1970, sluţbo je dobil na priporočilo ravnatelja takratnega Usnjarskega 
tehnikuma Domţale (nekdanja odlična usnjarska šola). V Toku so mu dali 
moţnost, da je takoj, brez kakršne koli priprave, začel z oblikovanjem usnjene 
galanterije.  

Dosegel je tudi velike uspehe, prvič v zgodovini podjetja Toko so prodali kolekcijo 
v Italijo, niso prodali izdelkov, temveč dizajn. Povprašali smo ga tudi o 
nadaljevanju kariere po odhodu iz Toka. Odgovoril je, da se je leta 1970 zaposlil v 
Industriji usnja Vrhnika, kjer je deloval do leta 1975, nato pa je leta 1975 ustvaril 
prvi TOZD (takrat so bili znani TOZD-i), šlo je za predelavo usnja v usnjeno 
galanterijo (ustvarjal je v manjši proizvodnji čevljev v Domţalah, ki se je imenovala 
Sloga), sicer pa nikoli ni imel samostojne obrti, le nekoliko je delal za naročnike iz 
tujine (oblikoval usnjeno galanterijo za naročnike iz Italije, Nemčije in Francije).  

Vprašali smo ga, če je seznanjen s tem, da naj bi podjetje Toko trenutno še 
delovalo, in sicer pod tem imenom se v Ljubljani prodajajo kovčki (gre za podjetje, 
ki nima nobene zveze z izvirnim Tokom, to smo izvedeli na okrogli mizi o tovarni 
Toko). Gospod Repanšek je povedal, da ni seznanjen z dogajanjem v Ljubljani, ve 
pa, da se je Toko selil v Lukovico, in slišal je, da so tudi tam zaprli proizvodnjo.  

Gospodu Grčarju pa smo zastavili vprašanje, kdaj je odprl samostojno obrt. 
Gospod Repanšek je namreč sam povedal, da samostojne obrti ni odprl, poleg 
tega je dolgo deloval v podjetju Toko in kasneje še v Industriji usnja Vrhnika, tako 
da je delal predvsem v podjetjih oz. tovarnah. Gospod Grčar pa je bil strojar in je 
imel samostojno obrt, sprva je pomagal očetu, nato sta skupaj vodila obrt (1978–
1994), leta 1994 pa je odprl samostojno obrt.  
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Tukaj torej vidimo veliko razliko, gospod Grčar je delal kot obrtnik, imel samostojno 
obrt, medtem ko je bil gospod Repanšek zaposlen v velikem podjetju, ki je 
predstavljalo pomemben deleţ v domţalski industriji, prav tako je bilo zelo 
pomembno podjetje tudi podjetje Industrija usnja Vrhnika, ki je od vseh slovenskih 
usnjarn tudi najdlje delovala. Po prenehanju sluţbovanja v Industriji usnja Vrhnika 
je nekoliko ustvarjal sam, ustvaril je prvi TOZD in nekoliko oblikoval usnjene 
izdelke za naročnike iz tujine, nikoli pa ni odprl samostojne obrti. Gospod Grčar je 
delal v majhni delavnici, na voljo je imel manj sredstev in opreme ter manjše 
število strank, medtem ko je gospod Repanšek delal v velikih podjetjih, z veliko 
sredstvi, opreme in podjetjih, ki so imela velikanski trg (sploh podjetje TOKO). 

 Anketni vprašalnik za učiteljice58 4. razredov OŠ Domţale 12.6

Na začetku tega podpoglavja najprej predstavimo nekaj osnovnih podatkov o 
anketirankah, ki vključujejo spol, starost, OŠ, kjer so anketiranke zaposlene, in 
število let delovne dobe. 

Preglednica 11: Osnovni podatki o anketirankah 

 Učiteljica 1 Učiteljica 2 Učiteljica 3 

Spol Ţ Ţ Ţ 

Starost 35 34 43 

OŠ OŠ Domţale OŠ Domţale OŠ Domţale 

Število let delovne 
dobe 

8 10 16 

 

V anketnem vprašalniku smo učiteljice, ki poučujejo 4. razrede na Osnovni šoli 
Domţale, spraševali, v kolikšni meri so njihovi učenci seznanjeni z usnjarstvom in 
na kakšen način poučujejo to temo pri predmetu druţba v 4. razredu osnovne 
šole. Prav tako nas je zanimalo, kaj vse o tej obrti povedo učencem in kakšno je 
njihovo mnenje o obravnavi usnjarstva pri predmetu druţba (ali je za to temo 
namenjenega dovolj časa ali ne). Zanimalo nas je, ali so z učenci ţe obiskali 
katerega od usnjarskih muzejev v Sloveniji. 

Vzorec anketiranih so predstavljale ţenske, stare 34–43 let. Gre za učiteljice 
4. razredov Osnovne šole Domţale. Število let delovne dobe anketiranih znaša 8–
16 let. Po teh podatkih smo učiteljice vprašali v prvih štirih vprašanjih.59 

5. vprašanje: V kolikšnem obsegu v vašem razredu obravnavate usnjarstvo? 

  

                                            
58

 V teoretičnem delu smo ves čas uporabljali moški spol te besede (učitelji), v empiričnem delu pa 
so anketirane tri učiteljice ţenskega spola, zato bomo uporabljali ţensko obliko te besede. 
59

 Celoten anketni vprašalnik je priloţen v prilogi magistrskega dela. 
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Grafikon 1: Deleţ obravnave usnjarstva 

 

Kot je razvidno z grafikona 1, je večina učiteljic (66,67 %) povedala, da v razredu z 
učenci zelo malo obravnavajo usnjarstvo kot temo pri pouku druţbe. Ena od treh 
anketiranih učiteljic (33,33 %) je povedala, da usnjarstvo obravnava v majhnem 
obsegu.  

6. vprašanje: Kaj poveste učencem o usnjarstvu oz. kaj o tej temi obravnavate? 

Dve od treh anketiranih učiteljic sta povedali, da učencem pojasnita, da gre za 
obrtno (ročno) dejavnost, ki je bila dejavna predvsem nekoč in se je bolj pogosto 
uporabljala v preteklosti, ena pa učencem pove, da gre za obrtno (ročno) 
dejavnost, s katero so izdelovali različne izdelke. 

7. vprašanje: Kako poučujete to tematiko, katere metode in oblike dela uporabljate 
pri poučevanju te obrti? Ali gre le za pouk v učilnici? 

Ena učiteljica je na to vprašanje odgovorila, da to tematiko poučuje v učilnici s 
pomočjo filmov, fotografij, drsnic. Druga je povedala, da to tematiko (obrti – 
usnjarstvo) poučuje v učilnici s pomočjo učbenika, fotografij, z učenci se 
pogovorijo o vsaki od obrti in si pogledajo fotografije ter se pogovorijo o opremi 
obrtnikov in o tem, kaj je določen obrtnik počel. Tretja učiteljica pa je povedala, da 
to tematiko poučuje le v učilnici v obliki podajanja besed in slikovnega gradiva, 
torej zelo podobno kot druga učiteljica, le da pri tem ne uporablja učbenika, ampak 
se o tej temi z učenci le pogovori, pogledajo si tudi fotografije na drsnicah. Vse tri 
anketirane učiteljice so pritrdilno odgovorile na podvprašanje, ali gre le za pouk v 
učilnici. 

8. vprašanje: Kakšno je navadno predznanje otrok o tej temi? 

Pri tem vprašanju sta dve anketirani učiteljici odgovorili, da učenci vedo le nekaj 
osnovnih reči o usnjarstvu oz. da imajo majhno znanje o tej stari obrti. Ena od treh 
anketiranih učiteljic pa je povedala, da učenci prepoznajo nekatere izdelke, 
značilne za to obrt. 

9. vprašanje: V kolikšni meri obravnavate usnjarstvo v primerjavi z drugimi obrtmi? 
Koliko ur namenite tej temi? 

Dve učiteljici sta na to vprašanje odgovorili, da obrt usnjarstvo v razredu 
obravnavata pribliţno enako kot vse ostale obrti in da tej temi (obrt in industrija) 
namenita pribliţno 3–4 ure. Ena učiteljica pa pri pogovoru z učenci na temo obrt in 

33,33 % 

66,67 % 

V kolikšen obsegu v vašem 
razredu obravnavate 

usnjarstvo? 

Malo

Zelo malo
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industrija omeni vse obrti, vključno z usnjarstvom, vendar učencem pokaţe tudi 
določene izdelke, značilne za to obrt, ter različne izdelke, izdelane iz usnja. 

10. vprašanje: Ste že kdaj z učenci 4. razredov obiskali katerega od muzejev 
usnjarstva v Sloveniji? 

Grafikon 2: Obisk muzejev usnjarstva 

 

Pri desetem vprašanju so vse tri anketirane učiteljice odgovorile negativno, saj 
nobena z učenci še ni obiskala katerega od muzejev usnjarstva pri nas. To 
vprašanje je imelo še podvprašanje, namreč, zakaj ne. Razlogi, ki so jih navedle, 
so bili različni. Ena je kot razlog navedla, da o obisku muzeja na OŠ Domţale še 
niso razmišljali, druga je kot razlog navedla, da je v Domţalah v ospredju 
slamnikarstvo, zato je večji poudarek na tej obrti, in da z učenci obiščejo tudi 
Slamnikarski muzej Domţale. Večinoma ga obiščejo v času, ko so učenci še na 
razredni stopnji. Tretja učiteljica pa je kot razlog navedla, da je na šoli premalo 
financ za obisk muzejev in da skrbno izberejo le najnujnejše in najpomembnejše 
kraje, ki jih bodo obiskali. 

11. vprašanje: Ste že kdaj v šoli izdelovali izdelke iz usnja, npr. pri naravoslovju in 
tehniki ali likovni vzgoji? 

Dve od treh anketiranih učiteljic sta na to vprašanje odgovorili negativno, ena pa je 
na to vprašanje odgovorila pritrdilno, in sicer z učenci so enkrat pri pouku likovne 
vzgoje s koščki odpadnega usnja oblepili steklen kozarček, ki je nato učencem 
sluţil kot okrasni lonček za barvice. 

12. vprašanje: Kakšno je vaše mnenje o obravnavi usnjarstva pri pouku predmeta 
družba v 4. razredu osnovne šole? 

12 a) Ali učenci po vašem mnenju dovolj spoznajo to gospodarsko 
dejavnost in poklic? 

12 b) Ali spoznajo preteklost domačega kraja v dovolj veliki meri? 
Usnjarstvo je bila tudi ena od pomembnih dejavnosti v Domžalah. 

Pri prvem podvprašanju je ena od treh anketiranih učiteljic odgovorila negativno, 
kot razlog, da učenci ne spoznajo dovolj dobro gospodarske dejavnosti usnjarstvo 
in poklic usnjarja, pa je navedla, da ni dovolj časa, da bi se podrobno posvetili tej 
temi. Druga učiteljica je na to podvprašanje odgovorila negativno, kot razlog pa je 
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navedla, da je bolj malo časa za natančno obravnavo usnjarstva, meni pa, da je 
dobro, če se učenci seznanijo z več in različnimi obrtmi, med katerimi je tudi 
usnjarstvo. Tretja od treh anketiranih učiteljic pa je na to podvprašanje odgovorila 
z ne in razloga ni navedla.  

Pri drugem podvprašanju je ena od učiteljic odgovorila, da otroci domači kraj 
spoznavajo ţe v 3. razredu osnovne šole, in meni, da bi lahko v 4. razredu učitelji 
in učiteljice več časa namenili obrtem in drugim dejavnostim (gospodarskim in 
storitvenim dejavnostim) ter obravnavi preteklosti, a je po navadi premalo časa za 
bolj podrobno obravnavo usnjarstva in drugih obrti. Druga od treh anketiranih 
učiteljic je na drugo podvprašanje odgovorila negativno in ni navedla razloga, 
zakaj učenci premalo spoznajo preteklost domačega kraja, tretja učiteljica pa je na 
to podvprašanje odgovorila, da se ji zdi, da učenci vseeno premalo začutijo utrip 
starih časov. 

 Analiza anketnih vprašalnikov 12.7

Ugotovimo lahko, da učiteljice, ki poučujejo 4. razrede na Osnovni šoli Domţale, 
usnjarsko obrt obravnavajo v zelo majhnem oz. majhnem obsegu. To smo tudi 
pričakovali, saj pri pouku druţbe v 4. razredu obravnavajo več različnih obrti in ni 
časa, da bi podrobno obravnavale le določeno od njih. Dve od treh anketiranih 
učiteljic sta povedali, da vse obrti obravnavata pribliţno tri do štiri ure, usnjarstvu 
pa tako kot ostalim obrtem namenita pribliţno enako časa. Ena od treh anketiranih 
učiteljic pa ni natančno povedala, koliko časa nameni obravnavi usnjarstva, 
povedala je le, da tako kot pri ostalih obrteh učencem omeni tudi usnjarsko obrt, 
poleg tega pa jim pokaţe tudi izdelke, značilne za določeno obrt, pokaţe jim tudi 
izdelke iz usnja, značilne za usnjarsko obrt.  

Glede na njen odgovor je moč sklepati, da obravnavi usnjarstva ne nameni veliko 
časa (povedala je, da različne obrti le omeni in pokaţe izdelke), spodbudno pa je, 
da učencem pokaţe izdelke, značilne za usnjarsko obrt, pri čemer jih tudi prinese 
v razred, da jih učenci lahko pobliţe spoznajo in otipajo ter se spoznajo z usnjem. 
Menimo, da je razlog za obravnavo usnjarstva v zelo majhnem obsegu ta, da je 
temi obrt in industrija namenjeno določeno število ur in ker morajo učiteljice z 
učenci obravnavati vse obrti, se je teţje posvetiti le usnjarski obrti, poleg tega je 
bila v Domţalah še bolj kot usnjarska v ospredju slamnikarska obrt. Kljub temu je 
imela usnjarska obrt zelo pomembno mesto v Domţalah, saj se močno razvila tudi 
usnjarska industrija (Toko). 

Ugotovimo lahko, da anketirane učiteljice po večini učencem o usnjarstvu povedo 
to, da gre za obrtno (ročno) dejavnost, ki je bila dejavna predvsem nekoč in se je 
uporabljala v preteklosti. Ena od treh anketiranih učiteljic pa o usnjarstvu učencem 
pove, da gre za obrtno (ročno) dejavnost, pri kateri so usnjarski mojstri izdelovali 
različne izdelke. Torej vse tri učiteljice učencem povedo, da gre za obrtno (ročno) 
dejavnost, razlikujejo se le v tem, da jim ena učiteljica pove še, da so pri tej 
dejavnosti mojstri izdelovali različne izdelke. Dve učiteljici poudarita, da je bila ta 
dejavnost dejavna predvsem v preteklosti. Glede poučevanja usnjarske obrti je 
anketiranim učiteljicam skupno tudi to, da vse tri poučujejo to tematiko le v učilnici, 
kar je škoda, saj ne uporabljajo terenskega poučevanja (lahko bi si kdaj ogledali 
Muzej usnjarstva na Slovenskem, npr. kulturni dan ali pa ekskurzija v Velenjsko 
kotlino z obiskom Muzeja usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju).  
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O usnjarski obrti učence večinoma poučujejo tako, da jim pokaţejo slike usnjarske 
obrti na projektorju ter slike v učbeniku za druţbo in slike, ki prikazujejo usnjarsko 
obrt (na drsnicah). Vse tri učiteljice so povedale, da poučujejo učence o tej obrti le 
prek pogovora, pri čemer ena od njih uporablja kot didaktično gradivo tudi 
videoposnetek o usnjarstvu in fotografije, druga uporablja fotografije o usnjarstvu 
in učbenik za druţbo, pri čemer se z učenci pogovori o značilnostih te obrti, o 
poklicu usnjarja in njegovi opremi, pripomočkih in orodjih, tretja učiteljica pa je 
povedala, da to tematiko poučuje v obliki podajanja besed in slikovnega gradiva, 
na drsnicah si skupaj pogledajo fotografije o usnjarstvu, za delo pa ne uporablja 
učbenika.  

Torej le ena učiteljica je povedala, da pri obravnavi usnjarstva uporablja učbenik, 
vse tri pa uporabljajo slikovno gradivo in metodo pogovora o usnjarski obrti. 
Uporabljajo torej klasične metode poučevanja, ni modernejših pristopov, 
spodbudno pa se nam zdi, da pri poučevanju uporabljajo slikovno gradivo, ena od 
njih pa v razred prinese tudi izdelke iz usnja, prav ta stik učencev z usnjem in 
usnjenimi izdelki je zelo koristen, saj se tako neposredno seznanijo z obravnavano 
temo. 

Ugotovimo lahko tudi, da je predznanje otrok o usnjarski obrti slabo, dve od treh 
anketiranih učiteljic sta povedali, da učenci o tej obrti vedo le nekaj osnovnih stvari 
oz. imajo o tej obrti malo znanja. Ena učiteljica pa je povedala, da učenci 
prepoznajo nekaj izdelkov iz usnja, značilnih za usnjarsko obrt. Verjetno je teţava 
ravno v tem, da usnjarska obrt izumira, saj mladih usnjarjev ni na vidiku, mladi se 
ne odločajo več za usnjarski poklic, usnjarji so večinoma le še med starejšimi 
prebivalci, tudi starši otrok po večini nimajo znanja o tej obrti, zato je razumljivo, da 
tudi otroci ne morejo imeti predznanja. Le v enem razredu prepoznajo usnjene 
izdelke, morda je to tudi posledica okolja, od koder otroci prihajajo, namreč otroci, 
ki prihajajo iz okolice Domţal, vedo o usnjarstvu več kot tisti, ki prihajajo iz centra 
Domţal (v okolici najdemo več obrtnikov usnjarjev in strojarjev).  

Kot smo ţe omenili, nobena od anketiranih učiteljic pri poučevanju o usnjarski obrti 
ne uporablja metode terenskega dela, nobena od anketiranih učiteljic z učenci še 
ni obiskala katerega od usnjarskih muzejev v Sloveniji. To je velika škoda, kot 
razloge, zakaj nikoli ne obiščejo usnjarskih muzejev, so učiteljice navedle, da o 
tem še niso razmišljale, ena pa je povedala, da je v Domţalah v ospredju 
slamnikarska obrt, zato z učenci obišče Slamnikarski muzej Domţale. Ena od 
učiteljic je kot razlog navedla finance in to, da morajo na šoli skrbno izbrati kraje in 
muzeje, ki si jih bodo ogledali in jih obiskali.  

Učenci tudi pri pouku likovne vzgoje oz. naravoslovja in tehnike skorajda nič ne 
delajo z usnjem, le ena od treh anketiranih učiteljic je namreč na vprašanje o 
izdelavi izdelkov iz usnja odgovorila, da so pri pouku naravoslovja in tehnike 
učenci s koščki odpadnega usnja oblepili steklen kozarček, ki jim sluţi kot okrasni 
lonček za barvice. Drugi dve učiteljici sta povedali, da pri pouku z učenci nikoli ne 
izdelujejo izdelkov iz usnja.  

Iz odgovorov učiteljic na zadnje vprašanje je jasno, da učenci premalo spoznajo 
gospodarsko dejavnost usnjarstva in poklic usnjarja, vse tri učiteljice so namreč na 
vprašanje, ali učenci dovolj dobro spoznajo to dejavnost, odgovorile negativno, kot 
glavni razlog pa so navedle pomanjkanje časa za bolj natančno obravnavo 
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usnjarstva. Ena od treh anketiranih učiteljic je navedla še, da se ji zdi zelo 
pomembno, da se učenci seznanijo z več različnimi obrtmi, med katerimi je tudi 
usnjarstvo. Dve od treh anketiranih učiteljic sta kot razlog za to, da učenci premalo 
spoznajo gospodarsko dejavnost usnjarstva, navedli pomanjkanje časa za bolj 
natančno obravnavo usnjarstva, ena pa razloga ni navedla.  

Prav tako lahko ugotovimo, da učenci ne poznajo dovolj dobro preteklosti svojega 
kraja, saj so vse tri anketirane učiteljice to vprašanje odgovorile negativno. Ena je 
obrazloţila, da učenci ţe v 3. razredu spoznajo domači kraj, v 4. razredu pa bi 
lahko učitelji več časa namenili obravnavi obrti in dejavnosti, tako gospodarskih 
kot storitvenih, ter obravnavi preteklosti, a po navadi za podrobno obravnavo 
usnjarstva in ostalih obrti zmanjka časa. Druga od anketiranih učiteljic je povedala, 
da se ji zdi, da učenci premalo začutijo utrip starih časov, tretja pa razloga za 
nepoznavanje preteklosti domačega kraja pri učencih ni navedla.  

To, da učenci ne poznajo dovolj dobro preteklosti svojega domačega kraja, je 
ţalostno, saj menimo, da bi poznavanje kulturne in naravne dediščine domačega 
kraja moralo biti nekaj, kar bi učenci dobro poznali. Podjetje Toko, slamnikarstvo in 
usnjarska obrt so močno vplivali na razvoj in zgodovino Domţal, tudi 
izobraţevanje usnjarjev je imelo v Domţalah pomembno vlogo, zato bi se 
spodobilo, da bi učenci o preteklosti domačega kraja vedeli več. 

Sklepne ugotovitve so torej, da učiteljice 4. razredov OŠ Domţale obrt usnjarstvo 
po večini obravnavajo v zelo majhnem obsegu, o tej obrti učence poučujejo 
večinoma le prek pogovora in slikovnega gradiva, ne uporabljajo terenskega 
načina poučevanja. O usnjarski obrti učencem povedo le to, da gre za obrtno 
(ročno) dejavnost, ki je bila pogosta predvsem nekoč in je zanjo značilno 
izdelovanje izdelkov.  

Vse učiteljice so mnenja, da učenci ne poznajo dovolj dobro te gospodarske 
dejavnosti oz. poklica usnjarja, kot razlog za to so navedle pomanjkanje časa za 
bolj podrobno obravnavo. Prav tako menijo, da učenci ne poznajo dovolj dobro 
preteklosti svojega kraja (usnjarstvo je poleg slamnikarske obrti ena 
pomembnejših dejavnosti nekoč v Domţalah), kot razlog za to so prav tako 
navedle pomanjkanje časa. Vse anketirane učiteljice z učenci še nikoli niso 
obiskale katerega od usnjarskih muzejev, saj temo obrt in industrija, kamor spada 
tudi usnjarska obrt, poučujejo le v učilnici, večinoma prek podajanja besed in 
slikovnega gradiva. 
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13 IZDELAVA PREDLOGA EKSKURZIJE V VELENJSKO KOTLINO 
Z OBISKOM MUZEJA USNJARSTVA NA SLOVENSKEM V 
ŠOŠTANJU 

Pripravili smo predlog ekskurzije v Velenjsko kotlino z obiskom Muzeja usnjarstva 
na Slovenskem v Šoštanju za učence 4. razreda Osnovne šole Domţale. Na 
naslednjih straneh smo pripravili organizacijsko pripravo na izvedbo ekskurzije, 
didaktično strukturo izvedbe ekskurzije, učno pripravo na uro druţbe pred izvedbo 
ekskurzije ter učno pripravo za izvedbo ekskurzije (z vsemi operativnimi cilji, glavo 
priprave – učnimi metodami, oblikami, sredstvi in pripomočki). 

Preglednica 12: Ekskurzija v Velenjsko kotlino-glava priprave 

Učitelji: Nejc Novak, spremstvo Petra Zupančič 

Šola: OŠ Domţale 

Razred: 4. b 

Datum: 13. 4. 2018 

Učna tema: Spoznavanje Velenjske kotline, obisk 
Muzeja usnjarstva na Slovenskem (v 
Šoštanju) 

Učne metode: Razgovor, opazovanje, sklepanje, 
metoda praktičnih del, metoda risanja 

Učne oblike: Skupinska, individualna 

Učna sredstva: Učni list, barvice, svinčnik, zemljevid 
Velenjske kotline (razdelimo na 
avtobusu, vsak ima svojega), radirka 

Tip oz. vrsta ekskurzije glede na učno 
snov, ki jo učitelj obravnava: 

Spremljajoča ali ilustrativna ekskurzija 

Vrsta ekskurzije glede na učno 
vsebino: 

Druţboslovna ekskurzija, zemljepisna in 
zgodovinska ekskurzija 

Vrsta ekskurzije glede na kraj izvedbe: Ekskurzija v naravi in kulturni ustanovi 

Vrsta ekskurzije glede na čas trajanja: Celodnevna ekskurzija 

Vrsta ekskurzije glede na število 
učencev: 

 
Ekskurzija za celoten razred 

 

 Organizacijska priprava na izvedbo ekskurzije 13.1

Ogled Velenjskega gradu, ogled Muzeja premogovništva na Slovenskem, ogled 
ugrezninskih jezer (Škalsko in Velenjsko), Termoelektrarne Šoštanj in Muzeja 
usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju. 

Časovni okvir smo preverili na terenu, predhodno smo si ogledali vse 
znamenitosti, kjer se bomo ustavili, ter merili razdaljo v kilometrih od kraja do kraja 
in s tem čas na poti. 

Ob 6.45 Zbor učencev, učitelja preštejeta učence, vzamemo malico 

Ob 7.00 Odhod iz Domţal 

Ob 8.00 Prihod v Velenje 
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Ob 8.10 Z učenci na zemljevidu določimo začetno točko, kjer bomo začeli z 
ogledom mesta (Velenjski grad) (učenci bodo po poti vrisovali pot na zemljevidu, ki 
ga bodo imeli na učnem listu). Sledi ogled Velenjskega gradu, otroci si ob 
spremstvu vodiča ogledajo grad, vodič jim razloţi zgodovino in posebnosti gradu 
(grad je eden najlepše ohranjenih gradov v Sloveniji, prvič se ga omenja okrog leta 
1270, bil je zelo dobro utrjen, saj ga tudi Turki niso mogli zavzeti). Učencem 
razloţi, kaj se danes dogaja na gradu, katere zbirke in razstave prirejajo na gradu 
in kakšne dogodke oz. prireditve organizirajo. Ogled gradu traja pribliţno 60 minut. 

Ob 9.20 Ogled Muzeja premogovništva v Velenju (z učenci se na kratko 
pogovorimo o premogovništvu, poklicu rudarja, rudnikih in o tej vrsti industrije, 
ponovimo učno temo obrt in industrija, nato sledi ogled Muzeja premogovništva60. 
Ogled muzeja traja pribliţno 90 minut. 

Ob 10.50 Malica in počitek  

Ob 11.30 Ogled Škalskega jezera (sprva Škalsko, nato Velenjsko), gre za 
ugrezninski jezeri, pogovor o vrstah jezer in kaj pomeni ugrezninsko jezero) 

Ob 12.05 Ogled Velenjskega jezera 

Ob 12.40 Ogled Termoelektrarne Šoštanj (pogovor o dejavnosti termoelektrarne in 
o tej industriji (4. razred, tema: obrt in industrija) (to je malo teţja snov za nekatere 
učence, saj si ne predstavljajo dobro termoelektrarne, to smo videli na praksi. 
Tovrstna ekskurzija je krasna priloţnost, da se na terenu seznanijo z dejavnostjo 
termoelektrarne in spoznajo njeno delovanje ter vidijo in vohajo, kaj 
termoelektrarna spušča v okolico (se učijo s čutili (kinestetično učenje), kar je 
zagotovo dobro, zraven je še terensko delo, ki je zelo priporočljivo za poučevanje 
druţbe v osnovni šoli). Termoelektrarno si ogledamo le od zunaj in se pogovorimo 
o njeni dejavnosti, v notranje prostore pa ne vstopamo, saj ne organizirajo nobenih 
pedagoških programov oz. so ti primerni za starejše učence. Ogled traja pribliţno 
20–30 minut. 

Ob 13.00 (ali pa 13.10) Počitek in odmor za stranišče 

Ob 13.25 Ogled Muzeja usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju, sprva z učenci 
malo ponovimo znanje, ki so ga pridobili med poukom v razredu (kdo so bili 
usnjarji, kaj so izdelovali, kakšne pripomočke oz. orodja so uporabljali), nato si z 
učenci ogledamo pedagoški program, ki ga organizirajo v muzeju, in sicer Kako so 
ţiveli usnjarji? Usnjarska stanovanja danes in včeraj.  

Otroci spoznajo za tisti čas značilno delavsko stanovanje, kulinarične navade 
delavskih druţin, seznanijo se s značilnimi predmeti, so jih nekoč ljudje 
vsakodnevno uporabljali, in z značilnimi opravili, ki so bila značilna za usnjarje. 
Prav tako spoznajo praznike, ki so jih nekoč praznovali usnjarji, in zavetnika 
usnjarjev. Spoznajo vsakodnevno ţivljenje ljudi iz prve polovice 20. stoletja. Na 
koncu programa v muzeju pripravijo kviz o usnjarstvu, otroci v skupinah 
odgovarjajo na vprašanja, poleg tega si izdelajo tudi svojo usnjeno zapestnico. 
Program traja dve uri. 

                                            
60

 Natančen opis programa v muzeju smo opisali na straneh 83–84. 
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Ob 15.25 Zaključek, preštejemo učence in zberemo vtise o ekskurziji, z učenci se 
pogovorimo o tem, kaj so se novega naučili in novega spoznali, kaj jim je bilo 
najbolj všeč in zakaj. Na avtobusu sledi izvedba kviza z vprašanji o ekskurziji. 

Ob 16.25 Prihod v Domţale in odhod učencev domov. 

 Didaktična struktura izvedbe ekskurzije 13.2

1. Ura motivacije: dan pred odhodom z učenci ponovimo, kaj si bomo ogledali 
(ţe predhodno smo podrobneje spoznali Velenjsko kotlino in njene 
znamenitosti, pogovorili smo se o mestih (Šoštanj, Velenje), poleg tega 
spoznamo in si ogledamo slike znamenitosti, ki jih bodo učenci podrobneje 
spoznali na ekskurziji (Velenjski grad, Muzej premogovništva na 
Slovenskem, Velenjsko in Škalsko jezero, Termoelektrarna Šoštanj, Muzej 
usnjarstva na Slovenskem. 

2. Izvedba: seznanitev z znamenitostmi Velenjske kotline (predstavitev in 
ogled načrtovanih znamenitosti v spremstvu strokovnega vodstva, 
reševanje nalog, vezanih na predstavljeno tematiko, učni list, aktivno 
sodelovanje učencev). 

3. Zaključek: pogovor o znamenitostih ekskurzije, izvedba kviza o določenih 
znamenitostih ekskurzije na avtobusu (lahko tudi nagrada za učence, da 
imajo motivacijo). Pri naslednjih urah v razredu lahko učenci izdelajo plakat 
ali miselni vzorec za določeno znamenitost, ki so si jo ogledali, delajo lahko 
po skupinah, vsaka skupina izdela plakat ali miselni vzorec za eno od 
znamenitosti. 

Okrog sedme ure zjutraj odhod iz Domţal, ob osmi uri prihod v Velenje. Učencem 
naročimo, naj na svojih zemljevidih označijo začetno točko, kjer bomo začeli z 
ogledom Velenjske kotline (ţe na avtobusu jim razdelimo zemljevide in učne liste). 
Naročimo jim tudi, naj na zemljevidih s svinčnikom začrtujejo pot, po kateri bomo 
hodili. 

 

1. dejavnost (60 min.) – ogled Velenjskega gradu 

Prva točka ogleda je Velenjski grad, otroci si ogledajo grad (pred ogledom jih 
opozorimo na varnost in na to, da se ne smejo obešati in nagibati čez varnostno 
ograjo na gradu), povemo jim, da je to eden najlepše ohranjenih slovenskih 
gradov, prvič se ga v zgodovinskih virih omenja ţe okrog leta 1270. Povemo jim 
tudi, da je bil grad zelo dobro utrjen, tako da ga tudi Turki kljub poskusom niso 
mogli zavzeti (http://kraji.eu/slovenija/velenjski_grad/slo). Ogledamo si notranjost 
gradu in izvemo, kaj se danes dogaja na gradu ter katere razstave prirejajo (danes 
na gradu domuje Muzej Velenje, prirejajo različne razstave oziroma zbirke, kot sta 
Zbirka slovenskih premogovnikov na Slovenskem in zbirka afriške umetnosti 
Francisca Foita (http://www.seviqc-brezice.si/velenje-grad-velenje.html). Na gradu 
organizirajo tudi različne druţabne in kulturne prireditve (vir: 
http://kraji.eu/slovenija/velenjski_grad/slo).  

http://kraji.eu/slovenija/velenjski_grad/slo
http://www.seviqc-brezice.si/velenje-grad-velenje.html
http://kraji.eu/slovenija/velenjski_grad/slo
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Slika 45: Velenjski grad (vir: osebni arhiv) Slika 46: Predstavitev zgodovine gradu (vir: osebni 
arhiv) 

 

2. dejavnost (90 min.) – Muzej premogovništva na Slovenskem 

Sledi ogled Muzeja premogovništva na Slovenskem. Z otroki najprej ponovimo, s 
čim se ukvarja ta gospodarska dejavnost, pogovorimo se o rudarjih in o njihovem 
poklicu (pripomočki, oprema, delovno mesto), nato si otroci ogledajo muzej, 
udeleţijo se pedagoškega programa Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v 
muzeju.  

Program: ogled premogovništva, ki je zaznamovalo razvoj Šaleške doline. V prej 
načeloma kmetijsko pokrajino je prineslo energetiko in kasneje tudi različno 
industrijo. Premogovništvo je bilo osnova za druge gospodarske panoge, Šaleško 
dolino pa je tudi reliefno povsem preoblikovalo. Učenci si v opuščenem delu 
muzeja ogledajo zbirko o razvoju premogovništva od samih začetkov pred 135 leti 
do najnovejših strojev, opreme in naprav.  

Učenci si ogledajo črno in belo garderobo rudarjev, v črno garderobo so prišli po 
opravljenem delu v premogovniku, tam so se nato umili in pustili premogov prah. V 
črni garderobi so na ogled kavlji z zaščitno delovno obleko in obutvijo in od leta 
2006 projekcija, kjer si lahko učenci ogledajo celoten potek dela in delovnega dne 
rudarja. Čisto belo obleko so rudarji po koncu delovnega dne dobili v beli 
garderobi, kjer so se nato preoblekli v povsem čista oblačila. Učenci lahko v beli 
garderobi vidijo 78 panojev in 350 fotografij, skic in diagramov, ki prikazujejo 
razvoj premogovništva na slovenskih tleh od konca 18. stoletja do današnjega 
časa.  

Zbirka vključuje tudi prve najdbe premoga in njegovo uporabo vse do današnjega 
časa, na ogled je tudi rudarsko bivanjsko stanovanje izpred leta 1930, ki učencem 
pribliţa bivanjsko kulturo rudarjev. Učenci spoznajo tudi rudarske kolonije in 
rudarska stanovanja ter način ţivljenja v njih, ogledajo si lahko tudi del rudarske 
tradicije v sobi, t. i. skok čez koţo, kar lahko tudi sami simbolično preizkusijo s 
skokom v rudarski stan, s pomočjo računalnika oz. televizorja pa si lahko ogledajo 
ceremonial in zgodovino skoka (vir: http://muzej.rlv.si/si/solski-
programi/predstavitev-programov). 

http://muzej.rlv.si/si/solski-programi/predstavitev-programov
http://muzej.rlv.si/si/solski-programi/predstavitev-programov
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Slika 47: Muzej premogovništva Velenje (pred vhodom) (vir: osebni arhiv) 

 

3. dejavnost (50 min.) – ogled Velenjskega in Škalskega jezera 

Sledi ogled Škalskega in Velenjskega jezera, ki sta posebni jezeri, saj gre za 
ugrezninski jezeri (posledica podzemnega izkopavanja premoga v Velenjskem 
premogovniku). Premogovniške ugreznine so nastale na sredi dna Šaleške doline, 
najgloblje dele kotanje je zapolnila voda in nastala so tri jezera (Velenjsko, 
Šoštanjsko in Škalsko jezero). Jezera so ob nastanku zalila rodovitne površine, 
imena pa so dobila po naseljih (Velenje, Škale in Šoštanj). Učence najprej 
vprašamo, če vedo, kaj pomeni ugrezninsko jezero, nato jim izraz razloţimo in 
pojasnimo, kaj je posebnost omenjenih jezer. Opozorimo jih na varnostni vidik in 
na to, da ne smejo hoditi preblizu vode. 

 

Slika 48: Škalsko jezero (vir: osebni arhiv) 
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Slika 49: Velenjsko jezero (vir: osebni arhiv) Slika 50: Zemljevid vseh treh ugrezninskih jezer v 
Velenjski kotlini (Šoštanjsko, Velenjsko in Škalsko) 

(vir: osebni arhiv) 

 

4. dejavnost (20–30 min.) – ogled Termoelektrarne Šoštanj  

Pred ogledom se pogovorimo o dejavnosti termoelektrarne (kurjenje premoga in 
pridobivanje električne energije), pogovorimo se o človekovem vplivu na okolje, 
kar je tudi eden od ciljev v naši učni pripravi. Pogovorimo se o tem, kako 
termoelektrarna vpliva na okolje, otroci si jo tudi ogledajo in izpolnjujejo učne 
liste.61 Termoelektrarna Šoštanj onesnaţuje okolje, saj kuri premog. 

 

  

Slika 51: Termoelektrarna Šoštanj (vir: osebni arhiv) Slika 52: Termoelektrarna Šoštanj (vir: osebni arhiv) 

      

                                            
61

 Med vsako dejavnostjo otroci izpolnjujejo učne liste in izrisujejo pot, ki smo jo prehodili, po 
zemljevidih, ki smo jim jih razdelili na avtobusu. 
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Slika 53: Termoelektrarna Šoštanj (stolp) od blizu (vir: osebni arhiv) 

 

5. dejavnost (130 min.) – ogled Muzeja usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju  

Z otroki se pred ogledom pogovorimo o obrti usnjarstva, ponovimo, kaj so 
značilnosti te lepe obrti (pred tem smo o usnjarstvu in ostalih obrteh govorili v šoli) 
in kaj dela usnjar (izdelava usnja in usnjenih izdelkov), pogovorimo se o prostoru, 
kjer dela, in pripomočkih ter opremi, ki jo uporablja. Nato si ogledamo muzej, 
udeleţimo se tudi enega od pedagoških programov, ki jih za učence osnovne šole 
(od 1. do 9. razreda) pripravljajo v muzeju.  

Udeleţimo se pedagoškega programa: Kako so ţiveli usnjarji? Usnjarska 
stanovanja danes in včeraj. Učenci podrobneje spoznajo ţivljenje ljudi v prvi 
polovici 20. stoletja, kulinarične navade delavskih druţin, značilna domača 
opravila in praznike, ki so jih praznovali, ter predmete, ki so jih nekoč vsakodnevno 
uporabljali (http://www.muzej-usnjarstva.si/dodatna-ponudba-pedagoski-
programi/).  

http://www.muzej-usnjarstva.si/dodatna-ponudba-pedagoski-programi/
http://www.muzej-usnjarstva.si/dodatna-ponudba-pedagoski-programi/
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Slika 54: Vhod pred Muzejem usnjarstva v Šoštanju  
(vir: osebni arhiv) 

Slika 55: Razstavljena koţa, ki so jo usnjarji strojili 
(koţa, obešena na oknu na vhodni strani  (vir: osebni 

arhiv) 

 

 Učna priprava ekskurzije v Velenjsko kotlino (glava priprave in 13.3
operativni cilji) 

Preglednica 13: Ekskurzija v Velenjsko kotlino- priprava na učno uro pred izvedbo 

Učitelj: Nejc Novak Učni predmet: druţba 

Šola: OŠ Domţale Razred: 4. a 

Tip ure: uvodna oziroma motivacijska ura za pripravo 
na ekskurzijo 

Datum: 23. 4. 2018 

Učna tema: Ljudje v prostoru in ljudje v času Vrsta ekskurzije: 
celodnevna 

Učna enota: Spoznavanje naravne in kulturne dediščine Velenjske kotline 

Učni cilji: 
Učenci: 

 se orientirajo na različnih skicah, kartah in zemljevidih (domači kraj/domača 
pokrajina), znajo brati podatke (besedni, količinski, simbolični podatki); 

 spoznajo gospodarske dejavnosti, različne poklice; 

 vrednotijo urejenost domačega kraja z vidika različnih potreb ljudi, 
varovanja okolja ter naravne in kulturne dediščine; 

 spoznajo naravne značilnosti domačega kraja, domače pokrajine (relief, 
vode, prst, podnebje, kamnine, tla, rudnine62); 

 opišejo nekatere značilnosti in razlike med naselji v domači pokrajini 
(občinsko središče, mesto, vas idr.); 

 vrednotijo vplive človeka na spreminjanje narave (Termoelektrarna 
Šoštanj); 

 spoznajo preteklost domačega kraja/domače pokrajine skozi ţivljenje ljudi 

                                            
62

 V tem primeru ne gre za domačo pokrajino domţalskih učencev, vendar, gledano v celoti, bi to 
lahko bil učni cilj za otroke, saj ni nujno, da prihajajo ravno iz Domţal, tovrstno ekskurzijo bi seveda 
lahko imeli tudi okoliški otroci. 
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in jo primerjajo z današnjim ţivljenjem; 

 spoznajo naravno in kulturno dediščino domačega kraja/domače pokrajine 
in razumejo, zakaj moramo skrbeti zanjo. 

Ključne besede v tematskem sklopu: dejavnosti, gospodarske dejavnosti, obrt, 
industrija. 

Učne oblike: frontalna učna oblika, skupinska, individualna. 

Učne metode: razgovor, opazovanje, sklepanje, metoda praktičnih del, metoda 
risanja. 

Pripomočki: učni list, barvice, svinčnik, zemljevid Velenjske kotline (razdelimo na 
avtobusu, vsak učenec ima svojega), radirka. 

Literatura: 
Ur. Štrukelj, A. (2011). Učni načrt: druţba. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport: Zavod RS za šolstvo. 

 
 

 Učna priprava za uro motivacije pred ekskurzijo 13.4

Preglednica 14: Učna priprava za uro druţbe pred izvedbo ekskurzije 

  Učne oblike, 
učna sredstva 

Predvidene dejavnosti 
učitelja 

Predvidene 
dejavnosti učencev 

 

UVODNI 
DEL 
 
 

Frontalna (5 min.) 
Projektor, računalnik, 

šolski zemljevid 
 
 
 

Učencem na projektorju 
pokaţemo slike določenih 
znamenitosti, ki si jih bodo 
ogledali na ekskurziji (ne vseh, le 
nekaj za uvodno motivacijo, da 
vidimo, če so si kaj zapomnili od 
obravnave znamenitosti Velenjske 
kotline).  

Učenci morajo glede 
na slike, ki jim jih 
pokaţemo na 
projektorju, povedati, 
za katero znamenitost, 
ki si jo bodo ogledali 
na ekskurziji, gre. 

OSREDNJI 
DEL 
 
 
 
 

Frontalna, 
individualno delo (30 
min.) 
Projektor, barvice, 
svinčnik, šolski 
zemljevid 
 
 

Učencem ob zemljevidu (na 
projektorju) predstavimo natančno 
pot ekskurzije: Velenje (Velenjski 
grad, Muzej premogovništva 
Slovenije, Škalsko in Velenjsko 
jezero), Šoštanj (Termoelektrarna 
Šoštanj, Muzej usnjarstva na 
Slovenskem), na kratko se 
pogovorimo o znamenitostih, ki si 
jih bomo ogledali. Učencem 
naročimo, naj podrobno 
spremljajo pot naše ekskurzije na 
projektorju in naj na svojih šolskih 
zemljevidih poiščejo mesti Velenje 
in Šoštanj, premogovnik v 
Velenju, Škalsko in Velenjsko 
jezero ter Termoelektrarno 
Šoštanj. Učence opozorim, naj 
pozorno spremljajo, kako so na 
zemljevidu označene posamezne 
znamenitosti (npr. Velenjski grad, 
Termoelektrarna Šoštanj), 
Velenjsko in Škalsko jezero. 
Naročim jim, naj izdelajo legendo 
z znaki, ki so na zemljevidu (in 
predstavljajo posamezno 

Učenci spremljajo 
projektor in pot 
ekskurzije, ob tem na 
svojih šolskih 
zemljevidih poiščejo 
Velenje in Šoštanj, 
premogovnik v 
Velenju, Škalsko in 
Velenjsko jezero ter 
Termoelektrarno 
Šoštanj. Izdelajo 
legendo  z znaki, ki 
označujejo določeno 
znamenitost na 
zemljevidu. Poslušajo 
in sodelujejo v 
pogovoru o 
znamenitostih, ki si jih 
bomo ogledali na 
ekskurziji (npr. 
Termoelektrarna 
Šoštanj, Muzej 
usnjarstva na 
Slovenskem v 
Šoštanju). 
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znamenitost). Z učenci se pri 
vsaki od znamenitosti pogovorimo 
o tem, kaj si bomo tam ogledali 
(npr. Termoelektrarna Šoštanj-
pogovorimo se o dejavnosti 
Termoelektrarne), Muzej 
usnjarstva (ponovimo temo obrti, 
pogovorimo se o usnjarstvu in o 
tem, kaj usnjar dela, katere 
pripomočke uporablja, itd.) 

ZAKLJUČNI 
DEL 

Frontalna (5 min.) 
Listki (obvestila za 
starše učencev) 

Učencem podamo navodila, kaj 
točno morajo imeti s seboj na 
ekskurziji, opozorimo jih tudi, naj 
bodo primerno oblečeni. Še 
zadnja navodila pred odhodom na 
ekskurzijo. Učencem razdelimo 
obvestila za starše, ki jih odnesejo 
domov. Učencem razdelimo tudi 
obvestilo o soglasju staršev za 
udeleţbo otrok na ekskurziji in 
soglasje o fotografiranju otrok na 
ekskurziji. 

Učenci poslušajo. 

 

 Učna priprava za izvedbo ekskurzije 13.5

Preglednica 15: Učna priprava na izvedbo ekskurzije 

Faza/didaktična 
struktura 
ekskurzije 

Učne oblike, 
učna sredstva 

Predvidene dejavnosti 
učitelja 

Predvidene 
dejavnosti učencev 

UVODNI 
DEL/motivacija 
 
 

Frontalna (5 min.) 
 

Podamo navodila, kako se morajo 
otroci na ekskurziji obnašati, z 
učenci še enkrat ponovimo, kaj 
vse si bomo ogledali. Učencem 
naročimo, da morajo na poti od 
parkirišča, kjer bomo parkirali 
avtobus, do določene 
znamenitosti, ki si jo bomo 
ogledali, hoditi v skladu z našimi 
navodili in po peš poteh ter se 
izogibati voznim površinam za 
avtomobile. 

Poslušajo in 
sodelujejo v pogovoru 
o primernem 
obnašanju na poti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSREDNJI 
DEL/obravnava 
nove učne snovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.Frontalna, 
individualno 
opazovanje (učenci 
opazujejo določeno 
znamenitost, naravno 
ali kulturno) 60 min. 
Učni list, svinčnik, 
barvice 
 
2.Frontalna, 
individualno 
opazovanje 90 min. 

Pred vsako dejavnostjo najprej 
krajši pogovor o dejavnosti, ki 
sledi. Tako učenci laţje ponovijo 
in osvestijo, kaj sledi in kaj si 
bodo ogledali. 
1. Grad Velenje – učencem na 
kratko razloţimo zgodovino gradu 
in njegove glavne značilnosti. 
Opozorimo jih na varnost in na to, 
da se ne smejo obešati čez 
varnostno ograjo na gradu. 
 
 
 
2. Muzej premogovništva 
Slovenije v Velenju (z učenci se 
pogovorimo o gospodarski 

 
 
 
 
 
1.Učenci poslušajo 
podatke o zgodovini 
gradu in njegovih 
značilnostih ter si ga 
ogledajo. Pred 
ogledom gradu 
poslušajo navodila o 
gradu. 
 
2. Učenci poslušajo 
učitelja, nato sledi 
ogled Muzeja 
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Učni list, svinčnik, 
barvice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Frontalna, 
individualno 
opazovanje 50 min. 
Učni list, svinčnik, 
barvice 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Frontalna, 
individualno 
opazovanje 20–30 
min. 
Učni list, svinčnik, 
barvice 
 
 
 
 
 
 
 
5.Frontalna, 
individualno 
opazovanje 120 min. 
Učni list, svinčnik, 
barvice, zemljevid 

dejavnosti premogovništva, o 
rudarskem poklicu in rudnikih), 
nato sledi ogled muzeja in 
udeleţba v pedagoškem 
programu, ki ga pripravljajo v 
muzeju (učenci si ogledajo 
garderobe rudarjev, rudarsko 
delovno opravo in opremo, zbirko 
s fotografijami o razvoju 
premogovništva od začetkov do 
danes, rudarsko stanovanje in 
rudarsko tradicijo sprejema 
novincev). 
 
3. Z učenci se pogovorimo o 
posebnosti Škalskega in 
Velenjskega jezera (posledica 
podzemnega izkopavanja lignita v 
Velenjskem premogovniku, zato 
so nastale ugreznine, najgloblje 
dele je zapolnila voda), jezeri si 
ogledamo, pojasnimo jim, po čem 
se razlikujeta od preostalih jezer. 
Opozorimo jih na varnostni vidik, 
podamo navodilo, da ne smejo 
hoditi preblizu jezera.  
 
4. Predzadnja dejavnost na naši 
ekskurziji je ogled 
Termoelektrarne v Šoštanju. 
Sprva se z učenci na kratko 
pogovorimo o dejavnosti 
termoelektrarne in o njenih vplivih 
ter vplivih človeka na okolje. Po 
pogovoru sledi ogled 
Termoelektrarne Šoštanj in 
izpolnjevanje učnih listov. 
 
 
 
5. Zadnja aktivnost je ogled 
Muzeja usnjarstva na 
Slovenskem, ki se nahaja v 
Šoštanju. Pri predmetu druţba so 
učenci z učiteljico ţe obravnavali 
temo obrt in industrija, zato z 
učenci ponovimo, kaj je za 
usnjarsko obrt značilno, 
pogovorimo se o poklicu usnjarja, 
kaj počne in katere pripomočke 
uporablja.  
Sledi ogled muzeja in udeleţba v 
enem od pedagoških 
programov

63
, ki jih za učence od 

1. do 9. razreda osnovne šole 
pripravljajo v Muzeju usnjarstva 

premogovništva 
Slovenije v Velenju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Učenci najprej 
poslušajo in 
sodelujejo v pogovoru 
(če so ţe kdaj slišali 
za ugreznine), nato si 
ogledajo obe jezeri, 
Škalsko in Velenjsko. 
Upoštevajo navodila o 
varnosti.  
 
 
 
 
4. Učenci sodelujejo v 
pogovoru o dejavnosti 
termoelektrarne in 
vplivu človeka na 
okolje. Učenci si 
ogledajo 
Termoelektrarno 
Šoštanj in izpolnjujejo 
učne liste. Učenci 
poslušajo in 
odgovarjajo na 
vprašanja.  
 
5. Učenci si ogledajo 
muzej, podrobneje 
spoznajo enega od 
pedagoških 
programov, ki jih 
pripravljajo v muzeju, 
in sicer program Kako 
so ţiveli usnjarji? 
Usnjarska stanovanja 
danes in včeraj. 
Podrobneje spoznajo 
delavska stanovanja 
usnjarjev iz prve 
polovice 20. stoletja, 
predmete, ki so jih 
nekoč vsakodnevno 

                                            
63

 Pedagoške programe, ki jih organizirajo v Muzeju usnjarstva na Slovenskem, ki se nahaja v 
Šoštanju, smo v magistrskem delu podrobno opisali in analizirali v skladu z Učnim načrtom za 
druţbo (str. 27–35). 
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na Slovenskem (udeleţili se bomo 
programa Kako so ţiveli usnjarji? 
Usnjarska stanovanja danes in 
včeraj. Učenci bodo podrobneje 
spoznali stanovanja usnjarjev in 
ţivljenje ljudi v tistem času (prva 
polovica 20. stoletja).  

uporabljali, seznanijo 
pa se tudi s prazniki, 
ki so jih praznovali, 
značilnimi domačimi 
opravili in kulinaričnimi 
navadami delavskih 
druţin. 

ZAKLJUČEK Frontalna, skupinska 
(45 min.) 
 

Zberemo vtise učencev z 
ekskurzije, kaj jim je najbolj ostalo 
v spominu in kaj jim ni bilo všeč, 
opomnimo jih, da morajo 
dokončati učne liste, saj jih bodo 
morali oddati. Na avtobusu na poti 
domov lahko z učenci izvedemo 
kviz o ekskurziji (vprašanja ţe 
predhodno pripravimo), učence 
razdelimo v skupine ali pa na 
vprašanja odgovarjajo 
individualno. Za motivacijo jim 
obljubimo neko manjšo nagrado v 
primeru zmage pri kvizu. 

Učenci poslušajo in 
odgovarjajo na 
vprašanja. 
Na avtobusu 
odgovarjajo na 
vprašanja o ekskurziji 
in na vprašanja kviza 
o ekskurziji. 
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14 ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE 

Z izvedbo raziskave smo prišli do nekaterih pomembnih ugotovitev in spoznanj. 
Uspelo nam je uresničiti cilje, ki smo si jih zadali pred začetkom raziskave. 
Ugotovili smo, kako je potekal zgodovinski in tehnični razvoj usnjarstva v 
Domţalah. Do teh podatkov smo prišli predvsem prek intervjujev s strojarjem 
gospodom Grčarjem in oblikovalcem usnjene galanterije gospodom Repanškom, 
prek podatkov iz strokovne literature in z udeleţbo na okrogli mizi o razvoju 
usnjarske tovarne Toko, ki je predstavljala pomemben deleţ v domţalski usnjarski 
dediščini.  

Ugotovili smo, da se je usnjarstvo začelo naglo razvijati v 30. letih 20. stoletja, ko 
je prišlo do propada slamnikarske industrije, takrat so se naglo razvile druge 
industrije, kot so usnjarska, kemična in tekstilna. Spoznali smo, da za usnjarsko 
obrtjo stoji še veliko panog, ki so z njo povezane, kot so strojarstvo, oblikovanje 
usnjene galanterije, sedlarstvo, krznarstvo in irharstvo.  

Usnjarski panogi oblikovanje usnjene galanterije in strojarstvo smo dobro spoznali 
v intervjujih. Oblikovanje usnjene galanterije se je razvijalo skladno z zlato dobo 
podjetja Toko (50. leta 19. stoletja), strojarstvo koţ pa se je razvilo ţe mnogo prej 
(ţe v 14. stoletju ponekod prisotni strojarji), zlata doba za obrtnike strojarje pri nas 
pa je bila v času malo pred osamosvojitvijo Slovenije. S prihodom strojev in naprav 
je strojarstvo zelo napredovalo. Včasih so vse delali ročno (ročno mezdrili koţe, jih 
dolgo namakali v čreslu (3–4 mesece), vse ročno strugali, nato so se pojavili sodi, 
ki so zmanjšali dolgotrajno namakanje, pojavile so se naprave za mezdrenje in 
stroji za struganje, ki so olajšali strojenje. Vse to smo izvedeli v intervjuju z 
gospodom Grčarjem, tovrstne stroje smo si tudi ogledali in jih tudi fotografirali. 
Strojarstvo se še danes razvija z novimi stroji, vendar je tu teţava, ki jo je 
izpostavil ţe gospod Grčar, in sicer v financah, stroji so dragi, zato je teţko 
posodabljati in modernizirati strojarske delavnice.  

Pri oblikovanju usnjene galanterije je prišlo do sprememb, vendar so le-te manjše, 
saj je oblikovanje in izdelovanje usnjene galanterije manj zahtevno delo kot 
strojarstvo (predvsem izdelovanje), potrebuje se manj pripomočkov, materiala, 
postopek je bolj enostaven. Seveda pa sta pri oblikovanju in izdelovanju usnjene 
galanterije potrebni velika natančnost in preciznost, še večja kot pri strojarstvu.  

S pomočjo intervjujev smo izvedeli tudi razloge za propadanje usnjarstva v 
Sloveniji, ki so predvsem v uvaţanju poceni usnjenih izdelkov s Kitajske, v večji 
konkurenci na trgu in razmerah po osamosvojitvi Slovenije, ko so ljudje mislili, da 
bo vse potekalo gladko, šlo pa je za veliko spremembo, saj je gospodarstvo 
izgubilo jugoslovanski trg.  

Prvi cilj smo torej uspešno realizirali, prav tako smo realizirali drugi cilj, ki je bil 
ugotoviti, kako učiteljice64 4. razredov Osnovne šole Domţale pri pouku druţbe 
obravnavajo usnjarstvo, katere metode in oblike dela pri tem uporabljajo in v 
kolikšnem obsegu obravnavajo usnjarstvo. Ugotovili smo, da učiteljice, ki smo jih 
anketirali, obravnavajo usnjarstvo le v učilnici, ne uporabljajo metode na terenu 

                                            
64

 Uporabili smo ţensko obliko besede (učiteljica), saj so učitelji 4. razredov na OŠ Domţale le 
ţenskega spola.  
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(obisk muzeja, poučevanje na terenu), uporabljajo predvsem metodo pogovora, 
klasično frontalno poučevanje, pri poučevanju uporabljajo tudi slikovno gradivo, 
videoposnetke, ena učiteljica pa je izpostavila, da s seboj v razred prinese tudi 
usnjene izdelke, da učenci neposredno spoznajo usnje in tovrstne izdelke ter se z 
njimi seznanijo.  

Usnjarstvo se pri pouku druţbe v 4. razredu osnovne šole na ţalost obravnava v 
zelo majhnem oz. majhnem obsegu, sicer smo anketirali le učiteljice ene osnovne 
šole, vendar menimo, da bi bilo stanje podobno tudi na drugih šolah, saj je celotni 
temi obrt in industrija namenjenih le nekaj ur in učitelji ne morejo dovolj natančno 
obravnavati vseh obrti, zato vsaki namenijo pribliţno enako časa. Učiteljice 
4. razredov OŠ Domţale učence o usnjarstvu poučujejo le to, da gre za obrtno 
(ročno) dejavnost, ki je bila dejavna predvsem v preteklosti in pri kateri so obrtniki 
izdelovali usnjene izdelke.  

Realizirali smo tudi tretji cilj, in sicer predstavili in analizirali smo didaktično 
primernost in uporabnost pedagoških programov, ki jih za učence od 1. do 9. 
razreda osnovne šole pripravljajo v Muzeju usnjarstva na Slovenskem. Ugotovili 
smo, da lahko učenci pri vsakem programu doseţejo določene operativne cilje, 
zapisane v učnem načrtu za druţbo in zgodovino, in pri tem pridobijo določeno 
znanje.  

Realizirali smo tudi četrti cilj, ki smo si ga zadali, in sicer izdelali smo predlog 
ekskurzije v Velenjsko kotlino (z obiskom Muzeja usnjarstva na Slovenskem v 
Šoštanju) za učence 4. razreda osnovne šole. Pri tem smo pridobili novo znanje, 
in sicer podučili smo se o organizaciji ekskurzije, didaktični strukturi ekskurzije, 
pripravi na ekskurzijo, znamenitosti, ki bi si jih ogledali z učenci, smo tudi obiskali 
in jih fotografirali ter beleţili celotno pot ekskurzije in se tako podučili še o tem, 
kako pomemben je časovni in organizacijski vidik pri pripravi ekskurzije.  

Z empiričnim delom magistrskega dela smo tudi potrdili oz. ovrgli hipoteze, ki smo 
jih zastavili pred izvedbo raziskave. Našo prvo hipotezo lahko delno potrdimo, saj 
smo ugotovili, da je razvoj usnjarstva v Domţalah razcvet doţivel v 30. letih 20. 
stoletja, nismo pa vedeli, da se je razvoj usnjarstva začel na prehodu iz 18. v 19. 
stoletje.  

Pravilno smo sklepali, da so razlogi za propad usnjarske obrti pri nas uvaţanje 
poceni izdelkov iz tujine in pa večja konkurenca na trgu. Vendar smo v intervjuju z 
gospodom Repanškom, oblikovalcem usnjene galanterije, izvedeli še za dodatni 
razlog, in sicer za razmere po osamosvojitvi Slovenije. Ljudje so mislili, da bo 
ţivljenje laţje, vendar je šlo za povsem nove razmere, saj je gospodarstvo izgubilo 
jugoslovanski trg, s katerim so v veliki meri poslovali, in tudi to je poleg uvaţanja 
poceni izdelkov s Kitajske in večje konkurence na trgu precej vplivalo na propad 
številnih usnjarskih tovarn.  

Potrdimo lahko drugo hipotezo, ki smo jo postavili pred začetkom raziskave, in 
sicer usnjarstvo se pri pouku druţbe v 4. razredu osnovne šole res obravnava v 
majhnem obsegu (dve od anketiranih učiteljic sta povedali, da v zelo majhnem 
obsegu), učitelji pa tematiko usnjarske obrti večinoma poučujejo le v učilnici z 
metodo pogovora, slikovnega gradiva in videoposnetkov. Hipotezo smo potrdili s 
pomočjo odgovorov učiteljic v našem anketnem vprašalniku. Potrdila se je naša 
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domneva, da gre le za klasičen način poučevanja v učilnici in da učiteljice z učenci 
ne obiskujejo muzejev usnjarstva (metoda terenskega dela). Učiteljice so v 
anketnem vprašalniku povedale, da pri poučevanju o usnjarski obrti uporabljajo 
tudi učbenik, ena pa je omenila, da v razred prinese izdelke iz usnja. Menimo, da 
je prav, da se učenci neposredno spoznajo s tematiko, o kateri se učijo, da lahko 
potipajo material in izdelke, narejene iz usnja, ter se učijo z odkrivanjem.  

Potrdimo lahko tudi tretjo hipotezo, da so učne dejavnosti, ki jih za učence 
osnovne šole pripravljajo v Muzeju usnjarstva na Slovenskem, didaktično primerne 
in uporabne za učence osnovnih šol, pedagoški programi so primerni za učence 
od 1. do 9. razreda osnovne šole.  

Vsak program vključuje določene operativne cilje iz učnih načrtov za druţbo (4. in 
5. razred), zgodovino (6, 7. in 8. razred) ter učnega načrta za spoznavanje okolja 
(1., 2. in 3. razred). Pred analizo operativnih ciljev, ki jih učenci doseţejo s 
posameznim programom, nismo pričakovali, da bodo pedagoški programi ponujali 
toliko različnih znanj, ki jih učenci lahko pridobijo z udeleţbo v njih, zato menimo, 
da so res didaktično primerni in uporabni, saj sledijo operativnim ciljem in 
vsebinam v učnih načrtih za druţbo, zgodovino in spoznavanje okolja. Ponujajo 
tako tematiko ţivljenja ljudi v preteklosti, prilagojeno za mlajše učence, kot teme, 
kot so industrializacija in cehovstvo (primerno za starejše učence), ţivljenje ljudi v 
19. in 20. stoletju, predstavitev usnjarske obrti, ţivljenja usnjarjev in usnjarskih 
stanovanj ter šeg in navad v delavskem okolju in tradicijo šoštanjskega pusta, ki je 
povezana z usnjarstvom (učenci spoznajo tudi tradicionalne slovenske šege in 
maske ter slovensko tradicijo).  

V procesu raziskovanja za naše magistrsko delo smo izvedeli veliko informacij, 
pridobili veliko znanja o usnjarski obrti in njenih panogah, o obravnavi usnjarstva v 
šoli, dobili smo tudi veliko idej, kako bi lahko usnjarstvo poučevali v 4. razredu pri 
pouku druţbe, pridobili pa smo tudi veliko novih znanj o organizaciji in pripravi 
ekskurzije ter o vseh podrobnostih, na katere je treba paziti. Prav tako smo se 
prepričali, da je terensko delo zares zelo uporabno in didaktično primerno, saj 
ponujajo zares kakovostne pedagoške programe in je velika škoda, da se učitelji 
malo odločajo za obisk muzejev (v anketnem vprašalniku smo videli, da nobena 
od učiteljic z učenci še ni obiskala usnjarskega muzeja). 

Potrdimo lahko tudi četrto hipotezo, saj smo podrobno raziskali Velenjsko kotlino 
in našli veliko naravnih in kulturnih znamenitosti ter gospodarskih dejavnosti, ki si 
jih lahko učenci osnovne šole ogledajo na ekskurziji (Velenjski grad, Muzej 
premogovništva Slovenije, Muzej usnjarstva na Slovenskem, Termoelektrarna 
Šoštanj, Velenjska kotlina ima tudi posebnosti – ugrezninska jezera). 

Menimo, da je prav, da bi se tematiko obrti in industrije v večji meri vključevalo v 
pouk, saj so učenci premalo seznanjeni s to temo in s slovensko tradicijo, saj obrti 
predstavljajo pomemben deleţ tako slovenske tradicije kot zgodovine, tu ne 
mislimo le na usnjarsko obrt, temveč na vse obrti. Z večjim poudarkom na 
obravnavi obrti, s pribliţanjem obrti učencem (obiski obrtnikov na šoli, obisk 
muzejev, prikaz določenih izdelkov, izdelovanje določenega izdelka) bi morda 
kakšnega učenca navdušili nad tovrstnimi poklici in domačo obrtjo, kar bi bilo res 
dobro, saj vemo, da obrt v današnjem času izginja in bo najverjetneje po smrti 
starejših obrtnikov povsem izginila. Kar pa je velika škoda, saj gre za ohranjanje 
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bogate dediščine in izročila ter bi se tovrstno ročno znanje lahko prenašalo iz roda 
v rod. 
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 Ustni viri 15.3

1. Osebna pogovora z gospodoma Janezom Grčarjem in Janezom Repanškom. 
Gospod Grčar je po poklicu strojar usnja in ima samostojno obrt. Ţe od malih 
nog je delal v druţinski usnjarni, pomagal je svojemu očetu pri vodenju 
druţinske usnjarne, leta 1994 pa je odprl samostojno obrt. Pogovor je bil 
izveden 23. 10. 2017 v prostorih njegove usnjarne Grčar v Dragomlju pri 
Domţalah.  
Gospod Janez Repanšek je oblikovalec usnjene galanterije, zaposlen je bil v 
podjetju Toko in Industriji usnja Vrhnika, nato pa je začel popolnoma na novo 
in oblikoval prvi TOZD. Nikoli ni odprl samostojne obrti, je pa oblikoval izdelke 
usnjene galanterije za naročnike iz tujine. Trenutno še nekoliko sodeluje z 
Italijani in pomaga nečaku pri vodenju galerije Repanšek, kjer organizirajo 
razne prireditve, dogodke, poroke, razstave, poslovne zabave ter seminarje. 
Od leta 1972 se ukvarja tudi s kiparjenjem v lesu, varjenjem ţeleznih struktur 
in slikanjem. Pogovor je bil izveden 11. 10. 2017 v kavarni Flerin v Domţalah. 
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16 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za učitelje 

Pozdravljeni! 

Sem Nejc Novak, študent 2. stopnje programa Poučevanje na razredni stopnji 
Pedagoške fakultete Ljubljana. Z magistrsko nalogo Usnjarstvo v Domţalah kot 
druţboslovna vsebina v 4. razredu devetletne osnovne šole raziskujem obravnavo 
usnjarstva pri pouku druţbe v 4. razredih Osnovne šole Domţale. Z anketnim 
vprašalnikom ugotavljam, kako in v kolikšnem obsegu je usnjarska obrt 
obravnavana pri pouku druţbe v 4. razredih Osnovne šole Domţale. Anketni 
vprašalnik je anonimen, vsi odgovori bodo varovani, rezultati bodo uporabljeni le 
za namen analize in interpretacije raziskave v magistrski nalogi. Za sodelovanje se 
vam najlepše zahvaljujem. 

1. Spol                      M         Ţ 

2. Starost: ___________ 

3. Število let delovne dobe: _____________ 

4. OŠ ______________________________ 

5. V kolikšnem obsegu v vašem razredu obravnavate usnjarstvo? 

 

6. Kaj o usnjarstvu poveste učencem? 

 
 

7. Kako poučujete to tematiko, katere metode in oblike dela uporabljate pri 
poučevanju te obrti? Ali gre le za pouk v učilnici? 

 

8. Kakšno je navadno predznanje otrok pri tej temi? 

 
 

9. V kolikšni meri obravnavate usnjarstvo v primerjavi z drugimi obrtmi? Koliko ur 
namenite tej temi? 
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10. Ste ţe kdaj z učenci 4. razredov obiskali katerega od muzejev usnjarstva v 
Sloveniji? Če ne, zakaj ne? 

 

 

11. Ste ţe kdaj v šoli izdelovali izdelke iz usnja, npr. pri naravoslovju in tehniki ali 
likovni vzgoji? 

 
 

12. Kakšno je vaše mnenje o obravnavi usnjarstva pri predmetu druţba? 

 

a. Ali učenci po vašem mnenju dovolj spoznajo to gospodarsko dejavnost 
in ta poklic? 

 

 

b. Ali spoznajo preteklost domačega kraja v dovolj veliki meri, usnjarstvo je 
bila tudi ena pomembnih dejavnosti v Domţalah? 
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Priloga 2: Rešeni učni list za strokovno ekskurzijo 

Ime in priimek: ______________________________ 

 

1. Na zemljevidu označi začetno točko, kjer bomo začeli z ogledom 
Velenjske kotline. Nato med potjo z barvico vrisuj našo pot. Označi tudi 
mesta, kjer se bomo ustavili.  

 

Vir: (http://www.geopedia.si/#T105_x508721_y135827_s15_b4) 

 

Legenda:  

 Pot, ki smo jo prehodili na ekskurziji in katero so učenci 
vrisovali na zemljevidu. 

 Točka, kjer smo se ustavili in si ogledali naravno oziroma 
kulturno znamenitost 

 Začetna točka, kjer smo začeli s potjo 

 

2. Čemu je danes namenjen Velenjski grad? Kateri od zbirk, ki so na ogled 
na gradu, sta posebni? 

Danes je na gradu na ogled enajst muzejskih in galerijskih zbirk Muzeja Velenje, 
na gradu pa se odvijajo tudi družabne in kulturne prireditve. Posebni zbirki, ki sta 
na ogled na gradu, sta zbirka slovenskih premogovnikov, ki je bila javnosti 
predstavljena leta 1966 in je prva urejena zbirka v muzeju. Druga posebna zbirka 

http://www.geopedia.si/#T105_x508721_y135827_s15_b4
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pa je zbirka afriške umetnosti Francisca Foita, ki je edina tovrstna zbirka v 
Sloveniji. 

3. Naštej najpomembnejše človekove gospodarske dejavnosti, značilne za 
Velenjsko kotlino. 

Rudarstvo, premogovništvo, energetika, trgovina, gradbeništvo, storitvene 
dejavnosti ter predelovalna industrija (izdelava strojev in naprav). 

 

4. Katera gospodarska dejavnost je še posebej značilna za Velenje? 

Za Velenje je posebej značilno premogovništvo. 

 

5. Z razvojem industrije so v Šaleški dolini nastala nova naselja in celo 
mesto. Eno od naselij, ki se je razvilo je ________(Šalek) pri Velenju. 

Iz nekdanjega majhnega trga se je zelo razvilo mesto __________(Velenje), 
________________ (premogovnik) Velenje pa je postal eden pomembnejših 
energetskih objektov v Jugoslaviji. Mesto Velenje se je v preteklosti naglo širilo in 
postalo eno najpomembnejših gospodarskih središč ______________ Slovenije in 
nekdanje ______________ (Jugoslavije). Občino Velenje so do leta 1995 
sestavljale občine __________ (Šoštanj), ___________ ob _______ (Šmartno ob 
Paki) in občina _______________________________(Velenje). 

 

6. Zakaj so v Šaleški dolini začeli razmišljati o okolju bolj prijaznih 
dejavnostih? 

Zaradi hudega pritiska industrije na okolje. 

 

7. Dopolni. 

Muzej premogovništva Slovenije pripoveduje zgodbo o razvoju ______________ 
(premogovništva) na Slovenskem. Muzej se nahaja v rovih Premogovnika Velenje, 
kjer pridobivajo ________________ (premog), ki se uporablja v Termoelektrarni 
Šoštanj za pridobivanje električne ________________ (energije). 

Delo rudarjev nekoč se razlikuje od načina dela rudarjev danes.   

Danes si rudarji pri delu pomagajo s stroji, včasih so delali predvsem ročno. V 
pomoč so jim bila le skromna orodja, kot so: _________ _________ (rudarska 
kladivca). Med simbole rudarstva spada črno-zelena rudarska ___________ 
(zastava) s kladivom, zagozdo65 in sv. ______________ (Barbaro) pred podobo 

                                            
65

 Zagozda: (tudi klin) je naprava, običajno v obliki tristrane prizme, ki sluţi za razdvojitev dveh 
teles ali cepljenje enega (sekira). 
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katere so rudarji molili za srečno ________________ (vrnitev) iz jame. Star simbol 
rudarjev je rudarska ______________ (koža), ki je bila nekdaj del rudarjeve 
delovne oprave (obleke), kasneje pa so jo uporabljali pri rudarskem krstu: obredu 
sprejemanja novincev v rudarske vrste. Vsak novinec je moral ___________ 
(preskočiti) kožo, ki sta jo držala dva starejša rudarja. 

 

8. Odgovori. 

Dom rudarja nekoč je bil skromen in preprost. Opiši ga, pomagaj si s slikama in z 
novimi informacijami, ki si jih dobil/dobila v muzeju. 

 

Vir: (http://muzej.rlv.si/si/solski-programi/ucni-listi) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Stanovanja so bila skromna, imela so kuhinjo ter eno sobo. Prva stanovanja 
rudarjev so imela eno kuhinjo, ki je bila skupna za tri ali celo štiri delavske družine, 
kasnejše hiše pa so zagotavljale vsaki družini kuhinjo in vsaj eno sobo. Na sliki 
vidimo preprosto sobo s posteljo, omaro in skromno kuhinjo s pečjo za kruh (za 
rudarska stanovanja je bila značilna skupna peč za peko kruha (družine so nato 
izmenično pekle kruh).  

 

9. S katerim izrazom so se pozdravljali rudarji? 

»Srečno«._________________________________________________________ 

  

http://muzej.rlv.si/si/solski-programi/ucni-listi
http://www.rlv.si/muzej/images/st
http://www.rlv.si/muzej/images/st
http://www.rlv.si/muzej/images/st
http://www.rlv.si/muzej/images/st
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10. Kaj so to auscug, ajznpon, blenda, cajgkišta in colnga? Obkroţi.  

a) Rudarski prazniki 

b) Rudarski simboli 

c) Rudarski izrazi   

 

11. Na karto vpiši manjkajoča imena. Lahko vpišeš samo črko pred imenom. 
Pomagaj si s šolskim zemljevidom. 

 

Vir:(https://www.zrss.si/...ekskurzije/i.gimn.v%20celju_velenjsko_kotlino_2011a.do
c) 

 

Odgovori od leve proti desni: a) - Šoštanj, b) - Šoštanjsko jezero, c) - Velenjsko 
jezero, d) - Škalsko jezero in e) - Velenje66. 

 

12. Za Škalsko in Velenjsko jezero smo povedali, da sta ugrezninski jezeri. 
Kaj to pomeni in zakaj je do tega prišlo?  

 

Posledica izkopavanja premoga v Velenjskem premogovniku so bile ugreznine, ki 
so nastale na dnu Šaleške doline. Napolnila jih je voda in nastala so tri 
ugrezninska jezera.  

 

 

                                            
66

 V okvirčke na sliki nismo mogli zapisati odgovorov, saj gre za sliko, na katero ni moč pisati, 
odgovore smo tako zapisali na desno stran slike (od prvega, levega okvirčka do zadnjega 
okvirčka). 

Šoštanj 

Šoštanjsko jezero 

Velenjsko jezero 

Škalsko jezero 

Velenje 
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13.  Kaj je glavna dejavnost Termoelektrarne Šoštanj? Kaj je glavni problem 
za okolje?  

Glavna dejavnost je pridobivanje električne energije, glavni problem je 
onesnaževanje okolja, saj v termoelektrarni za pridobivanje električne energije 
uporabljajo premog (kurijo premog) in s tem onesnažujejo okolje. 

 

14.  Obkroţi pravilne odgovore. 

Usnjarji so pogosto zajtrkovali67:  

a)mleko 

b) krožnik prežgane juhe 

c) domači kruh 

d) marmelada 

 

15.  Dopolni. 

____________ (Konjska) glava je bila znak Šoštanjske usnjarne. Šoštanjski 
usnjarji so imeli svojega ______________________ (zavetnika), to je bil Sv. 
___________________________ (Miklavž).  

 

16.  Zakaj so se obrtniki povezovali v cehe? 

Zaradi strahu pred podeželskimi obrtniki, saj so tako lažje nadzorovali trg in imeli 
tudi precej ugodnosti. 

 

17. Poveţi pravilne trditve. 

Agrarija-                                        delavnica za izdelovanje usnja iz živalskih kož 

Štokerl-                                          nekdanja usnjarska tovarna 

Ledrarija-                                      majhen stolček brez naslonjala, podoben pručki, 
namenjen pritlehnim opravilom ali krajšemu počitku 

 

                                            
67

 V učni list nismo vključili veliko vprašanj, ki zadevajo usnjarsko obrt, saj so učenci pri 
pedagoškem programu v muzeju (Kako so ţiveli usnjarji? Usnjarska stanovanja danes in včeraj), 
po skupinah odgovarjali na vprašanja o usnjarski obrti ter usnjarskem poklicu. Zaradi tega smo se 
osredotočili na druge pomembne vsebine, ki so jih učenci spoznali in se o njih podučili na 
ekskurziji.  
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18. Opiši pokrajino, po kateri je potekala pot. 

Spoznali smo Šaleško dolino, dolina je tako s severa, kot z juga in vzhoda obdana 
z gorovji, jug doline je manj gorat, predvsem sever je zelo gorat, v dolini je tudi 
veliko tako rek kot jezer, skozi mesto Velenje teče reka Paka, posebnost 
Velenjske kotline je v tem, da so se zaradi izkopavanja premoga začela ugrezati 
tla. Voda je zalila ugreznjene dele in nastala so jezera, Škalsko, Velenjsko in 
Šoštanjsko jezero. Poleg mesta Velenje je za Velenjsko kotlino pomembno tudi 
mesto Šoštanj. 

 

19. Si opazil/ opazila katere od značilnosti in razlik med naselji v pokrajini? 
So se naselja razlikovala oz. v čem so si bila podobna? 

Razlike so predvsem v tem, da je dolina na severu obdana z več zelo visokimi 
gorami, sever je tudi prometno slabše povezan, jug doline je manj gorat, na jugu 
dolino obdajajo nižje gore in hribi. 
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Priloga 3: Izjava staršev 

 
 
 
 
                              I Z J A V A  
 
 

Podpisani(a) ______________________ dovoljujujem, da se moj otrok 
__________________, učenec 4. a razreda OŠ Domžale, dne 23.4.2018, udeleži 
ekskurzije v Velenjsko kotlino. Hkrati dovoljujem tudi fotografiranje in objavo 
fotografij za namene magistrske naloge. 

 

 

V Domžalah, dne ___________ 

                                                                                               Podpis staršev: 

                                                                                       ______________________ 

 

 

 





 

 

IZJAVA 

 

Izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Usnjarstvo v Domžalah kot 
družboslovna vsebina v 4. razredu devetletne osnovne šole rezultat lastnega 
raziskovalnega dela.  

 

Nejc Novak 

 

 

 


