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Pri Občinski konferenci ZKS Mozirje je bila v marcu 1981 imenovana posebna komisija z nalogo, da razišče predvojno
delovanje
naprednega delavskega gibanja in članov ZKJ na območju današnje občine Mozirje. Na samem začetku je kazalo, da ne bo veliko
pomembnih dogodkov, ki bi naj jih opisali. Poznejša
raziskovanja
pa so pokazala povsem drugačno sliko, l/se bolj so prihajali na dan
dragoceni podatki o zagrizenih bojih delavstva naše doline za svoje
pravice. Raziskovanja pa bi bila mnogo težja in zagotovo tudi manj
uspešna, če ne bi bilo tako obširnega sodelovanja občanov,
ki so s
svojimi izjavami, zlasti pa še z ohranjenimi dokumenti,
prispevali
pomemben delež pri iskanju resnice o delavskem gibanju pri nas.
Povsem upravičeno pa lahko zapišem, da bi mnogo tega ostalo
prikritega, šlo v pozabo in se dokončno izgubilo, pa tudi ta zapis bi
izostal, če ne bi od vsega začetka s pravo aktivistično
zagnanostjo
na tem delal član naše komisije Aleksander
Videčnik.
Njegova
zasluga je torej, da smo z izidom te drobne knjižice bogatejši za
veliko spoznanje o delavskem gibanju pri nas, o katerem smo
doslej vedeli zelo malo.
Od samega začetka je naša komisija tesno sodelovala s skupino,
ki pripravlja poglobljeno razpravo in zapis o delavskem gibanju na
območju celjske regije. Obilica gradiva in pa zmotno
tolmačenje,
da se v Gornji Savinjski dolini ni delavec učinkovito povezoval, je
upravičila samostojen zapis, saj bi v regijski monografiji
ne mogli
tako podrobno podčrtati takratnih dogodkov v naši dolini. Vsekakor pa je naša dolžnost, da ohranimo spomin na
revolucionarna
dejanja in prizadevanja delavcev med obema vojnama.
Politični aktiv v občini je podprl mnenje, da je treba izdati z dejstvi
podprt zapis o delavskem gibanju na našem območju, saj je kljub
poznim
pojavom
delavske zavesti bilo delovanje
sindikatov
izrednega pomena tudi za poznejšo vseljudsko
vstajo.
Iz teh razlogov se je sindikalni svet občine Mozirje odločil, da
izda ta zapis.
Predsednik
komisije
Vlado Miklavc
V Mozirju,

decembra

1982.

Drvarska
Utrujen vleče svoj korak
v mraku h gozdni koči,
spočiti ude si v noči,
ki dan ji spet sledi težak.
Zarana
po hoje
da hlod
*> pozimi

tolče malarin
trdi grči,
po lesni drči
spravljal bo s planin.

Pomladi zopet isti boj
s trdoto grče v hosti,
nenehno z njo se bosti
grenak drvarja je obstoj.
In končno pride smrtni krč,
trpečih dni zadosti
in nikdar ne oprosti,
hudobni hoji trdih grč.

Pesem je nastala po ustnem izročilu, ki je bilo znano predvsem v
okolici Gornjega grada. Dolgoletni gozdarski delavec in kulturni
ustvarjalec Alojz Mavric pa je izročilo, ki govori o tem, da drvarji še
na smrtni postelji niso mogli oprostiti trdoti jelkine grče spesnil. V
teh krajih pravijo jelki tudi hoja, zato govori pesnik o „hojini grči".
„Sekači so takrat, ko še ni bilo sodobne opreme, delali z
„maseko" in „malarinom". Slednji je rabil za obsekavanje grč.
Drvarsko delo je bilo zelo naporno in je zahtevalo veliko telesne
moči in vzdržljivosti. To so bili pravi trpini, ki so v gozdu mnogo
trpeli, kljub temu pa slabo živeli. Še to, z maseko so podirali in
„rklali", kar pomeni razsekavanje na določene dolžine. Tako je
nastala pesem, ki pripoveduje, da drvar še na smrtni postelji ni
mogel odpustiti hojevi (jelkini) grči zaradi njene izredne trdote."
7

Uvod
Le malokatero območje slovenskih občin je tako redko
poseljeno, kot mozirsko. Temu botruje krajina, ki je v pretežnem
delu hribovita, ponekod, predvsem na Solčavskem pa celo gorata
in nerodovitna. Že samo dejstvo, da živi na območju občine, ki meri
50.751 km 2 le 15.332 prebivalcev potrjuje gornjo trditev, č e za
boljše razumevanje povemo, da je od vseh zemljišč kar 29.395 ha
gozdov, potem je slika še jasnejša. Občina šteje 61 naselij in se
enači z zemljepisnim pojmom Gornja Savinjska dolina, se pravi, da
je lahko govor o občinskem območju ali o Gornji Savinjski dolini.
Do leta 1941 je veljala stara politična razdelitev, ki je obsegala
današnje območje občine in še predel Šmartnega ob Paki v srez
Gornji grad.
Tako raznolika zemljišča glede na način kmetijskega izkoriščanja so seveda pogojevala življenjske možnosti prebivalcem na eni
strani in na drugi strani nastajanje naselij.
Nedvomno smemo trditi, da je Gornja Savinjska dolina bila že
zgodaj poseljena. Stari Slovani kot je znano, so se najprej naselili v
okolici Ljubnega, Gornjega grada in Rečice. Razumljivo, saj so bili
poljedelci in so iskali za kmetovanje primerna zemljišča blizu vode
in v ravnini.
Obdelovalnih površin je bilo nekoč še znatno manj, Kot jih je
danes, saj se lahko domneva, da je ta predel bil v veliki meri
gozdnat. Nekdanji lastniki zemlje so bili tujci, ki so stremeli za čim
večjim dobičkom. Tako je prišlo do tega, da so si naseljenci krčili
gozdove za zemljišča na katerih naj bi pridelovali hrano za sebe in
za zemljiškega gospoda. To je bilo trdo delo in ob bornih količinah
pridelane hrane so ljudje skromno živeli. Ni odvečtrditev, daje bilo
življenje naših prednikov v tistih časih vsestransko hudo, bili so
tlačani, brezpravni in neuki. Vse to so s pridom izkoriščali zemljiški
lastniki, pa naj gre za posvetno ali cerkveno gosposko.
Na razvoj večjega dela sedanjega območja občine je vplivalo
dejstvo, da so bili zemljiški lastniki v dolini, razen v Mozirju,
gospodje Gornjegrajski. Takoj po ustanovitvi benediktinskega
samostana leta 1140 so za upravljanje obsežnih zemljišč uredili
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takoimenovane „urade" (ministeriale) preko katerih so pobirali
razne dajatve od podložnikov in urejali odnose z njimi. Prav na
našem območju so vsled tega nastali za tiste čase posebni odnosi
med gosposko in kmeti. Če govorimo o tlačanskih odnosih v raznih
oblikah, potem smemo reči, da so naši kmetje imeli nekoliko lažji
položaj, saj je gosposka zahtevala tlako le v manjšem delu, ker pač
ni imela lastnega pridvornega gospodarstva. Seveda so bile
določene dajatve tudi v blagu, posebno še v času pred prehodom iz
naturalne v denarne obveze. Iz davčnih knjižic je razvidno, da se
gospoščina ni odrekla dajatvam v vinu, ovcah in skodlah. Sicer pa
so potem pretežno veljale davščine v denarju. Imamo dokaze, da so
kmetje kupovali zemljo (s pridržkom) od gosposke že leta 1597
(Ročka listina — urad Ljubno). Torej so kmetje postopno prihajali
do lastnih zemljišč, vendar pod določenimi pogoji, ki so jasno
zahtevali podložništvo gospodu, sicer se je pogodba sama po sebi
razdrla.
Šele v 18. stoletju so postajali kmetje v večji meri lastniki zemlje,
kar je razvidno iz najdenih listin. (Urad Solčava, Šmartno ob Dreti).
Da pa kljub vsemu kmetje niso bili zadovoljni kažejo podatki o
kmečkih puntih v dolini, ki so bili sočasno z velikimi kmečkimi
vstajami drugod.
Razpoložljivi podatki potrjujejo domnevo, da je pritisk gospoščine postajal proti 19. stoletju vse bolj tudi narodnostni. Ljudje
niso bili šolani in ko so med nje prihajali prvi domači izobraženci so
prisluhnili resnici, ki jih je opozarjala na brezmejno izkoriščanje in
brezpraven položaj.
Z osvobajanjem kmeta so se pojavile druge težave, ki so marsikoga zlomile in ga spravile na beraško palico. Kmet je moral del
vrednosti dobljene posesti odplačati, ob tem je veljal še brezobziren zakon o dedovanju. Da je lahko gospodar zagotovil vsem
dedičem enak delež od vrednosti posestva je moral najeti draga
posojila, ki so jih gajvečkrat dajali izkoriščevalski odvetniki, trgovci
in drugi. Ti so potem neusmiljeno terjali vračilo in največkrat tako
pridobili poceni zemljo kmetov-dolžnikov.
O hitrem propadanju kmetij v stari Avstriji je najti podatke tudi v
Domoljubu številka 4 iz leta 1899. Takole pravi pisec: Mesta imajo
vse več prebivalcev, vasi se praznijo. V Avstriji je bilo leta 1880 še od
100 mož kar 61 poljedelcev, komaj 10 let kasneje pa le še 56.... V
Avstriji je zadolženo preko 65 posestev preko njihove vrednosti. V
petih letih (1888—1893) so kmetje najeli kar 372 milijonov goldinarjev posojil... V cesarstvu je šlo na boben kakih 10.000 kmetij...
To je le nekaj številk, ki potrjuje izredno kritično stanje v kmetijstvu
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proti koncu prejšnjega stoletja. Posebno hudo je bilo tudi v kriznih
obdobjih začetka 30. let, ko je morala država sprejeti izredne
ukrepe o odpisu kmečkih davkov.
Tudi sicer kmetje v pretežni meri niso znali gospodariti do te
mere, da bi se znašli v enakem položaju s tržani, meščani in
drugimi. Vsi ti pojavi izkoriščanja so pomenili množično propadanje kmetij in ker so bile največkrat kmečke družine zelo številne
so ostali mnogi ljudje brez kruha, tako so postali poceni delovna
siia. Posledica takšnih razmer je bila izseljevanje v druge dežele
takratne avstrijske države, mnogo naših ljudi je iskalo sreče celo v
prekomorskih krajih.
Da si lahko nazorno predstavljamo spremembe v prebivalstvu je
potrebno primerjati nekatere podatke iz popisa 1905 in 1910. Že v
teh nekaj letih je opaziti upadanje števila ljudi v posameznih občinah takratne (avstrijske) območne razdelitve.
Število
1905

prebivalcev
1910

Površina
v ha

Št. hiš

Bočna
Gornji grad
Kokarje
Ljubno
Luče
Mozirje-ok.
Mozirje-trg
Nova Štifta
Rečica

6728
1126
2488
7051
11168
5089
255
3563
3262

387
126
264
386
266
406
110
151
433

2417
774
1594
2488
1677
2736
897
2336

2358
771
1446
2426
1593
2152
580
887
2351

Solčava

10173

116

796

728

SKUPAJ:

50903

.15717

14769

Občina

+ —

— 60
—
3
— 148
— 62
— 74
—
—
+

5
10
15

-

68
948

Iz ugotovljenega sledi, da je v komaj 5 letih število prebivalcev
doline upadlo za 948 ljudi. Gre torej za sorazmerno velik padec
prebivalstva, ki ga je pripisati odseljevanju, oziroma iskanju kruha
drugje. Morda b i t u lahko omenili podatke zbrane za čas od 1870 do
1910 po katerih je na Kranjskem naravni prirast prebivalstva komaj
dohiteval število „odseljencev" iz ekonomskih razlogov. V času ko
je bil naravni prirast 159.320 se je izselilo 101.050 ljudi. Verjetno je
te številke moč primerjati s pojavi v našem predelu, saj ni bilo
bistvenih razlik. V letih 1921 do 1930 pa se je izselilo iz Slovenije
(pozneje Dravske banovine) 48.796 ljudi, naravni prirast pa je bil v
tem času 80.684 prebivalcev. Vse te številke potrjujejo resnico, da si
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je mnogo predvsem kmečkega prebivalstva zaradi že omenjenih
okoliščin moralo iskati kruh v tujini, oziroma drugje.
Tudi pri nas v dolini je prihajalo do velikih sprememb v posesti.
Veliki so jemali malim, mnogo zemlje pa so preko zakupnikov
izkoriščali razni premožni trgovci in drugi. Gmotne prilike so tako
postajale sila različne. Ljudi, ki so iskali dela je bilo vse več.
Neopazno je nastajal razred hudo izkoriščanih delavcev — čeprav
je zmotna trditev, da v kmetijskih predelih ne moremo poudarjeno
govoriti o takšnih pojavih. Nujno je treba pripomniti, da je v
kmečkem življenju vladalo v marsičem izrazito izkoriščanje.
Družine so bile številne zato, da bi bilo pri hiši dovolj delovne sile,
nihče pa ob tem ni pomislil na usodo otrok, ki so tako postali strici
in tete, gospodar se j e d o njih kljub sorodstvenim vezem obnašal do
kraja brezobzirno. Če so šli od doma, potem so se podali v
negotovost, ali pa so prevzemali najtežja dela za malo plačilo. Le
redkim se je posrečilo sprva najti pot v šole in si tako zagotoviti
človeka vredno življenje. Samo kot primer naj navedem izjavo še
živečega nekdanjega lesnega delavca (opisano se je dogajalo leta
1939), ki je delal kot žagar pri svojem bratu, se pravi na domači žagi.
Ko se mu je družina povečala, s slabo mezdo ni več shajal, zato je
zaprosil brata, da mu primakne kakšen dinar, da bo družina lažje
živela. Čeprav je delal od zore do mraka mu je brat — gospodar
zabrusil, da lahko gre, več zaslužka pa ne bo dobil. Značilno za
brezosebne odnose med otroci iste družine, ko je šlo za gmotna
vprašanja.
V industrijskih predelih naše ožje domovine so tiste čase še živeli
res delavci, torej ljudje, ki so izključno iskali kruha v mezdnih
odnosih z lastniki raznih tovarn in podobnih podjetjih. Industrijski
delavci so se znatno prej osvestili in se tudi prej strnili v skupen boj
proti izkoriščevalcem. Nastale so delavske organizacije, ki so več
ali manj uspešno branile pravice delavcev in se zanje tudi borile.
Položaj našega človeka v dolini je bil seveda znatno težji, saj tu ni
bilo dovolj kruha, ni bilo industrije, ni bilo možnosti uka obrti, za
šolanje pa je največkrat zmanjkalo gmotnih sredstev. Povezanosti
med ljudmi, ki so bili ogroženi ni bilo, zato so jih tudi neusmiljeno
izkoriščali. Mnogi so „služili", bili so hlapci in dekle pri večjih
kmetih, drugi so delali v gozdu, na žagah in splavarili, vsa ta dela pa
so bila več ali manj občasna in niso nudila človeku najmanjše
gmotne varnosti. Prav v tem so bili ljudje, ki so izhajali iz tukajšnjih
kmetij in iz bajtarskih družin največkrat na slabšem od tistih v
industrijskih središčih.
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Prebivalci naše doline so si spričo pomanjkanja virov sredstev za
življenje pomagali z rokodelstvom (delno tudi domača obrt). V
nekaterih o b m o č j i h so množično lončarili (črnolončarji v Kokarjah), drugod so žgali apno, ki so ga na splavih vozili na jug,
prejšnja leta pa so po bajtah tkali domače platno iz lanu in domače
sukno (raševino) iz katerega so si oskrbeli obleko pa tudi oglje so
kuhali. Mnogo je bilo potujočih rokodelcev. Spričo razseljenosti
domačih so hodili po kmetijah šivati, čevlje popravljati, skratka
zaradi pomanjkanja zaslužka (denarja) je naš človek skušal narediti kar se da veliko doma in z lastnim delom.
To vsekakor velja za čas okoli prelomnice stoletja, ko v naši dolini
ni bilo industrijskega obrata, če izvzamemo tovarno barv, ki je
delala v Ljubiji in je takrat zaposlovala le nekaj ljudi. V resnici ni šlo
za tovarno, ampak le za poslovni naziv.
Če je dolina ob Savinji bila gospodarsko bolj razvita, zahvaljujoč
se že dobro upeljani lesni trgovini posebno v okolici Ljubnega,
potem je na dlani, da je trgovina z lesom v Zadrečki dolini za njo
zaostajala, dasiravno se je pozneje hitro razvijala. Ker paje gostota
prebivalstva prav v tej dolini bila večja od tiste v Savinjski je jasno,
da je bilo na pretek delovne sile, skratka ljudje so ponujali svoje
roke za skromen zaslužek, le da je bil kos kruha pri hiši. Ti pojavi, se
pravi gmotne razlike so bile občutne vse do druge svetovne vojne.
Velja posebej omeniti takoimenovane „zakupnike". To so bili
največkrat ljudje, ki so se preselili, lastnega premoženja niso imeli,
zato so si iskali vir dohodka često v prekupčevanju. Pri lesni
trgovini so našli plodna tla v posredovanju med lastniki gozdovkmeti in trgovci. Torej so bili vmesni člen v verigi trgovine in so se v
glavnem odtegovali napornemu telesnemu delu. To dokazuje trditev v zapisih, da so prav ti v kriznih letih morali zopet prijeti za
delo, saj je lesni trgovec spričo nizkega zaslužka izključil vsakogar,
ki mu je zmanjševal dohodek. Gotovo je, da so najemniki bili tudi
kamen spotike med domačim prebivalstvom, posebno, ker so v
sporih z delodajalci v glavnem bili na strani izkoriščajočih gospodarjev. Seveda bi za vse najemnike ne mogli trditi, da so se obnašali
tako.
Že je bilo omenjeno posebno slabo gmotno stanje tistih prebivalcev, ki niso imeli lastnega imetja. Poudariti velja kmečke delavce. Ti so bili še posebno izkoriščani, delovni dan je bil dolg tudi
po 16 ur in še več, plačilo zelo skromno, hrana in stanovanje borna
in odvisnost od delodajalca popolna. Posebno zaskrbljujoča je bila
12

starost teh ljudi, saj so največkrat končali kot občinski reveži, ali pa
še to ne.
V dolini je bil že dolga stoletja glavni vir zaslužka les in lahko
trdimo, da je velika večina prebivalcev tako ali drugače živela od
lesa. Zato je potrebno temeljito osvetliti položaj lesnih delavcev v
posameznih časovnih obdobjih, gmotno stanje in s tem življenjske
možnosti ki so se spreminjale iz časa v čas. Ko pa se delavstvo strne
postane njih ogroženost manjša, vendar pa do druge vojne nikoli ni
manjkalo težav v življenju lesnih delavcev.
Da bi bralcu bile nekatere spremembe v sestavu prebivalstva
poznane tudi za današnji čas je treba prikazati razmere, ki so bile
ugotovljene pri popisu 1981.
Krajevna skupnost

Bočna
Gornji grad
Ljubno ob Savinji
Luče ob Savinji
Mozirje
Nazarje
Nova Štifta
Rečica ob Savinji
Solčava
Šmartno ob Dreti
Skupaj občina Mozirje

Prebivalcev

Gospodinjstev

Kmetje

Delavci

669
1326
2730
1714
3588
1493
734
2208
597
733

202
331
865
516
1035
433
175
649
178
208

120
279
492
407
575
127
225
369
169
152

209
400
833
450
1282
610
210
742
160
218

15792

4592

2915

5114

v teh letih se je število prebivalstva najbolj skrčilo v Novi Štifti
(11), najbolj pa je narastlo v Mozirju (18). V celoti je v teh letih v
občini za 3 več občanov. Seveda ta podatek ne pove dovolj. Čeprav
se je število prebivalstva ponekod močno skrčilo, pa to ne pomeni
praznenje prostora. Število gospodinjstev se je zmanjšalo le v Novi
Štifti (8), medtem ko se je povsod drugod povečevalo. To kaže na
pojav številnih mladih družin, oziroma manj družinskih članov na
gospodinjstvo. Za delovnega človeka je pomembno kje najde delo.
Vozačev v druge občine je iz leta v leto manj, kar kaže podatek, da
se jih je v preteklem letu vozilo še 1056, letos (1982) pa le še 852. To
bi pomenilo tudi premik na boljše glede delovnih možnosti v dolini.
Da se iz Mozirja vozi največ ljudi v druge občine na delo (leta
1981-404, 1982 le 362) je razumljivo, saj gre za največji kraj v občini,
oziroma gostota naseljenosti je tu največja.
Seveda je treba ocenjevati stvari še z druge plati. Prebivalstvo
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Pred prvo svetovno vojno je veliko naših drvarjev delalo v Karpatih
(Romunija). Na sliki so tudi naši rojaki. Žal pa kaj več ni znanega.
naše o b č i n e se ni toliko povečalo (v primerjavi z leti ob p r e l o m n i c i
stoletja) kot drugje. Vendar pa je preobrazba prebivalstva iz kmetijskega v delavskega hitro rastla, posebno po drugi vojni. O c e n j u j e
se, da je v stari Jugoslaviji od kmetijstva živelo še okoli 60 ljudi,
potem je današnje stanje (le kakih 27) dokaz, da so se razne
dejavnosti, ki dajejo ljudem kruh, m o č n o razvile. Kot primer navedemo, da je samo v G L I N U zaposlenih 1034 delavcev, torej v
predelavi lesa, medtem ko je bilo to število v nekdanjem Marijingradu leta (1939) le kakih 250 delavcev.
Iz vseh navedenih opažanj je zaznati dovolj velik napredek v
p o g l e d u možnosti dela v dolini in seveda o g r o m e n skok v k u p n i
moči našega delavstva.
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Kako je bilo v tridesetih

letih

Po popisu iz leta 1934 je štel srez Gornji grad 17.878 prebivalcev.
Če upoštevamo, da je vključen predel Šmartnega ob Paki, bi
številčno stanje odgovarjalo današnjemu v občini, seveda brez
omenjenega dela, ki danes spada pod občino Velenje. V srezu je
bila že takrat omenjena redka naseljenost (24 ljudi na km 2 ),
medtem ko so zapisali, da je največja gostota ponekod v Zadrečki
dolini (70 ljudi na km 2 ). Ta podatek je pomemben za nadaljne
raziskave stanja v Gornji Savinjski dolini. Takrat so omenjali od
celotnih površin sreza kar 54% gozdov. Zanimive so tudi številke o
popisu živine. Našteli so 6600 govedi, 5400 svinj, 1100 konj, 2900
ovac in 840 koz. Tudi čebelarstvo je bilo razširjeno, saj so imeli
preko 1500 panjev. Omenja se odrezanost o d zaledja zaradi slabe
povezave. Poudarjajo dejstvo, da z gradnjo železnice, ki se je
nameravala graditi tik pred prvo vojno niso uspeli, kar je vplivalo na
razvoj gospodarstva. Cestno omrežje je predstavljalo izključno
glavne prometne žile, se pravi ceste osrednjega pomena, malo pa je
bilo krajevnih in še manj cest do zaselkov. Slednje je seveda
bistveno vplivalo na možnosti spravila lesä ter pridelkov in je
zahtevalo posebne napore, ki so največkrat bremenili lesnega, pa
tudi kmečkega delavca in ne toliko ceno lesa, oziroma pridelka.
V letu 1937 so štele takratne občine sorazmerno številno prebivalstvo. Posebno značilen je podatek o „kočah" in „zakupnikih", ki
so v bistvu dninarji in priložnostni delavci, pa tudi lesni prekupčevalci. V kmetijstvu je še veljalo načelo „tavrha" (dnine) in delavec
brez zemlje je bil „tavrhar", ki je največkrat imel od gospodarja
dodeljeno bajto in je bil tako še življenjsko bolj odvisen od njega.
Izkoriščanje je bilo zato še večje, saj je lahko največkrat številna
družina takega delavca ob nepokornosti zašla v hude težave. Ne, da
je bila samo ob kruh, bila je tudi ob streho. Te koče so bile grajene
na površinah, ki niso bile primerne za obdelavo. H koči je največkrat pripadal manjši vrt, pa še prostor za kozo, saj krave dninar ni
mogel rediti. Značilna je skoraj enotna gradnja (zunanji in notranji
izgled) teh koč. Bile so največkrat podkletene le na pol površine, ta
del je bil zidan iz kamenja, druga polovica pa je bila navadno
15

Klemenškova „oeferlja"
tridesetih letih

(delavska

bajta)

v Robanovem

kotu v

lesena, Imeli so „ č r n e " Kuhinje in ponavadi večjo sobo s k m e č k o
pečjo in „ k a m r o " s posteljo. Predprostor je bil majhen in prav tako
mala so bila t u d i okna. Življenje dninarskih družin je bilo borno,
o t r o c i pa so le redko postali kaj d r u g e g a kot pastirji in hlapci, ker ni
bilo denarja za šolanje.
Ko je že govor o stanovanjih dninarjev v kmetijstvu, bi kazalo še
spregovoriti o delavcih na žagah (Žagarji). Prostori ob žagi so se
imenovali največkrat „žagarska soba". T o so bili prav revni stanovanjski pogoji. Žagar je delal o b č a s n o in je torej le o b č a s n o
stanoval na žagi. Ob vodi in še slaba gradnja povrhu, o b o j e je
z n a č i l n o za kakovost bivanja. P o d o b n o je bilo v mlinih, le da so ti
bili največkrat mali in so služili s a m e m u kmetu. Zato so mlinarske
„ k a m r e " bile le občasno bivališče med samim mletjem, sicer jih
niso uporabljali za stanovanje. Za razliko o d Žagarjev, mlinarjev,
p o k l i c n o u s m e r j e n i h delavcev ni bilo, vsaj ne v k m e č k e m okolju.
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Naj g o v o r i j o p o d a t k i povzeti po Krajevnem l e k s i k o n u Dravske
banovine iz leta 1937:
Občina

Bočna
Gornji g r a d - m e s t o
Gornji grad-okolica
Ljubno
Luče
Mozirje-okolica
Mozirje-trg
Rečica
Solčava
SKUPAJ:

Prebivalcev

Hiš

Posestev

Koč

Najemnikov

1445
780
1511
2770
1580
2213
629
3822
842

243
135
218
293
253
400
120
728
132

220
78
153
301
156
309
104
520
44

18
50
70
156
100
86
40
121
60

20
47

15592

2522

1885

701

370

73
69
—

42
79
40

Navedeni podatki so brez n e k d a n j e o b č i n e Š m a r t n o ob Paki. Ker
se obravnava sedanje o b m o č j e o b č i n e niso niti p o t r e b n i . Če pa bi
prišteli k številu koč še tiste v Š m a r t n e m , jih je bilo v t a k r a t n e m
srezu 810, z a k u p n i k o v pa 437.

Številni le 'ni delavci so s/ poiskali delo drugje. Na sliki savinjski
drvarji v črni gori takoj po prvi vojni
17

V seznamu industrijskih podjetij za naše območje je bilo zapisanih troje: Goričar Alojz, Savinjska tovarna barv in lesnih izdelkov v
Ljubiji (Mozirje), Parna žaga, družba z omejeno zavezo Nazarje in
Marijingrad Nazarje.
Savinjska tovarna barv in lesnih izdelkov, ustanovljena leta 1884
je bila najprej v tujih rokah, šele po prvi vojni je prešla v domače.
Izdelovali so barve iz domačih surovin in razne lesne izdelke
(samokolnice, vozičke in podobno). Z barvami so prodrli n a t u j i t r g .
Solastniki so bili delničarji, vendarje podjetje vodil Alojz Goričar. V
obravnavanem obdobju so zaposlovali 25 delavcev in 3 uradnike.
Imeli so obrat tudi v Letušu, zato je treba računati, da je le del
delavcev bil na delu v Ljubiji (naša občina).
Parna žaga d.z.o.z. Nazarje je bila na kraju, kjer stoji sedaj
Arličeva hiša in so njeni lastniki bili tujci. Zaposlovala je le manjše
število rednih delavcev (po oceni še živečih največ 10).
Marijingrad Nazarje je bilo škofovsko veleposestvo, ki je poleg
obdelovalnih površin obsegalo preko 8000 ha najboljših gozdov.
To je narekovalo lesno predelavo, ki je nastala v Nazarjah. Leta
1901 so že imeli veliko žago in od takrat se šteje pričetek lesne
industrije Nazarje. Leta 1930 so uredili tovarno zabojev, najbolj
znan izdelek so bili zaboji za južno sadje, ki so jih izvažali. Letno so
pridelali okoli 20.000 m 3 okroglega lesa. Zaposlovali so okoli 250
delavcev in 20 uradnikov. Seveda tu niso šteti občasni zaposleni
(sezonski delavci). Uprava je zaradi potreb po raznih delih imela
velike hleve za konje, obrati pa so bili deloma v Gornjem gradu,
največ pa seveda v Nazarjah. Les so takrat vozili na železniško
postajo Šmartno ob Paki, zato so potrebovali veliko konjske
vprege, pa tudi za spravilo iz gozdov jim je bila potrebna.
Navaja se še Rudnik Lepa njiva, kjer so pridobivali antimon,
vendar manjkajo podatki o tem koliko ljudi so zaposlovali,
domnevno v poznih tridesetih letih niso več poslovali.
Seveda ne kaže prezreti splavarstva, k i j e v dolini bilo zelo razvito,
saj je bila vodna cesta najcenejša za velike količine lesa, namenjenega v južne kraje. Ljudje so se s splavarjenjem ukvarjali v
času, ko niso bili drugje zaposleni, tako srečujemo nekatere lesne
delavce, ki so delali v gozdu ali na žagi, pozneje pa na splavu. Delati
je bilo treba, saj sicer ni bilo kruha. Torej bi bilo zmotno trditi, da
gre pri splavarjih za poseben poklic, čeprav so bile to posebne
veščine, ki jih je bilo potrebno dobro znati. Delo je bilo odgovorno
in trdo, zaslužek pa sorazmerno dober, zato so mnogi iskali prav v
splavarjenju delo. Tudi pri tem največkrat ni šlo za redno zaposlene
delavce.
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Omeniti kaže tudi dobro plovnost Savinje in Drete, ki je pogojevala razmah splavarstva, na drugi strani pa je predvsem Dreta in
drugi potoki omogočala namestitev številnih večjih in manjših žag.
Savinja je bila plovna v dolžini 68 km, Dreta pa 18 km, pred izlivom.

Življenjske razmere
lesnih delavcev
Vsa pričevanja in tudi dokazila potrjujejo dejstvo, da so lesni
delavci živeli med obema vojnama dokaj skromno, včasih pa kar na
robu revščine. Seveda so bili časi poslovnih uspehov, ko so bile
mezde višje. Na splošno, pa so bile življenjske prilike, denimo
drvarjev skoraj do druge vojne enako težke.
Drvarjevo delo velja opisati nekoliko natančneje. Najprej je treba
poudariti, da je za nepretrgano delo bilo le malo pogojev. Tudi
sorazmerno male površine gozdov, ki so se izkoriščale niso omogočale delo brez prekinitve. Če je tudi že bilo ugodno vreme, so bili
premiki tisti, na katerih je delavec včasih izgubil tudi dan ali celo
dva. Seveda se to ni plačalo. Enako je mogoče šteti za izgubljene
delovne dneve takrat, ko je bilo slabo vreme. Oddaljenost od doma
je bila največkrat velika, oskrba z živili pa naporna in draga. Pri
zaslužkih med boljšimi in slabšimi drvarji ni bilo bistvenih razlik, ki
bi spodbujale k višji storilnosti. Na sploh je veljalo pravilo, da so
delo drvarja zmogli le telesno trdni ljudje. Ocena je, da so preddelavci zaslužili kakih 20% več, ostareli pa od 10% do 30% manj od
povprečnega zaslužka. Posebne težave med delodajalci in delavci
pa so bile v priznanju plačila za ponedeljke in sobote. Tudi glede
poti od drvarske koče do delovišča so bili spori okoli plačila.
Delodajalci so pač šteli za plačilo le neposredno delo, oziroma
proizvodnjo. Drvarji so se držali običaja, da so ob ponedeljkih
pričeli z delom ob 8. oziroma 9. uri. Ob sobotah pa so zaključili ob
15., oziroma 16. uri. Tako so delodajalci za ta dva dni plačali
največkrat le tri četrtine mezde. Takšen pričetek dela je bil vezan na
razne nakupe, ki so jih drvarji morali opraviti, če so hoteli imeti
hrano in druge potrebščine na delovišču. Sporne so biletudi razne
prekinitve pri delu, kot takrat, če seje popravljala riža, ali če jih je za
kratek čas pregnal dež in podobno.
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Tudi z oglarjenjem
Meninl leta 1927

so si mnogi služili kruh. Oglarska

kopa na

Zaslužki drvarjev so bili v glavnem odvisni o d k o l i č i n posekanega
lesa. Te količine pa so se različno gibale in so letno odstopale tudi
za 50, kar je v veliki meri pripisati š p e k u l a c i j a m in slabi
o p r e m l j e n o s t i predelovalne industrije v tistih časih.
Glede plačila v a k o r d n e m d e l u so se v naprej dogovarjali, koliko

se je plačevalo sproti, tedensko ali mesečno in kdaj sledi dokončen
o b r a č u n . Pri m e z d n e m delu pa je veljalo pravilo tedenskega, štirinajstdnevnega ali mesečnega izplačila.
Posebno pri a k o r d n e m d e l u j e moral biti d o g o v o r zelo temeljit, da
se je drvar o b r a n i l nepričakovanih o d b i t k o v . Največkrat so bili lesni
t r g o v c i lastniki t r g o v i n in gostiln, pa so tako na delavcu večkrat
zaslužili. D o l o č e n del izplačila so včasih dajali v blagu, o z i r o m a
hrani.
Ce danes p o g l e d a m o v kakšnih prilikah delajo naši g o z d n i delavci, in p o t e m na kratko p o m i s l i m o na tiste iz časov med o b e m a
vojnama, m o r a m o ugotoviti, da so razmere med seboj domala
neprimerljive. Takrat so morali na delovišče t u d i po nekaj ur daleč
peš, pričetek dela pa se je štel na kraju samega poseka. Stanovali
so v drvarskih k o č a h in škorjevkah, ki so bile seveda izredno
enostavno grajene in le začasnega pomena. Torej dokaj primitivno
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