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POVZETEK

Domžale so bile pred več kot stotimi leti poznane po slamnikarski industriji in obrti. Zadnja
slamnikarska tovarna Univerzale, ki je izšla iz združenih slamnikarskih tovarn leta 1936, je prenehala
obratovati konec leta 2003. Zato sva si za cilj raziskovanja zastavili vprašanje: Kako so živeli in delali
delavci v tej tovarni po drugi svetovni vojni? Raziskovalne ugotovitve slonijo na pogovorih s
štirinajstimi nekdanjimi delavci, z nekaterimi sva si bivše tovarniške prostore tudi ogledali in jih
skicirali. Tovarno so po drugi svetovni vojni do njenega konca vodili naslednji vodilni delavci: Vinko
Zalokar, Jože Borišek, Štefan Demšar, Matija Svoljšak, Milan Marolt in Almira Nemec. Po drugi
svetovni vojni je imela tovarna težave z nabavo materiala, zato je izdelovala najprej samo slamnike iz
kranjske kite in usnjene rudarske šleme. Kasneje so uvedli izdelavo tulcev za volnene klobuke, nato pa
so začeli izdelovali še klobuke. Izdelovanje slamnikov je kasneje slonelo na uvozu kitajskih kit in
italijanskega basta, ki so ga ljudje v okolici veliko pletli. Okoli leta 1967 so začeli uvajati športno
konfekcijo. Svoje izdelke so prodajali po vsej Jugoslaviji, klobuke pa so večinoma izvažali v Nemčijo.
Delavci za propad tovarne krivijo vodilne delavce, ki so začeli uvažati poceni kitajsko konfekcijo, na
katero so delavke v tovarni le prišile ustrezne etikete. Ti izdelki so bili poceni, a zelo slabe kvalitete; s
tem si je tovarna zapravila dobro ime. Vodilni delavci žal niso imeli interesa, da bi ohranili tradicijo
dolge slamnikarske tradicije in uspešne klobučarske industrije, pač pa so izvedli nekaj zgrešenih
investicij v druga podjetja, namesto da bi vlagali v razvoj svoje tovarne. V času odpuščanja so se
medsebojni odnosi zelo zaostrili, zaznati je bilo tudi številne nepravilnosti, ki v tej nalogi niso bile
raziskane. Danes se delavci najraje spominjajo zlate dobe tovarne Univerzale, ko je bil direktor Matija
Svoljšak. V njegovem času (od 1950 do 1988) se je tovarna zelo razširila (od 80 na 630 delavcev in
500 kooperantov po vsej Jugoslaviji), gradili so nove delavnice, mesečni dohodki pa nikoli niso
zamujali. Poslovno sodelovanje se je širilo, tako da je bila tovarni zagotovljena prihodnost, ki pa so jo
njegovi nasledniki na žalost zapravili.

ZAHVALA

Veliko je ljudi, ki so nama pomagali pri izdelavi te raziskovalne naloge. Naj naštejeva najprej sedem
intervjuvancev, ki so si vzeli čas, da so odgovarjali na najina številna vprašanja: Matija Svoljšak, Miha
Korošec, Joži Košak, Majda Pižem, Ivanka Pavovec, Drago Anžin in Srečo Cerar. Joži Košak, Majdi
Pižem in Ivanki Pavovec se zahvaljujeva tudi za kopije dokumentov in za fotografije. Hvala tudi
Slamnikarskemu muzeju, oz. Igorju Kuzmiču, za naslove nekdanjih delavcev in Milanu Mariniču,
direktorju Kulturnega doma Franca Bernika Domžale za posnetek Srečanja pod slamniki z delavci
Univerzala. Zahvaljujeva se našemu ravnatelju Primožu Škoficu za posredovanje pri organiziranju
ogleda nekdanje tovarne. Hvala Nataši Limoni iz podjetja N-invest, ki nam je bivše prostore
Univerzala razkazovala in petim nekdanjim delavcem, ki so nama razlagali, čemu so ti prostori služili
in kako so bili opremljeni. Mihu Korošcu in Sreču Cerarju se zahvaljujeva za opisovanje starih
fotografij, Mihu še za skiciranje tovarne takoj po vojni, Sreču pa za pregled skic in za pomoč pri
komentiranju slikovnega gradiva, ki je nastal ob ogledu nekdanje tovarne. Brez vseh teh ljudi najine
raziskovalne naloge ne bi bilo. Najlepša hvala vsem.
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1 UVOD
Slamnikarstvo je bilo v preteklosti za Domžale izjemnega pomena. To je bila gospodarska dejavnost, s
katero so se leta in leta ukvarjali prebivalci Domžal, naši pradedki in prababice, pa tudi že njihovi
predniki. Pomembno se nama zdi ohranjati spomin in dediščino, ki so nam jo zapustili. Za
raziskovanje življenja in dela delavcev, zaposlenih v tovarni, sva se odločili predvsem zato, ker naju je
zanimalo, kako je delo in življenje delavcev v tovarni potekalo, saj je bila to nekdaj ena izmed
najuspešnejših tovarn v zgodovini Domžal. Zanimalo naju je, kako se je izdelava slamnikov
spreminjala skozi čas, kakšni so bili procesi izdelave, kakšne stroje so uporabljali. Poleg tega pa tudi,
zakaj je slamnikarska dejavnost propadla, kaj se je v resnici dogajalo. Izčrpne zgodbe upokojenih
delavcev so nama bile še dodatna motivacija za raziskovanje naprej, ogled prostorov nekdanje tovarne
pa je bil čudovit zaključek najine raziskovalne poti.

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA – RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

Za cilj raziskovanja sva si zastavili vprašanje: Kako so živeli in delali delavci, ki so v preteklosti
sodelovali v slamnikarstvu? Glede na to, da se je slamnikarska industrija močno zmanjšala že po prvi
svetovni vojni in da je po drugi svetovni vojni ostala samo še slamnikarska tovarna Univerzale, sva se
osredotočili na življenje in delo slamnikarskih delavcev v njej.
1.2 HIPOTEZE
Raziskovalno vprašanje sva razčlenili na podvprašanja, za katere sva napisali hipoteze še pred
začetkom raziskovanja. Da se vprašanja ne bi ponavljala, najine hipoteze navajava na str. 39 v
sklepnem delu, kjer preverjava, ali so se potrdile ali ne.

Sliki 1 in 2: Pomerjanje slamnikov pri Joži Košak: Neža z žirardijem in Patricija z ženskim modnim slamnikom.

1.3 METODE DELA
Najino raziskovanje je potekalo po naslednjem zaporedju:
1. Seznanitev z zgodovino slamnikarstva, še posebej s tovarno Univerzale.
2. Pisanje hipotez.
3. Urejanje že zapisanih intervjujev (iz leta 2007) in pogovorov na Srečanju pod
slamniki.
4. Izvedba sedmih obsežnih intevjujev in urejanje gradiva.
5. Ogled bivših tovarniških prostorov, risanje skice, urejanje slikovnega gradiva.
6. Pisanje ugotovitev in dokončanje naloge.
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2 ZGODOVINA TOVARNE UNIVERZALE DOMŽALE
V knjigi Slamnikarska sled Domžal beremo: »Na podlagi kupne pogodbe z dne 27. 12. 1870 je postal
lastnik posesti v Zgornjih Domžalah št. 24 »Pri Vovku« Jakob Oberwalder, ki je lokacijo kupil in
plačal, četudi je bila v dokumentih še do leta 1883 v lasti Petra Feldnerja. /…/ Dejstvo je, da so
lastniki pokupili vse parcele, kar se je dalo: od »Povža« do »Svahkana«, pokupili pa so tudi vse
razpoložljive parcele proti zahodu do nekdanje posesti Kurzthalerjevih. /…/ Jakob Oberwalder st. je
kot nosilec slamnikarske tovarne »Jakob Oberwalder & Co« leta 1870 na znani Vovkovi lokaciji
zgradil tovarno za poslovanje in slamnikarsko proizvodnjo, v njej pa je prostorske pogoje nenehno
izboljševal in svojo tovarno povečeval. Leta 1908 je Oberwalder svojo prvotno tovarno do tal podrl in
na istem mestu zgradil novo. /…/ V letu 1910 so za slamnikarsko tovarno zgradili toplotno postajo s
kotlom Meiner in parnim strojem moči 80 KM ter dinamom moči 48 KW. Leta 1919 je podjetje prešlo
pod prisilno upravo, ki je trajala do leta 1924, v tem času in ob posebnih pogojih, ki so jih v letih
poprej narekovale razmere prve svetovne vojne, pa je Oberwalder & Co delovala v mnogo manjših
količinah, kot bi jih sicer zmogla doseči. Leta 1912 so Oberwalderjevi slamnikarji praznovali 40letnico obstoja tovarne. Tisti, ki so bili vseskozi zaposleni pri delodajalcu, so ob tej priložnosti dobili
100 kron na hranilno knjižico. /…/ Leta 1921 so Oberwalderjevi na vprašalno polo o svoji
organiziranosti, delu, zmogljivostih in rezultatih dela zapisali tole: V tovarni Jakob Oberwalder & Co
je bilo zaposlenih 52 moških in 82 žensk, izdelali so 80.000 slamnikov, čeprav so imeli zmogljivosti za
400.000 slamnikov. Izvoz gotovih izdelkov je bil usmerjen na Češko, v Avstrijo, Poljsko, Ogrsko in
Romunijo. Surovine oz. kite so dobavljali s Tajske, iz Amerike, Francije, Nemčije, 28.000 slamnatih
kit kupili celo na Japonskem, kupovali so tudi na Kitajskem, v Angliji in v Italiji. /…/ Zlato obdobje
pa ni trajalo dolgo, usihanje se je seveda pokazalo tudi na poslovanju in rezultatih Oberwalderjeve
tovarne. Proizvodnja slamnikov je bila po prelomu stoletja iz leta v leto vse manjša. Treba je bilo
poiskati rešitev, ena od možnih poti v poslovno znosnejšo prihodnost se je kazala v združevanju. /…/
Nad vsem poslovanjem je v tem času že držal roko Kreditni zavod iz Ljubljane, slamnikarji so eden za
drugih postajali ujetniki njegovih pogojev in določb.«1
Iz raziskovalne naloge o združenih slamnikarskih tovarnah, ki je proučevala poslovodske knjige te
tovarne, izvemo zanimivosti o nastajanju tovarne Universale. Da bi se zmanjšali režijski stroški, so se
morale na zahtevo Kreditnega zavoda Ljubljana združiti tovarne Oberwalder, Kurzthaler in mengeška
tovarna Stemberger (od 1926 dalje). Obratovale so skupaj pod nadzorstvom Kreditnega zavoda v
prostorih Oberwalderjeve tovarne pod skupnim imenom Združene tovarne Oberwalder, Kurzthaler in
Stemberger. Tudi Ladstätterjeva tovarna se jim je morala še isto leto pridružiti. Tovarna je obdobju od
1932 do 1935 nosila ime Združena tovarna slamnikov in klobukov LAKOST. Kratica LAKOST je
pomenila začetnice takratnih poslovodij: (LA) Ladstätter, (K) Kurzthaler. (O) Oberwalder in (ST)
Stemberger. Leta 1933 je iz združenih tovarn izstopil Stemberger, nato še Ladstätter. Šele po 20.
oktobru 1936 je podjetje dobilo novo ime: UNIVERSALE, tovarna klobukov in slamnikov.2
Leta 1936 je bilo v celoti zamenjano vodstvo. »Namesto njih sta bila kot nova poslovodja tovarne
Universale v sodni register vpisana ing. Vinko Zalokar iz Domžal in Franc Faltner, trgovski zastopnik,
prav tako iz Domžal.«3 Inženir Vinko Zalokar je s svojo ambicioznostjo, delavnostjo in znanjem
ekonomije vodil tovarno do druge svetovne vojne in jo postavil na zdrave temelje. Tedaj je tovarna
proizvedla več kot 100.000 slamnikov na leto, izboljšali so kakovost slamnikov tako, da se je uporabna
doba teh podaljšala s pet na sedem let. »Z vpeljavo novih oblik oz. modelov so v Universalu postali
ekskluzivni dobavitelji za evropske višje sloje. /…/ Svojo kakovost so še oplemenitili z novimi
izboljšavami. Slamnikom je sledilo uresničevanje zamisli, da bi se po enaki poti razvijala tudi
Matjaž Brojan: Slamnata sled Domžal, 300 let slamnikarstva, Kulturni dom Franca Bernika, 2012, str. 172-176.
Nika Grošelj, Lara Tekavc: Poslovanje domžalske slamnikarske tovarne Lakost v letih 1932–1935, raziskovalna naloga,
Domžale, Osnovna šola Rodica, 2012.
3 Matjaž Brojan: Slamnata sled Domžal, 300 let slamnikarstva, Kulturni dom Franca Bernika, 2012, str. 246.
1
2

5

Slamnikarstvo skozi oči delavcev, Pogovori z nekdanjimi delavci tovarne Univerzale

proizvodnja klobukov iz polsti. Uspeh je bil dosežen, saj so rezultati presegli vsa pričakovanja.« 4 K
uspešnosti proizvodnje je prispeval posodobljeni strojni park in mojstri, ki so uresničevali nove
tehnološke zamisli in izboljšave.

Slika 3: Upravna in proizvodna stavba tovarne Univerzale, ki jih je leta 1908 zgradil Jakob Oberwalder.

V času druge svetovne vojne se je vse spremenilo. »Nemci so ob prihodu v Domžale nemudoma
aretirali ing. Vinka Zalokarja, saj so v njem prepoznali domoljuba, liberalnega intelektualca. /…/
Zalokar je tako več mesecev prebil v begunjskih in šentviških zaporih. V tem času je vodenje tovarne
prevzel okupatorjev komisar, ki je preusmeril delo za potrebe Wehrmachta.«5
Po koncu vojne je prišla odločitev, da tovarna deluje naprej. Inženir Vinko Zalokar, ki je bil med
vojno tudi v partizanih, je dobil nalogo, da tovarno postavi na noge. »Dela se je lotil z velikim
zanosom in v kratkem času z delavci in mojstri, ki jih je poznal, usposobil najprej klobučarski obrat.
Četudi je bil v resnici večinski lastnik izpred vojne, mu tega statusa nova oblast kljub temu, da je bil
partizan, ni priznala. Nasprotno. Decembra 1946 so ga razlastili. Ostal je sicer še upravnik oziroma
direktor podržavljenega podjetja. /…/ Pa ne le to: prišli so ponj in kot sovražnik ljudstva je moral iz
tovarne. Delavci pa so uprizorili protestni shod, tako da si je oblast premislila in Zalokar se je vrnil,
četudi le na mesto tehničnega direktorja, podrejenega politkomisarju. Vinko Zalokar je v letu 1950
nenadoma umrl. Vzroka za smrt niso našli, skrivnost ostaja nepojasnjena.«6 Istega leta se je v tovarni
zaposlil mladi Matija Svoljšak.

3 TOVARNA UNIVERSALE - UNIVERZALE V OBDOBJU
1911–1954
Tovarna Universale se je po drugi svetovni vojni preimenovala v Univerzale. V arhivu
Slamnikarskega muzeja Domžale smo našle zanimiv tipkopis o delu v tovarni Univerzale, ki ga je za
muzej pridobil Igor Kuzmič 13. 4. 2012 od Borisa Razpotnika z Rodice. Tipkopis je po
pripovedovanju svojega očeta zapisala gospa Ina Ferme, rojena Smole z Rodice (ki je delala v
računovodstvu Univerzala). Ker dopolnjuje nekatere zgoraj omenjene podatke in ima zgodovinsko
vrednost, ga vrednosti v celoti povzemava.
»Spomini slamnikarskega mojstra: Universale, tovarna slamnikov Domžale
Zaposlen v firmi do upokojitve, od leta 1911 do leta 1954.
Matjaž Brojan: Slamnata sled Domžal, 300 let slamnikarstva, Kulturni dom Franca Bernika, 2012, str. 247.
Matjaž Brojan: Slamnata sled Domžal, 300 let slamnikarstva, Kulturni dom Franca Bernika, 2012, str. 248.
6 Matjaž Brojan: Slamnata sled Domžal, 300 let slamnikarstva, Kulturni dom Franca Bernika, 2012, str. 249.
4
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Tovarna je bila ustanovljena leta 1872 kot Vovkova – Oberwalderjeva tovarna slamnikov v
Domžalah. Leta 1912 je tovarna praznovala svojo 40-letnico obstoja. Delavci, ki so bili
vseskozi zaposleni v tovarni, so dobili priznanja in 100 takratnih kron na hranilno knjižico kot
nagrado.
Upravna stavba za potrebe poslovanja in stanovanjske potrebe lastnikov je bila zgrajena leta
1893, nova proizvodna stavba pa leta 1908.
Slamnike se je izdelovalo v sezoni, od septembra in vso zimo do junija v naslednjem letu.
Prodaja – odpošiljanje izdelkov je potekalo v mesecu aprilu in maju. Kupci so bili iz Avstrije,
Češke, Madžarske in celo Anglije. Na tisoče je bilo izdelanih moških slamnikov z ravnimi
kraji »žirardi«.
Osnovne materiale za izdelavo so nakupovali na Kitajskem in Japonskem To so bili razni
napleteni trakovi – kite in pa tudi že delno oblikovani tulci. Nekaj kit iz pšenične slame pa je
bilo napletenih tudi v vaseh okoli Domžal.
Delovni čas v tovarni je bil od 7. do 12. ure, eno uro odmora, nato pa od 13. do 18. ure, šest
dni v tednu. Včasih je bilo delo treba nadaljevati tudi do 22. ure.
V nesezonskih mesecih – (poleti) je bilo v tovarni zaposlenih malo delavcev. V glavnem so
bili delavci, ki so pripravljali vzorce – modele slamnikov za naslednje sezonsko leto. V letnem
nesezonskem času je bilo potrebno izvesti vsa vzdrževalna dela v stavbah in okolici. Ta dela
so opravili delavci, zaposleni v tovarni.
Do leta 1926 se je v tovarni izdelovalo samo slamnike. V tem letu pa se je pričela priprava za
izdelovanje volnenih klobukov.
Prodaja slamnikov na trgu je pričela upadati, k čemur je pripomogla gospodarska kriza od
leta 1929 dalje. V letih 1931 do 1935 so domžalske slamnikarske tovarne, v lasti Tirolcev,
zašle v hudo krizo. To so bile tovarne: Oberwalder, Ladstater, Kurzthaler in Melitzer.
V tem času je z združitvijo tovarn nastala firma Univerzale. Vodenje tovarne je prevzel kot
direktor, na pobudo bank, ing. Vinko Zalokar.
Po drugi svetovni vojni se je v firmi »Univerzale« v majhnem delu proizvodnje vseskozi še
nadaljevala izdelava slamnikov vse do osamosvojitve naše države.«7

SLIKOVNO GRADIVO S TOVARNE UNIVERZALE V PRVIH LETIH PO DRUGI
SVETOVNI VOJNI
Majda Pižem je shranila sedem starih črno-belih fotokopij, ki jih pred požigom rešil Ivo Mgan. Glede
na to, da so slike nastale takoj po drugi svetovni vojni, sva za opis teh zaprosili Miha Korošca, ki je v
tovarni delal od leta 1945, in Sreča Cerarja, ki je prišel v tovarno deset let kasneje.

Slika 4: Ključavničarji pri delu. Po vojni smo skoraj vse
stroje izdelali sami, med drugimi tudi stroje za tulce. Prve
7

Slika 5: Navijalnica tulcev. To so mikalniki; to je navijalni
stroj. Imeli smo štiri take navijalne stroje. Tako nastanejo

Ina Ferme, roj. Smole, Spomini očeta – slamnikarskega mojstra, ki je bil zaposlen v firmi od 1911 do 1954, tipkopis.
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stroje, ki smo jih kupili leta 1964, je Matija Svoljšak nabavil
iz Italije: multirolo, dve preši in stroj, ki je oblikoval glave
klobukov, raztegoval je tulce.

polizdelki, na pol tulci, ne še sfilcani. Potem, ko se sfilcajo,
se zgostijo iz te debeline na dva mm. Iz »krempeljna« pride
ven pajčevina, ki se navija na kolut. Ko je bil kolut navit, so
ga čez sredino prestrigli. To je bila prva faza izdelave tulca.
Desno so vidni že tako naviti tulci.

Slika 6: Skladišče že gotovih klobukov, ki je bilo v veliki
tovarniški stavbi v prvem nadstropju. Da so klobuki že
gotovi, vemo po tem, da so zaščiteni s peno.

Slika 7: Kočna faza izdelave klobukov – pregledovanje in
opremljanje gotovih klobukov: desno je Andrej Nemec iz
Doba, na sredini je Meta Limoni, Metna iz Doba, ki s krtačo
čisti klobuke.

Slika 9: Prešanje in pregledovanje slamnikov in klobukov.
Desno je Andrej Nemec iz Doba. Na sliki je tudi Nanitov
Feliks iz Domžal, njihova hiša se je držala tovarne Toko.
Levo je Alojz Jeraj starejši iz Češenika, ki je bil pred vojno
in takoj po njej majster pri klobukih. Pregleduje slamnike in
klobuke. On je šel v Zrenjanin po tulce, da so jih nato
poskusno naredili in se kasneje preusmerili v izdelavo tulcev
za klobuke.

Slika 10: Prešanje rudarskih šlemov je bila v zgornjem
nadstropju stare tovarniške stavbe: na sliki sta Franc Loboda
(Trobentar) iz Štude in Ciril iz Jarš. V prešo (na sliki) so
vstavili ravno usnje, ki je bilo prej namočeno v parafinu, v
prešo so dali model, potem so prešo ročno šponali.
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Slika 11: Skladišče tulcev je bilo v prvem nadstropju
tovarniške stavbe. Na sliki desno se opazi, da so imeli še
enosmerno elektriko. Skladišče tulcev je bilo tudi v
nadstropju nad izdelavo tulcev.

4 UGOTOVITVE IZ INTERVJUJEV Z NEKDANJIMI
DELAVCI V TOVARNI UNIVERZALE
V nadaljevanju posredujeva ugotovitve iz intervjujev, ki sva jih izvedli sami ali pa jih je priskrbela
najina mentorica iz arhiva študijskega krožka Slamnikarstvo. Uporabili sva zapis intervjuja s pokojnim
Ivom Kraljem, ki sta ga 2. 10. 2007 z njim opravila Saša Roškar in Igor Kuzmič. Poleg tega sva
uporabili podatke s posnetka Srečanje pod slamniki, ki je bilo 22. 4. 2013 v Slamnikarskem muzeju za
nekdanje delavce Univerzala, vodila pa ga je Cveta Zalokar Oražem. Na tem srečanju so sodelovali:
nekdanji direktor Matija Svoljšak, vodja šivalnice in opremljevalnice slamnikov Milica Vaupotič,
Miha Korošec, Joži Košak, Jelka Kralj, Ana Igličar, Marija Sušnik in Boris Razpotnik. Sami sva
opravili sedem obsežnih intervjujev: poleg intervjuja z Matijem Svoljškom, še z Joži Košak, z Mihom
Korošcem, z Majdo Pižem, z Ivanko Hribar, z Dragom Anžinom in s Srečom Cerarjem. Zaradi
obsežnosti gradiva povzemava le ugotovitve iz njihovih izjav, originalne izjave, sortirane po
posameznih vsebinskih področjih, pa so priloga raziskovalne naloge. Edino intervju z nekdanjim
direktorjem Matijem Svoljškom zaradi njegove pomembnosti vključujeva v to poglavje.
IME PODJETJA
Leta 1950 se je podjetje imenovalo Tekstilna industrija Domžale, prej, pred vojno (od 1936 do 1941)
pa se je imenovalo Universale. Po vojni so morali Universale spremeniti v fonetični zapis Univerzale.
Ime je pomenilo, da so univerzalni, vsestranski, za različna področja in zahteve. S tem se je spremenil
tudi logotip, pa tudi ime samo se je spreminjalo.

Sliki 12 in 13: Spreminjanje logotipa tovarne od leta 1931 dalje (povzeto po: Slamnata sled Domžal, 2012, str. 247).
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Tekstilna industrija Domžale, ki je obratovala pet let okoli leta 1950, je združevala tovarne
Univerzale, Filc Mengeš, Trak Mengeš in Oteks Šmarca. To je bila takrat bolj siromašna industrija,
zato so računali, da bo z združitvijo postala močnejša, pa je bilo še slabše. Po petih letih je prišlo do
razdružitve tovarn in potem so se imenovali Univerzale, tovarna klobukov in konfekcije. Zbornikov
ob obletnicah tovarne niso izdajali, čeprav so obletnice praznovali.

Slika 14: Ene zadnjih deklaracij za moške, ženske in otroške slamnike tovarne Univerzale Domžale
(povzeto po: Slamnata sled Domžal, 2012, str. 251).

 Ali mogoče veste, če se kje hrani arhiv podjetja Univezale?
Matija Svoljšak: Vsi računi so sigurno v arhivu, kje pa ta je, ne vem. Ko je šlo podjetje v stečaj, je bilo
vse raznešeno. Bil sem takrat že upokojen, tako da nisem mogel vplivati, zato ne vem, kam bi to šlo.
Bilo bi pa zanimivo. Tam so bile bilance za vsa leta, bili so tam vsi pomembni podatki o poslovanju
podjetja. V arhivu podjetja sem imel vso zgodovino o izdelavi slamnikov v tej tovarni. Vse podatke
sem ob upokojitvi prepustil svojemu nasledniku, zaupal sem nasledniku v upanju, da bo s tem dobro
ravnal. Če bi vedel, kaj se bo dogajalo potem, bi to zgodovino spravil sam, ker je bila tudi meni
zanimiva. V tovarni sem preživel 38 let.
USPOSABLJANJE DELAVCEV
Direktor Matija Svoljšak je končal kranjsko tekstilno šolo, ko pa je postal direktor, je študiral ob delu
in diplomiral na višji ekonomski šoli (VEKŠ) v Mariboru. Za druge poklice velja, da so se mlajši
priučili k delu ob pomoči starejših delavcev in od svojih majstrov, ki so običajno imeli največ
delovnih izkušenj. Novinke za šivanje slamnikov so v roku treh mesecev že znale same sešiti slamnik.
Tudi za delo na prešah je bilo potrebno uvajanje in učenje, ki so ga izvajali majstri.

Slika 15: Ani Učakar (v sredini) je v Univerzale nekaj časa
šivala s svojo mamo Jožefo (povzeto po: Slamnata sled
Domžal, 2012, str. 249)

Slika 16: Starejše šivalke so mlajše naučile šivanja
slamnikov (arhiv Joži Košak).
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VODSTVENI DELAVCI
Prvi ravnatelj je bil inženir Vinko Zalokar (umrl je leta 1950). Nadomestil ga je Jože Borišek (do
1955), za njim je prišel Štefan Demšar (do 1961), nato Matija Svoljšak (do 1988) in nazadnje Milan
Marolt. Čisto na koncu obratovanja, že v času krize, je vodenje prevzela Almira Nemec.

Slika 17: Podpis Matije Svoljška z dne 1. 3. 1972
(arhiv Joži Košak).

Slika 18: Podpis Iva Kralja z dne 1. 1. 1982
(arhiv Joži Košak).

Slika 19: Podpis Milana Marolta z dne 10. 5. 1994
(arhiv Joži Košak).

Slika 20: Podpis Almire Nemec z dne 15. 1. 2001
(arhiv Joži Košak).

USMERJENOST TOVARNE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Po drugi svetovni vojni je bilo veliko pomanjkanje surovin, zato so izdelovali slamnike iz domače
kranjske slame. Dobri dve leti po koncu vojne so v pogon spravili stroje za izdelavo tulcev, nato pa
tudi klobukov. Uvoza kitajskih kit takrat še ni bilo. To se je trajalo kar nekaj časa. Ko pa so začeli
uvažati kitajske kite in tulce, so začeli izdelovati slamnike iz njih. Slamnikarstvo se je bilo takrat
sezonskega značaja. Izdelovali so se od junija naprej v večjih količinah – na zalogo. Leta 1947 leta še
ni bila posebno velika proizvodnja. Klobukov smo izdelali približno 120.000, slamnikov pa manj, od
80.000 do 100.000 naprej. Slamniki so se hitro stopnjevali, ker je bilo surovin oz. kit na pretek,
predvsem v okrožju Črnega grabna in v Moravčah, pa tudi v okolici Ihana so veliko pletli kranjsko
slamo. Ko so dobili kranjske kite v tovarno, se je začelo delati bolj masovno, zato so angažirali
ženske, ki so že pred vojno šivale slamnike v Ameriki ali v Romuniji. Bile so to že nekoliko starejše
ženske, večinoma že upokojenke. Niso bile za to, da bi delale v podjetju, ampak so jim dostavljali
slamnate kite z modeli na dom, one pa so doma šivale slamnike in niso bile vezane na osemurni
delavnik. Vsak teden ali takrat, ko so jim šivalke sporočile, so jim spet dostavili nove modele in novo
slamo, kar je bilo našitega, pa so odpeljali. Tako je bilo od leta 1965 do leta 1975. V tem času je
proizvodnja znašala približno 380.000 slamnikov od junija pa do konca sezone, do maja. Tudi v
podjetju samem je bilo zaposlenih več mlajših delavk, ki so se privajale na šivanje slamnikov. Vsaka
starejša ženska je imela po enega pomočnika oziroma vajenko, ki jo je vpeljala v šivanje.
 V kakšno proizvodnjo je bila leta 1950 usmerjena tovarna? Kaj ste proizvajali?
Matija Svoljšak: Takrat še ni bilo konfekcije. Tri leta kasneje, leta 1953, smo poskušali s konfekcijo,
pa ni šlo po mojem načrtu. Takratni direktor Demšar je hotel imeti vse na brzino, jaz pa sem že takrat
hotel specializacijo, da bi se usmerili samo na proizvodnjo hlač, ekskluzivno hlač. Do 1955 smo
počasi uvajali konfekcijo. Ko pa sem prišel v tovarno, leta 1950, so delali samo klobuke. To je bila
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zelo majhna proizvodnja. Slamnikov se takrat ni delalo, ker ni bilo materiala zanje, mogoče samo
nekaj malega. Klobuki so bili volneni, Škofja Loka pa je delala klobuke iz zajčje dlake. Volnene
klobuke smo začeli izvažati. Izvažali smo tudi tulce kot polizdelek in to v velikih količinah, predvsem
v Nemčijo in Avstrijo. Stavbe so bile ogromne, amortizacija pa visoka.
Pred razvojem konfekcije je je bila v zgornjih Domžalah krojaška delavnica, ki se je v razcvetu
konfekcije pridružila Univerzalu Domžale. Začeli so izdelovati predpasnike in podobne konfekcijske
proizvode. Nekaj časa se je izdelovalo po meri, z razširitvijo pa serijsko. Okoli leta1967 se je začela
razširitev konfekcije. Ves čas so bili povezani s tovarno Trak Mengeš, ker so za klobuke in slamnike
uporabljali njihove trakove.
Okoli 1978 in 1980, na višku samoupravljanja, so delavnice razdelili v TOZD-e oziroma Temeljne
organizacije združenega dela. Takrat sta nastala dva TOZD-a (TOZD Pokrivala, TOZD Konfekcija) in
TOZD Splošne službe. Kako je bilo v tem obdobju, smo vprašale tudi direktorja Matija Svoljška.
 Od leta 1961 do upokojitve leta 1988 (28 let) ste bili direktor tovarne Univerzale. Kako
pa je bilo takrat, ko ste morali oblikovati TOZD-e?
Matija Svoljšak: To je bila po mojem mnenju velika polomiada v samoupravljanju. Dokler je bil en
delavski svet in en upravni odbor v tovarni, je to šlo. Potem pa, ko so bili TOZD-i, pa SOZD-i in
OZD-i, pa so samoupravljanje razdrobili v prafaktorje. Jaz sem se tega dolgo časa branil. Sam osebno
sem izdelal cel elaborat, da v tovarni Univerzale pa ni možno ustanavljati TOZD-ov. Potem pa mi je
Narat, sekretar komiteja, po partijski liniji rekel, da je potrebno TOZD-e ustanoviti za vsako ceno.
Rekel mi je: »Ali boš ustanovil TOZD-e ali pa boš odšel.« Zaradi tega sem potem izdelal novo
utemeljitev, povsem nasprotno prvi, da so TOZD-i možni. Ustanovili smo jih, formalno so delovali,
kakšne posebne moči pa niso imeli.
 Ali ste bili takrat vi generalni direktor, TOZD-i pa sta imela imeli svoje direktorje.
Matija Svoljšak: Ja, tako je bilo, samo da TOZD-ov nista vodila direktorja, ampak vodji TOZD-a. To
sta bila Ivo Kralj (vodja TOZD-a Pokrivala) in Štefan Koritnik (vodja TOZD-a Konfekcija). Poleg
tega smo imeli še Splošne službe, ki pa sem jih vodil sam kot direktor.
 Kakšen je bil vaš odnos do samoupravljanja glede na to, da naj bi soodločali delavci, ki
niso imeli zadosti znanja za odločanje?
Matija Svoljšak: Če ste me dobro razumeli, sem bil proti TOZD-om, nisem bil pa proti
samoupravljanju. Meni se je zdelo v redu, da je bil na nivoju delovne organizacije delavski svet in
upravni odbor. Ko pa se je razdrobilo na TOZD-e, se je povečala administracija, povečali so se režijski
stroški, vseh stroškov je bilo več, mi smo pa že takrat gledali na to, da bi bili ti čim manjši.
 Saj delavci niso mogli vedeti, kako odločati, ker o tem niso imeli zadosti znanja.
Matija Svoljšak: Saj to je bilo tisto, ampak obveščeni so pa bili. Da pa bi odločali, koliko in kaj se bo
proizvajalo, kaj se bo nabavljalo, to pa ne. So bili pa zelo zainteresirani, če so se delili dobički, kar pa
je tudi normalno.
 Predvidevamo, da je bilo podjetje organizirano po fazah od načrtovanja proizvodnje do
prodaje izdelkov. Ali nam lahko poveste, kakšna je bila organizacija dela pri vas?
Matija Svoljšak: Pri nas je bila tehnična služba, komercialna služba, pa računovodstvo.
Računovodkinja je bila Marija Končan s srednjo izobrazbo, ki je ravno prejšnji mesec umrla. Bila je
izredno poštena, tako da sem imel popolno zaupanje vanjo. Komercialo smo imeli: sestavljal jo je šef
komerciale, pa prodajni in nabavni oddelek. Potem smo to spremenili in smo imeli samo šefa prodaje
in šefa nabave, pa sta onadva komunicirala med seboj. Kot direktor sem imel neposredne kontakte z
računovodjo, s šefom komerciale in z vodjo priprave dela. Da obvladate podjetje, morate imeti ekipo,
s katero delate. Potem pa imate kolegije, na katerih obravnavate točko za točko, vsak dan ali vsaj vsak
teden. V prodajni službi je bilo pet trgovskih potnikov, pa referent za konfekcijo in referent za
pokrivala, administratorka in fakturistka. Računovodkinja je imela pomočnico. V računovodstvu je
bilo zaposlenih približno osem delavcev. Takrat še ni bilo računalnikov, vse se je pisalo na roke,
računalo pa se je takrat na »vepelne«. Zelo pomembna je bila priprava dela. Tam smo imeli
zaposleno eno tekstilno inženirko, tekstilno tehnico in eno delavko s kranjsko Sorbono (višjo šolo za
organizacijo dela). Priprava dela je morala resno delati, ker je velik del proizvodnje predstavljala
izdelava konfekcije in kap. V pripravi dela so morale pripraviti vse za začetek proizvodnje, od
izračunov za material, po fazah razdeliti izdelavo itd., bilo je precej zahtevno delo. Potem smo imeli
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tudi dve modni kreatorki, ena je bila za konfekcijo, druga za pokrivala. V proizvodnji so bile v
glavnem šivilje in delavci na preši. Klobuke in slamnike smo prešali. To je bilo zelo težko delo, zato
so na prešah sprva delali samo moški. Že sam pokrov je bil zelo težak, potem pa so morali še načrpati
vodo. Ko pa smo nabavili šest polavtomatskih stiskalnic, so lahko tam delale tudi ženske. Prej je šlo to
delo zelo počasi, potem s polavtomatskimi stiskalnicami pa je šlo hitro. Šivalni stroji so bili potrebni
pri pokrivalih in konfekciji, a so bili različni. Nabavljali smo jih v glavnem v tovarni Bagat v Zadru,
oni pa so imeli zastopstvo za Necchijeve italijanske stroje, ki so bili dobri. Tam smo dobili tudi
specialke, posebne stroje za šivanje gumbov, gumbnic itd.
 Kdo je odločal o usmeritvah podjetja, o širitvi proizvodnje, večjem številu kooperantov,
…? V času vašega dela v tovarni se je število delavcev močno povečalo, od 80 na 630,
poleg tega ste imeli še 500 kooperantov. Leta 1953 je bilo zaposlenih 177, v 60-ih letih
320, v 80-ih letih še enkrat več. Širitev je očitno tekla dokaj hitro.
Matija Svoljšak: Razvojnega oddelka nismo imeli. Na kolegijih smo se o tem pogovarjali. Ko se je
večala prodaja, smo večali tudi proizvodnjo kap, slamnikov in konfekcije. Klobuki so ostajali ves čas
približno na istem nivoju, izvažali pa smo vedno več tulcev. Tudi kap smo veliko izvozili v Nemčijo.
Za nemške tovarne smo delali usluge, šivali smo za njih. Delali smo za tovarne Heda, Kleper, od njih
pa smo dobivali modele. Te modele smo smeli koristiti tudi za naša smučarska oblačila. Tulec pa je
polizdelek za klobuk. Treba ga je bilo pobarvati, kar smo delali na dva načina. Eni so se barvali v
komadu, cela partija je šla v barvarno, temu smo rekli »reguler«. Drugi način pa je bil »mele«
proizvod, kjer pa smo barvali surovino. Melirano iz več barv pomeni, da so barve zakrite. Za izdelavo
tulcev je bil cel proizvodni postopek. Za to so služili mikalniki, konus mikalniki, polstilni stroji,
valjarni stroji, barvarna, listrilni storji. Ti mikalni stroji so naredili tulec. Koprena se je navijala na
konus (na dva naenkrat), potem pa so šli v polstrilnico. Lastnost volne je, da ima luske. Ko se volna
polsti, se vlakna zbijajo, se zgostijo, iz koprene dobimo le par milimetrov debelo plast.
 Ali ste se kdaj tudi zadolževali, npr. ko ste gradili nove stavbe? S katero banko ste
sodelovali? Kako je potekalo to sodelovanje?
Matija Svoljšak: Normalno. Vodil sem politiko, da smo si čim več obratnih sredstev zagotavljali sami.
Dobičke smo vlagali v lastna obratna sredstva. Vse, kar smo izdelovali, je bila izključno sezonska
proizvodnja. Klobuke, slamnike in konfekcijo smo delali na zalogo. Imeli smo sistem zaključevanja.
Zaključevanje pomeni prodaja v naprej. Potniki in naši referenti so hodili po Jugoslaviji, na sejme v
Beograd, Zagreb, Novi Sad. V hotelih smo imeli razstavljene cele kolekcije. Tja so hodili iz trgovin in
tam so zaključevali naročila. V Sloveniji pa so hodili največ kar k nam in je bilo zaključevanje v
tovarni, potem pa so sledila poslovna kosila. V nesezoni smo morali izdelati toliko izdelkov, da smo
jih v sezoni lahko dostavili tem trgovinam. Takrat smo za izplačilo plač najemali kratkoročne kredite.
Sodelovali smo z Domžalsko banko. Ko smo izdelke prodali, pa smo vse kredite vrnili. Ko smo zidali
novo proizvodno stavbo za pokrivala, smo tudi dobili kredit, precej denarja pa smo imeli sami.
ZAPOSLOVANJE IN ŠTEVILO ZAPOSLENIH DELAVCEV
Tovarna Univerzale je leta 1965 prešla od sezonskega zaposlovanja na zaposlovanje skozi celo leto. V
tistem obdobju je bila močna konjunktura slamnikov. Delavke, ki so šivale slamnike, bilo jih je
približno deset, so celo leto šivale slamnike na zalogo. Poleg tega je bilo tudi najmanj deset zunanjih
sodelavk, ki so šivale na domovih. Na prešah pa je bilo zaposlenih sedem do osem delavcev. V času
direktorja Matije Svoljška se je število delavcev povečalo od 80 delavcev leta 1950 na 630 delavcev,
poleg tega so imeli še 500 kooperantov. Leta 1953 je bilo zaposlenih 177, v 60-ih letih 320, v 80-ih
letih še enkrat več. V obdobju od 1998 do 2001 se je število zaposlenih zmanjševalo zaradi odpuščanj.
Joži Košak, šivalka slamnikov, se spominja, da je bilo okoli 1963 v šivalnici 40 do 50 šivalk,
nazadnje pa jih je bilo samo še nekaj (1998). V skladišču surovin je bilo v osemdesetih in devetdesetih
letih zaposlenih od 8 do 12 delavcev.
 Prebrale smo, da ste odpirali tudi delavnice po različnih mestih v Jugoslaviji? Ali so bili
to vaši kooperanti (500)? Kje ste imeli svoje delavnice in zakaj ste jih odpirali?
Matija Svoljšak: Sami nismo imeli več zadosti kapacitet. Imeli smo 660 ali 630 delavcev, zahteve pa
so bile veliko večje. Zato smo pridobili druge tovarne, da so delale za nas. Za nas je delal en obrat
Jugoplastike, ki je bil v Dubrovniku. V Bosni, v Sarajevu, smo imeli tovarno, ki je delala za nas, prav
tako v Foči, v Srbiji v Lajkovcu, v Makedoniji v Pehčevu na bolgarski meji. Naši kontrolorji,
strokovnjaki so stalno spremljali kvaliteto izdelkov v teh tovarnah. To so bili naši kooperanti. Od nas
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so dobili vse, predloge, materiale, vse. Edino stroje so imeli svoje. Potem pa so nam sešili izdelke, mi
pa smo jim delo plačali.
DELOVNI ČAS
Pred vojno je bil v tovarni deljen delovni čas od 7. do 12. ure in od 13. do 18. ure šest dni v tednu. Po
vojni, leta 1947, se je v tovarni delalo od 8. do 12 ure in od 13. do 17. ure. V začetku sedemdesetih let
so prešli delo v eni izmeni od 6. do 14. ure (se pravi 8 ur). Vsi so delali v eni izmeni, razen pri
konfekciji, kjer sta bili dve izmeni. Občasno sta bili tudi pri slamnikih dve izmeni, če je bilo veliko
dela. Na začetku so delali vse sobote, dokler ni cela Jugoslavija prešla na 40-urni delovni teden. Ko to
ni bilo več potrebno, so pogosto ob sobotah delali nadure. Če je bilo veliko naročil, so delovni čas tudi
podaljševali, še posebej takrat, ko so delali za izvoz v Rusijo. Veliko sobot so delali prostovoljno zato,
da so kupili številne počitniške enote, v katerih so preživljali svoje dopuste.

Slika 21: Šivalnica kap iz blaga leta 2003
(arhiv Ivanke Pavovec).

Slika 22: Irena Hribar, vodja oddelka za šivanje kap leta
2003 (arhiv Ivanke Pavovec).

NABAVA SUROVIN
Sprva so šivali slamnike iz kranjske kite. Ko so kmetje okoli leta 1965 začeli sejati nižjo italijansko
pšenico, ta ni bila več primerna za pletenje kit. Nadomestek za slamo je bil bast, ki so ga uvažali iz
Italije (iz Carpe di Modena). To je bilo leseno oblanje, ki so ga tudi barvali. Pletenje basta se je zelo
razširilo. Pletli so ga v Moravčah, v Ihanu, v okolici Vodic pa vse do Kranja. Preko podjetja
Jugotekstil so začeli uvažati tudi riževe kite s Kitajske in kite iz Libanona. Kitajske kite so barvaste in
naravne, lahko pa tudi beljene. Slamnike so šivali tudi iz plastičnih kit, ki pa jih je bilo težje šivati, ker
so mehke in zelo luknjaste. Kite so tudi različno debele. Za klobuke so potrebovali volno. Po drugi
svetovni vojni so veliko volne dobili z neke ladje, ki se je potopila. Kasneje so uvažali kapsko volno iz
Avstralije. Za konfekcijo so ves material nabavljali doma. Matija Svoljšak je takole pojasnil težave
pri nabavljanju materiala: »Izdelovali smo zelo dobre žametne hlače in kavbojke. Ves material smo
dobivali doma. Danes lahko uvažaš, kar hočeš. Takrat pa ni bilo tako. Od izvoza klobukov in tulcev
smo imeli določen odstotek participacije v devizah. Na ta način smo lahko kupovali kitajsko slamo, pa
kakšne posebne tkanine, ki jih pri nas ni bilo, npr. za športno konfekcijo. Če pa nismo nič izvozili,
nismo imeli deviz.
PRIPOMOČKI ZA DELO
Isti stroji, ki so služili za prešanje klobukov, uporabljali tudi za prešanje slamnikov. Za šivanje
slamnikov so šivilje potrebovale zaboj s kitami, kovinski model, škarje, šivanke, sukanec, poseben
šivalni stroj, motovilo, likalnik za likanje kit. Od leta 1962 so uporabljale električni likalnik, prej pa so
bili likalniki leseni. Potrebovale so še olje za mazanje stroja, klešče za izdelavo luknjic v jermen,
ključek za menjanje šivanke in izvijač. Delavke so vsako soboto šivalni stroj razdrle, ga očistile in
pokrile. Novih strojev niso kupovali, saj jih ni bilo, imeli pa so veliko starih šivalnih strojev za šivanje
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slamnikov. Znamka šivalnih strojev je bila Anita Grossman. Najprej so bili šivalni stroji na nožni
pogon, nato so jih predelali na električni pogon.

Slika 23: Šivalni stroji Anita Grossmann za šivanje
slamnikov.

Slika 24: Pripomočki za šivanje slamnikov v delavnici Joži
Košak: šivalni stroj, zaboj za kite in kovinski model.

Na prešah so imeli delavci modele (»furme«) iz dveh delov, ki so skupaj tehtali 50 kg. V ta dva dela
(pokrov in spodnji del) so vstavili tulec in ga sprešali. V delavnici je bilo zelo vroče, delavci so imeli
žulje in uničeno kožo zaradi kisline, v kateri so se prej namakali klobuki. Špirit in klej so uporabljali
za mazanje klobukov (klobuki so bili potem bolj trdi in kompaktni).

Slika 25: Delavci na preši so morali vstavljati in pritrjevati
25-kilogramske »furme« (del slike, arhiv Ivanke Pavovec).

Slika 26: Majda Pižem maže klobuke s špiritom, da
postanejo bolj trdi, leta 1998 (arhiv Majde Pižem).

V skladišču je delo do leta 1980 potekalo ročno preko viseče kartoteke, potem pa so dobili
računalnike. Dolgo so imeli samo en ročni voziček, drugih pripomočkov pa ni bilo. Zadnjih pet let so
dobili viličarja.
V tovarni so imeli svojo kovinarsko delavnico, svojo livarno in svojo tišlarijo. Mizarji ali tišlarji so
izdelovali lesene banje in kadi za barvanje, mize za v pisarne in za na oddelke. Vse so izdelovali sami,
ker se po vojni teh stvari ni nikjer dobilo. Vzdrževalci so v desetletju po vojni skoraj vse stroje izdelali
sami. Prve stroje so kupili leta 1964, kot se spominja Srečo Cerar, ko je Matija Svoljšak v Italiji
nabavil multirolo, pa dve preši in stroj, ki je oblikoval glave klobukov.
 Povedali ste, da je bilo starih šivalnih strojev v tovarni dovolj, ni bilo pa sprva rezervnih
delov. Zato so ta problem reševali iznajdljivi vzdrževalci. Ali ste kasneje vzpostavili
sodelovanje s tovarno Grosman glede rezervnih delov ali to ni bilo potrebno?
Matija Svoljšak: Ne. S tovarno Grosman nismo sodelovali, ker je že propadla. V Algorju blizu
Linderberga v Nemčiji smo našli proizvajalca delov za te stroje. Tam smo potem dobili rezervne dele.
Necchi italijanski stroji, ki smo jih nabavili preko Bagata, so bili dobri stroji. Z Algorjem smo imeli
dobre stike. Zanimivo je, da smo tam dobivali rezervne dele in da smo v istem kraju našli tudi kupca
za naše tulce, kape, pa tudi klobuke. Za njih smo začeli izdelovati klobuke iz blaga.
 Leta 1956 naj bi preusmerili proizvodnjo na 12 strojih. Ali to pomeni, da ste takrat
kupili normalne šiviljske stroje?
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Matija Svoljšak: To so bile skupine od 20 do 24 strojev, odvisno od artikla. Imeli smo štiri skupine.
Vse smo delali v dveh izmenah. Ena otroška bunda je imela več faz kot bunda za odrasle. To so morali
tehniki natančno preračunati in ugotoviti, kaj rabijo. Postavitev strojev so tudi spremenili, da so
vključili specialke. Izdelava je potekala od stroja do stroja, vsaka delavka je naredila eno fazo.
 Ali ste majhne stroje za šivanje slamnikov komu prodali, glede na to, da ste jih imeli
veliko več (900), kot pa ste jih rabili?
Matija Svoljšak: Te stroje so vzdrževali finomehaniki, rezervne dele pa smo dobili v Nemčiji. Pogosto
so bili to zobati prenosniki, pa vse tudi tisto, kar se je obrabilo. Bilo je 900 strojčkov, a so bili
nepopolni, rezervne dele so jim že pobrali. Če je bilo treba, so se uporabili za ogrodje, rezervni deli pa
so se kupili v Nemčiji, da so se strojčki spet usposobili.
 Katere stroje ste ob širitvi proizvodnje še morali kupiti?
Matija Svoljšak: Samo šivalne stroje, tudi pri pokrivalih. Začela se je tudi proizvodnja kap. Iz Nemčije
sem prinesel kapo, ki je imela pletene zavihke nad ušesi. Takšne kape smo potem delali tudi sami.
Naredili smo jih zelo veliko.
 Koliko ljudi je skrbelo za vzdrževanje strojev (v različnih obdobjih)?
Matija Svoljšak: Imeli smo dve ekipi, eno za grobe šivalne stroje, to so bili trije ključavničarji, in
drugo za ostale šivalne stroje, za kar so skrbeli trije finomehaniki. Vsaka šivilja je tudi sama skrbela za
šivalni stroj. Dokler so bile stare zaloge šivalnih strojev, so rezervne dele jemali iz teh, potem pa je
tudi teh zmanjkalo. Šivalne stroje smo tudi obnavljali, ker ni bilo tako drago, da se ne bi dalo kupiti.
Šivalni stroji so bili ena od najcenejših rešitev za zaposlitev delovne sile.
IZDELAVA IN OPREMLJANJE SLAMNIKOV
Slamniki so bili različno opremljeni, nekateri so imeli pentlje, spet drugi trakove, nekatere pa so
okrasili tudi z rožicami. V podjetju je delala modistinja, ki je predvidela, kakšen trak bo prišit kot
znojnica, usnjen ali polusnjen, kakšne barve bo zunanji trak, kakšne širine itd. Šivalke oziroma
opremljevalke so na koncu prišile še etiketo za velikost.
Vsaka šivalka je imela svoj model. Dobile so artikel in listek, na katerem je pisalo, koliko kosov
morajo narediti v določenem času. Na listku je pisalo tudi, koliko kit jim pripada. Kite so dobile dva
do tri dni prej, da so jih namočile in s krpo ali predpasnikom pokrile, da so bile ravno prav vlažne za
šivanje.
Kita je šla najprej na likanje, potem pa v šivanje. Ko so bili slamniki sešiti, so šli v klejanje ali
lepljenje. Kostni klej se je razkuhal, pri določeni gostoti so slamnike namočili vanj, potem pa so jih
izobesili, da so se sušili. Na celem spodnjem oddelku so bile pod stropom razmeroma močne letve, ki
so bile narejene s posebnimi klini. Vse slamnike, ki so bili v »limanci«, so obesili na te kline, da so se
posušili. Potem je sledilo moško delo. Slamnik so šli v prvo oblikovanje. Delavec je imel model, samo
glavo, zraven je imel posodo oziroma kotel. Tja noter je dal slamnik, ki je bil suh, da se je navlažil,
potem pa ga je prvotno oblikoval. Spet so šli na sušenje, od tam pa na stiskanje, za to so služile preše.
Model je bil vložen v vročo prešo. Od tam je prišel nazaj na oddelek, kjer so ga opremili s trakom in z
znojnico. To je bila oprema slamnikov, ki je bila od nekaj združena s klobučarji. Slamniki so bili
dvojni: narejeni iz domače kranjske slame ali pa iz uvoženih tulcev. Tulci so se obrezali in zarobili.
Postopek se glede na vrsto slame ni veliko razlikoval. Šivalke pa so povedale, da je bilo bast težje
šivati, ker je hitro počil.
 Ali so se postopki izdelave slamnikov in konfekcije kaj spreminjali?
Matija Svoljšak: Slamniki so se na isti način delali ves čas. Šivalka je imela šivalni stroj, zraven je
imela model slamnika. Prvotna oblika slamnika je bila že narejena že pri šivalki, dodatno pa se je
oblikoval v stiskalnici. Pri konfekciji pa je bil vsak artikel izdelek zase. Če smo imeli en dan partijo
300 ali 400 izdelkov ženskih bund, drug dan pa partijo moških bund, je bilo treba vse pripraviti, kar je
bil velik problem, saj so bile različne velikosti. Ko je bilo zaključevanje, naročanje v naprej, so morali
trgovci povedati, koliko izdelkov določene velikosti bodo naročili. Konfekcija je tako živa
proizvodnja, da delo pri njej ni nikdar končano. Tu se ne moremo primerjati s Tosamo, ki izdelujejo
tampone in imajo stalne kupce. Nič jim ni potrebno spreminjati. Pri nas pa smo imeli dve sezoni na
leto, ko je bilo potrebno spremeniti popolnoma vse, barve, modele, velikosti. Nekdo, ki ni delal v
konfekciji, si to težko predstavlja.
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Slika 27: Opremljanje klobukov iz polsti ( povzeto po knjigi
Slamnikarska sled Domžal, 2012, str. 249).

Slika 28: Opremljanje slamnikov leta 2003 (arhiv Ivanke
Pavovec)

BARVANJE SLAME IN SLAMNIKOV
V tovarni so barvali kranjsko slamnato kito z rjavo in črno barvo. V barvarni so bile velike posode, v
katere so naložili vse kite. Dodali so barvo, nato pa so jih pustili par dni namočene v barvi. Sledilo je
sušenje, nato so jih odpeljali v skladišče ali v proizvodnjo. Postopek barvanja in klejanja slamnikov se
ves čas ni spreminjal.
MODELI ZA SLAMNIKE
V podjetju sta bila zaposlena modelir in livar. Nekaj modelov je bilo še iz pred vojnega časa. Ko so
izdelovali slamnike iz kranjske slame, so šivali le eno vrsto slamnikov, ki so bili namenjeni predvsem
za Vojvodino. Klobučar je npr. kupil primeren slamnik v Italiji in ga prinesel pokazat ter kakšne
klobuke želi imeti. Nato je modelir modeliral tak model iz ilovice, povrh je vlil mavec in nastal je
odlitek, ki je šel v livarno. Modeli so bili narejeni po velikosti od 52 do 60. V livarni je livar vlil
aluminijasti model obrusil in obdelal. Modelir je stalno sodeloval s komercialo, kjer so se odločili,
kateri model bi bil primeren, kaj kateremu manjka in tako so nastajali novi modeli.
VRSTE SLAMNIKOV IN KLOBUKOV
Slamniki so bili različnih oblik in so imeli različna imena. Npr. slamnik Janez je imel široke krajce, ki
so bili malo zavihani, sombrero je bil špičast klobuk, kavboj je imel velike kraje in nizko glavo itd.
Veliko imen je bilo po vrhovih gora in pa po otokih (ker so veliko prodajali v Dalmacijo). Izdelali so
veliko slamnikov ''špičakov'' za na morje. S slamniki so zalagali celo Jugoslavijo. Slamniki so se
razlikovali tudi po barvi. V Dalmacijo so prodajali večinoma naravne barve, v Vojvodino pa črne.
Skozi čas so prihajali različni trendi, od velikih damskih klobukov do slamnikov s šilti.

Slika 29: Ženski slamnik s šiltom. Hrani ga Joži Košak.

Slika 30: Otroški slamnik s šiltom, kakršne so izdelovali v
Univerzalu. Hrani ga Joži Košak.
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Slika 31: Modni slamnik. Hrani ga Joži Košak.

Slika 32: Žirardi slamnik iz črne kite. Hrani ga Joži Košak.

Slika 33: Modni ženski slamnik iz črne kite. Hrani ga Joži
Košak.

Slika 34: Slamnik, narejen iz tulca, ki so ga obrezali in
zarobili.

IZDELOVANJE KLOBUKOV
Najprej so izdelovali vse faze slamnikov in klobukov v stari tovarniški stavbi. Po letu 1973, ko so
zgradili prizidek, so se vsa pokrivala preselila v novo stavbo. Za klobuke je bilo najprej treba narediti
tulec. Za to je bilo več strojev. Tulci so bili vsi enake oblike. Potek izdelave je bil naslednji: tulec je
šel najprej na ribanje, na površinsko obdelavo, nato na oblikovanje, ko so se spet posušili, so jih na
stroju površinsko obdelali, da je bila površina gladka. Od tu so šli na »apretiranje« in »štajfanje«.
Tulce so namočili v šelak zaradi trdote (neke vrste lak, ki so ga uporabljali tudi mizarji za lakiranje
pohištva). Ko so se posušili, so šli v oblikovanje na model. To je bil začetek oblikovanja klobukov.
Tulce so navlažili v pari, da so se lažje oblikovali. Potem so šli spet v kalup, če je bilo potrebno so
odrezali krajce, nato pa še na fino površinsko obdelavo in potem v preše. Iz preš so šli na obrezovanje
ali zarobljenje, odvisno od delovnega naloga
DELO NA PREŠAH
Na prešah so od leta 1962 naprej delali naslednji delavci: Miro Nemec, Janez Pižem, Majda Pižem in
Silva Korošec. Njihov delovnik je bil vezan na normo, to pomeni, da so morali sprešati na
polavtomatskih prešah od 600 do 700 klobukov, na starih prešah pa 56 klobukov na dan. Ko so
prešali na polavtomatskih prešah, je bil vsak zadolžen za šest strojev. Delali so tako, da so po vrsti v
preše vstavljali tulce, potem pa so jih po enakem zaporedju jemali ven iz njih. Polavtomatske preše so
dobili iz slamnikarske zadruge v Mengšu okoli leta 1973. Platiranje je potekalo tako, da so na model
namestili tulec slamnika, ga zategnili z vrvjo, nato pa vse skupaj dali v kotel s paro in ga obtežili z
žakljem peska. Tako je model dobil obliko. Pletiranje je pravzaprav starejši postopek oblikovanja. Od
leta 1969 do 2001 je bilo v tovarni 6 polavtomatskih, 8 navadnih in 4 električne preše.
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Slika 35: Miro Nemec razkazuje stare preše. Te so najbolje
delale in se niso kvarile (povzeto po: Slamnata sled Domžal,
2012, str. 249).

Slika 36: Majda Pižem pri delu na polavtomatskih prešah, ki
so močno povečale produktivnost (arhiv Majde Pižem).

 Matija Svoljšak o prešah za rudarske čelade (šleme):
Matija Svoljšak: Nisem povedal, da smo takrat, ko sem prišel v tovarno, izdelovali rudarske šleme oz.
čelade. To je bila zamisel inženirja Stareta. On je naredil stiskalnice. To je bilo mukotrpno delo, ker so
bile čelade zelo težke. Usnjen material se je namočil v vodo, obrezal in dal v prešo. Bila je takšna
stiskalnica v obliki lijaka, ki je počasi lezel navznoter, da se je usnje raztegnilo. Ko se je odprl izvoz in
so začeli uvažati plastične čelade, se je pri nas proizvodnja rudarskih čelad ustavila.

Slika 37: Priznanje Majdi Pižem ob 20-letnici dela leta
1988. Kot direktor je podpisan Matija Svoljšak (arhiv
Majde Pižem).

Slika 38: Majda Pižem nam razkazuje, kje so stale polavtomatske
preše, na katerih je dolga leta prešala klobuke in slamnike.

DELO DIREKTORJA
 Kako je potekal običajen delovni dan direktorja?
Matija Svoljšak: To je bila moja preokupacija. Vsak dan sem bil že pred šesto zjutraj v tovarni. Celo
življenje sem bil navajen zgodaj vstajati. Ob dveh se je življenje v tovarni nehalo, razen tam, kjer se je
delalo v izmenah. Kot sem že prej povedal, smo imeli pri nas po dve izmeni, v konfekciji dve, pri
pokrivalih pa eno in pol. Pri meni je služba trajala do 15h ali 16h. V miru sem lahko še kaj razmislil
potem, ko so vsi odšli domov in ni bilo več nobenega obiska. Dopoldne je bilo prenatrpano. Mislim,
da je takšen delovni ritem (od 6. do 14. ure) idealen, saj morajo imeti delavci čas za svoje potrebe in
hobije, pa za počitek.
 Ali ste službeno veliko potovali?
Matija Svoljšak: Službeno sem zelo veliko hodil v tujino, največ po Nemčiji, ker smo imeli tam veliko
partnerjev, pa tudi po Jugoslaviji, kjer smo bili pri kooperantih. Res je tudi, da sem edini v fabriki znal
dobro nemško. Nemščino sem se učil še kot otrok, že pred vojno. Moj stari oče Matija Hiti je bil
nadučitelj v Dobu. Bil je zelo spoštovana oseba, tudi organist v cerkvi, igral je orgle, klavir in violino.
Ko je bil upokojen, smo bili pri njem trije bratje in sestra. Popoldne je imel z nami enostavno pouk in
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nas je učil nemščino. Ko so leta 1941 prišli Nemci, sem bil lahko že tolmač. Potem pa sem štiri leta
hodil v nemško šolo, potem pa v nemško tekstilno šolo v Kranju. Na gimnaziji in na ekonomiji sem
tudi imel nemščino. Profesorica mi je povedala, da sem eden redkih, ki sem VEKŠ naredil z odliko.
Imel sem veliko konverzacije, imel sem naše stranke, ki se niso mogli v tovarni pogovarjati z nikomer,
samo z menoj. Zunanjo trgovino pa smo imeli organizirano preko Jugotestila, določene stvari pa smo
sami obravnavali, se pogajali o količinah, če se Jugotekstil ni mogel. Bral sem veliko nemških knjig,
nemško televizijo še danes poslušam.« (Opomba: Matija Svoljšak je na stara leta oslepel.)
 Kdaj je bilo vaše delo najbolj naporno? Kaj vam je povzročalo največje skrbi?
Matija Svoljšak: Včasih nisem spal cele noči. Najboljše ideje so se mi porajale ponoči, ko sem imel
mir. Zaposlovanje, pa izvoz, usklajevanje vseh zahtev je bilo zahtevno.

Slika 39: Upravna stavba Univerzala, kjer je imel svoje delovne
prostore tudi direktor.

Slika 40: Dolgoletni direktor Matija Svoljšak se
dobro spominja časov, ko je vodil tovarno (povzeto
po časopisu Slamnik, 26. 7. 2013, str. 8).

DELO V SKLADIŠČU
Pri nadzoru so bili skrbni in usklajeni. Vsak dan ob trinajstih so imeli desetminutni zbor, na katerem je
Drago Anžin povedal, koliko delovnih nalogov imajo za naslednji dan in razporedil delo. Do sedme
ali osme ure naslednjega jutra je moral biti ves naročen material v proizvodnih delavnicah. Tam niso
smeli čakati. To se tudi nikoli ni zgodilo.
SPREMEMBE V NAČINU DELA SKOZI ČAS
Večinoma pri delu ni bilo večjih sprememb, je pa nekaj izjem. V valkanirji, kjer so valjkali tulce, so
bili vsi stroji še iz časa inženirja Stareta. Vodilni so imeli zamisel, da bi zamenjali stroje (aintštos,
štikvaljka, valarji), zato so nadomestili z moltarolo. Zaradi te spremembe so potrebovali manj
delavcev, na žalost pa je bila zaradi tega slabša kvaliteta. Kakor sva že omenili, so leta 1973 dobili
polavtomatske preše iz slamnikarske zadruge v Mengšu. Takrat so zgradili prizidek za pokrivala in
novo skladišče za surovine. V osemdesetih so v skladišče dobili prve računalnike. Šivalni stroji se niso
kaj dosti spreminjali, bili so malo bolj izpopolnjeni. Spremenil se je le pogon šivalnih strojev. Najprej
je bil pogon na transmisijo, v času, ko je bil tehnični direktor Matija Svoljšak (po 1950), pa so vse
stroje preuredili na električni pogon.
PAKIRANJE IN DOSTAVLJANJE SLAMNIKOV
Imeli so lastno proizvodnjo kartonskih škatel za slamnike. Kartonski pokrov so prišili na les, zvezali,
zlepili in razvozili. Vsak slamnik ali klobuk je bil ovit posebej. V karton so dali dve vrsti slamnikov.
Šest slamnikov je bilo zloženih v »štose«, drug vrh drugega, glede na velikost.
NORMA IN NORMIRKE
Vsaka šivalka je imela določeno normo, ki jo je morala izpolniti. Ta je bila prilagojena obliki,
velikosti in modelu slamnika. Šivalke so včasih presegle normo, vendar so kmalu ugotovile, da to ni
dobro, saj so jim potem normo hitro povišali. Norma je bila za vsak model in obliko že vnaprej
določena. Ko so dobile model, so že vedele koliko slamnikov morajo narediti na uro. Za motlet kito
(to je najtanjša kitka) je bila norma do tri slamnike na uro. Tudi mašina je bila predelana na ozko
kito. Če je bila kita normalno široka (šansi), je bila norma za normalni slamnik do 15 slamnikov na
20

Slamnikarstvo skozi oči delavcev, Pogovori z nekdanjimi delavci tovarne Univerzale

uro. Če so šivale izvoz, jim je normo določil kupec. Večinoma so bile norme zelo visoke, saj je kupec
želel čim več izdelkov v čim krajšem času. Pri strojnem opremljanju slamnikov (všivanje znojnic) je
bila norma 80 slamnikov na uro. Na polavtomatski preši je bila norma približno 70 slamnikov na uro
oziroma 600 do 700 klobukov na dan. Na starih prešah pa je bila norma veliko manjša: 56 klobukov
na dan oziroma 7 na uro. Če delavke norme niso dosegle, so jih klicali na zagovor k obratovodji Ivu
Kralju, poleg tega pa so bile manj plačane. Normo so določale normirke, ki so bile tukaj že ves čas, od
kar delavci pomnijo. Načeloma niso delale nič drugega, kot da so sedele poleg šivalk, jih gledale in
jim določale normo. Eno uro so sedele poleg zaposlenega in kontrolirale njegovo delo. Te delavke
niso bile ne šivilje, ne klobučarke, le postavljene so bile na to mesto.

Slika 41: Darilo Ivanki Pavovec ob njenem odhodu v pokoj
leta 2003 (arhiv Ivanke Pavovec).

Slika 42: Ivanka Pavovec z normirkama Andrejo Povirk in
Marijo Naglič (arhiv Ivanke Pavovec).

DELOVNI POGOJI V DELAVNICAH
Na prešah je bilo vedno zelo vroče. Poleg tega so imeli delavci zaradi napornega dela na rokah veliko
žuljev in uničeno kožo zaradi kisline, v katero so namakali slamnike. Kjer so pletirali in oblikovali
slamnike, je bilo prav tako zelo vroče. Šivilje so imele v delavnici boljše pogoje; pozimi je bilo dovolj
toplo, poleti pa dovolj hladno, tudi svetlobe so imele zadosti (luči na stropu in velika okna). Prostora je
imela vsaka približno dva metra. Vseeno so imele nekatere nevšečnosti. Če je bila kita predolga in
groba, so imele popraskane roke, slamnate bilke so se jim zadirale v kožo. Prav tako je bilo v šivalnici
zelo hrupno. V skladišču je bilo pozimi mrzlo, še posebej ko so delali inventure okoli novega leta.
Pozimi je bil v skladišču prepih, poleti pa je bilo normalno toplo. Še posebej za ženske je bilo v
skladišču delo pretežko, saj so včasih prenašale pretežka bremena.
PRODAJA SLAMNIKOV IN DRUGIH IZDELKOV
Leta 1970 je bila izdelava slamnikov na višku, potem pa je proizvodnja počasi začela upadati. Leta
1980 so izdelali le še od 300 do 400 slamnikov. Takrat je bil že poudarek na konfekciji. Klobuki in
pokrivala so postajali vedno manj uporabni, ko se je razvil avtomobilizem. Okoli leta 1970 se je
največ slamnikov prodalo zaradi razvoja obmorskega turizma. Po vsej obali, od Reke do Črne gore, so
trgovci postavili kioske, v katerih so prodajali slamnike iz tovarne Univerzale. Slamnikov v tistem
času niso izvažali, ampak so jih prodajali samo po Jugoslaviji; največ v Dalmacijo in v Vojvodino.
Tovarna Univerzale je imela že v začetku, takoj po vojni, svojo tovarniško trgovino. V njej so najprej
prodajali klobuke iz Šeširja Škofja Loka in iz Univerzala ter Univerzalove slamnike. Ko so začeli
izdelovati še konfekcijo, so tudi to prodajali v tovarniški trgovini. Kolekcija Univerzalovih slamnikov
je bila zelo obsežna. Leta in leta so prodajali slamnike in ljudje so jih poznali. Razvijali pa so tudi
nove modele slamnikov.
Za prodajo so imeli trgovske potnike, ki so izdelke prodajali na terenu. Hodili so po celotni
Jugoslaviji in predstavljali njihove izdelke, slamnike, konfekcijo, kape in klobuke. Za vsako republiko
so imeli zaposlenega enega trgovskega potnika. Po mnenju takratnega direktorja Matije Svoljška je bil
najboljši trgovski potnik za Slovenijo, to je bil Stane Prodnik, brat Eme Prodnik, ki živi v Naklem.
Trgovski potniki so vzpostavljali stike z velikimi trgovskimi hišami, kot so npr. zagrebška Nama,
Robna kuća Beograd, ki so imele veliko trgovin po večjih mestih. Za večja podjetja so bila direktna
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naročila. Trgovski potnik je obiskal te velike trgovine in tam zbral naročila za količino in vrsto
izdelkov, v komerciali pa se je dogovoril za rok dostave. Ta je naročila posredovala v proizvodnjo in
slamniki so se začeli izdelovati. Za ostale kupce so imeli sistem zaključevanja. V Sloveniji so hodili v
tovarno, kjer so imeli posebne sestanke, naročali so blago, sledila pa so običajno poslovna kosila. V
drugih republikah je zaključevanje potekalo tako, da so trgovski potniki in komercialisti razstavili
svojo kolekcijo v nekem hotelu ali dvorani, potem pa so trgovci tam izbirali in naročali izdelke,
različne količine in velikosti. Gotove izdelke so pošiljali po železnici, manjše pa tudi po pošti.
 Ali ste v časopisih pogosto oglaševali vaše izdelke?
Matija Svoljšak: Niti ne, ker smo bili takrat v Jugoslaviji. Imeli smo šest trgovskih potnikov, ki so bili
stalno v kontaktu s trgovinami. Še v Sloveniji se je malo pisalo. Za časa socializma je bilo vse malo
drugače. Vzpostavil sem kontakt z Jugotekstilom, to je bila izvozno-uvozna firma v Ljubljani, da smo
preko njih začeli izvoz izdelkov. Mi sami nismo imeli registracije za izvoz in uvoz. Takrat smo prešli
na specializacijo poliamidnih tkanin, kot so najloni in podobno. Ali ste poznali tako imenovane
»šuškovce«? To so bili tanki, nepremočljivi plašči iz najlona. »Šuškovci« so se imenovali zato, ker je
vse šumelo, ko si jih razgrnil. Takrat so bili v modi, pa ne samo pri nas, v Jugoslaviji, ampak v celi
srednji Evropi. Začeli smo jih izvažati na Češkoslovaško. Ti plašči so bili zloženi v vrečke iz istega
materiala kot dežni plašči, tako da so bili zelo priročni za v aktovko ali za kamorkoli. Materiale zanje
smo dobivali iz svilarskih tovarn Svila Maribor in Vis Varaždin. Teh plaščev smo na tisoče in tisoče
izvozili na Češkoslovaško. Potem pa smo začeli izdelovati smučarski program: bunde, zimska oblačila
in tako smo prešli na našo specializacijo.
 Pravite, da je bila sprva kakovost slabša. Zakaj je bilo tako? Šivalke so bile verjetno že
takrat dobro usposobljene.
Matija Svoljšak: Kakovost je bila slabša pri volnenih klobukih. Pri konfekciji niso upoštevali
specializacije. Delalo se nekaj hlač, pa nekaj srajc itd., dejansko pa je bila kvalitetna pomanjkljiva.
Tudi produktivnosti ni bilo, ker je ni bilo mogoče ustvariti. Ko se je konfekcije veliko nabralo, smo
ustanovili potujočo trgovino, da smo s kombiji prodajali izdelke po Jugoslaviji. Tako smo počistili
stare zaloge. Potem smo prešli na specializacijo. To je bil proces, ko smo se pravzaprav vsi učili.
 Kakšne so bile cene slamnikov v primerjavi z današnjimi cenami?
Matija Svoljšak: Cene so se ves čas spreminjale. Vsak nov izdelek je imel drugo ceno. Iz basta
slamnik je bil poceni, eni pa so bili dosti dražji. Zelo veliko smo tega prodali na jug. Ženske so te
slamnike nosile na poljih (iz basta in slame), boljši pa so šli na morje, na plaže.
 S konfekcijo ste zalagali tudi Modno hišo v Ljubljani. Kako je prišlo do tega
sodelovanja?
Matija Svoljšak: Ja, sodelovali smo z Modno hišo, pa z Namo Ljubljana, s Slovenijašportom in še z
drugimi blagovnimi hišami. Slovenijo smo imeli izredno dobro obdelano z našim predstavnikom.
 Gospodarska kriza v osemdesetih letih se je verjetno odražala tudi pri prodaji. Kako ste
jo občutili?
Matija Svoljšak: Poznalo se je, ko je Miloševič naročil, naj bojkotirajo slovensko blago. K sreči smo
imeli v Nemčiji tovarne, za katere nismo delali toliko uslug, kot bi jih lahko. Ko je takrat prodaja v
Srbiji ustavila, smo povečali sodelovanje z Nemčijo. Mi krize nismo čutili.
 Takrat je bil čas zelo velike inflacije. Varčevanje takrat ni bilo mogoče v domačem
denarju. Kako ste se borili proti razvrednotenju denarja?
Matija Svoljšak: Inflacija je bila, seveda, varčevati se ni splačalo. Stavbo za pokrivala, ki smo jo
zgradili, je v glavnem plačala inflacija. Težko je bilo usklajevati plače, ker so se cene hitro dvigale,
plače pa ne tako. To je bil vedno problem.
MEDSEBOJNI ODNOSI MED DELAVCI
Tovarna Univerzale je bila znana po tem, da so bili medsebojni odnosi med delavci v tovarni dobri.
Med šivalkami je bilo malo ljubosumnosti, saj nekatere starejše mlajšim niso pokazale vseh trikov,
kako hitreje izdelati slamnik, a so bile mlajše zelo iznajdljive in so to kasneje ugotovile tudi same.
Sodelavke so se med seboj zelo dobro razumele. Zaradi norme pa je bila med njimi včasih prisotna
tekmovalnost. Ko so normirke opazile, da so malo več naredile, pa so jim takoj dvignile normo.
 V 28-ih letih vodenja tovarne ste pridobili veliko izkušenj. Ali se je vaš odnos do
sodelavcev zaradi teh kaj spreminjal?
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Matija Svoljšak: Ne, sploh ne. Zame je bil vsak človek vreden enako takrat, ko sem prišel v tovarno in
takrat, ko sem odšel. Mene, moram reči, so imeli ljudje radi, so me spoštovali. Še sedaj se najde kdo,
ki ne more pozabiti tistih časov.

Slika 43: Ivanka Hribar s sodelavkami ob upokojitvi marca 2003 (arhiv Ivanke Pavovec).

 Kašni so bili medsebojni odnosi med delavci?
Matija Svoljšak: Medsebojni odnosi med delavci so bili dobri. Nobenih bistvenih problemov ni bilo s
tem, čeprav je bilo pri nas veliko ženske delovne sile. Le posamezni moški so bili včasih malo
nesramni. Bom povedal primer: Enkrat pa se je prišla k meni pritožit ena delavka, zelo v redu ženska,
doma z Like, z Otočca, da jo obratovodja v konfekciji ne da miru in da ji piše pisma. Dala mi je tudi
njegovo pismo. Pa sem ga poklical in mu rekel, naj pusti ženske pri miru in naj jim ne piše. Rekel je,
da ni nikoli pisal, pa sem mu pokazal njegovo pismo, on pa je onemel.
ORGANIZIRANOST MALICE
V začetku so si delavci malico prinašali s seboj, običajno suho malico, sendviče in podobno. Okoli leta
1976 so v stari tovarniški zgradbi zgradili menzo, v kateri so delavcem ponudili topli obrok. Če pa
komu hrana v menzi ni bila všeč, je lahko dobil bone, ki jih je izkoristil konec meseca tako, da je z
njim dobil kakšno salamo ali drugo suho hrano. Med delovnim časom so jim iz kuhinje na oddelek
prinesli pijačo, čaj, malinovec ali oranžado.
 Malicali ste skupaj z delavci, kar je bil za direktorja odličen način komunikacije z
delavci. Ali so se vam delavci kdaj pritoževali?
Matija Svoljšak: Tako je bilo vedno z ljudmi. Tudi pritoževali so se, v glavnem zaradi plač, ki so bile
zmeraj premajhne.

Slika 44: Okoli leta 1976 so v stari tovarniški zgradbi
zgradili menzo. Opuščena menza danes.

Slika 45: V tem delu je bila kuhinja in delilni pult.
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PRAZNOVANJA V TOVARNI
Delavci so s svojimi sodelavci praznovali rojstne dneve. Daril si šivalke za rojstne dneve niso
kupovale, razen ko se je katera izmed njih upokojila. Prirejali so tudi proslave v dvoranah. Po vojni je
bila tovarniška dvorana nad proizvodnjo tulcev, kasneje pa so imeli prireditve v menzi. Nekaj proslav
so imeli tudi izven tovarne, v dvorani na Viru in v Hali Komunalnega centra v Domžalah. Prirejali so
tudi novoletne zabave. Za dan žena so moški delavci vsem ženskam dali nageljčke.

Slika 46: Direktor Matija Svoljšak s sodelavkami ob njihovi 20-letnici dela
v Univerzalu leta 1988 (arhiv Majde Pižem).

 Matija Svoljšak o praznovanjih:
Matija Svoljšak: Obletnice tovarne smo praznovali. Proslave smo imeli za 1. maj – praznik dela in za
29. november – dan republike. Praznovalo se je tudi ob zaključnem računu, če smo vedeli, da se bo
delil dobiček. Takrat smo imeli sestanke celotnega kolektiva, da smo delavcem razložili situacijo v
podjetju. Udeleževal sem se tudi novoletnih zabav. Organizirali smo tudi razne izlete. Obiskali smo
npr. Škofjo Loko, tovarno klobukov Šešir. Ta tovarna je še danes zelo uspešna, saj večino svoje
proizvodnje klobukov izvozi v tujino.
VLOGA SINDIKATA
Nekateri izmed sindikalnih zaupnikov so bili: Drago Anžin, Marjan Breznik, Vojka Cerar, Janez
Pižem in Marta Mlakar. Sindikat je bil v začetku dobro organiziran. Organiziral je veliko sindikalnih
izletov po Sloveniji, po Hrvaški (npr. v Pulj z avionom) in ostali Jugoslaviji, na Češko itd. Sindikat je
delavcem priskrbel ozimnico, pa kakšno hrano, posteljnino, obleko in podobno po ugodnejših cenah.
Organiziral je tudi novoletne zabave, proslave in dedka Mraza za otroke. Včasih so imeli sestanke, na
katerih so izvedeli, kaj se dogaja v Univerzalu, kako morajo delati, kakšen program imajo. Sindikat pa
se ni potegoval za pravice delavcev, saj nikoli ni organiziral stavke, čeprav so si delavci to v kriznem
času želeli.
ZASLUŽEK DELAVCEV UNIVERZALA
Med direktorjem in delavcei je bilo v plači razmerje 1: 3 ali največ 1: 5. kar je bilo zelo malo in
neprimerljivo z današnjimi menedžerji. Včasih so delili tudi dobiček. Prvemu dobičku so se delavci
odpovedali zato, da so uredili stranišča. Pred tem so bila stranišča še na štrbunk. Dokler je bil direktor
Matija Svoljšek, so bile plače zagotovljene, dobivali so celo trinajsto plačo. Delavci vseeno niso bili
zadovoljni s plačo, ker je bila ta vedno premajhna. Posebno tisti, ki niso delali na normo, so bili slabše
plačani. V filcariji, kjer so delavke izdelovale tulce, so imele tudi zelo težke delovne pogoje zaradi
pare, pa še slabo so bile plačane. Najbolje je bilo plačano pretiranje ali oblikovanje klobukov, ki je
bilo težko delo, tudi zelo vroče. Zadnjih deset let je bilo vedno slabše, na koncu so dobivali le
minimalne plače.
Matija Svoljšak o zaslužkih delavcev:
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Matija Svoljšak: Od leta 1961 dalje, ko sem postal direktor, pa do leta 1988, ko sem se upokojil,
tovarna nikoli ni zašla v krizo, plače pa so bile vedno redno izplačane. Te so bile takšne, kakršne so
bile takrat značilne za tekstilno industrijo. Plače so bile določene za vsakega delavca glede na njegovo
izobrazbo, za nekvalificirane, polkvalificirane, kvalificirane, za delavce s srednjo, višjo ali visoko
izobrazbo. Glede na to smo izračunali maso za plače. Poleg tega so se upoštevale še norme. Vsa dela
so bila normirana, če so normo delavci dosegli, pa je bilo odvisno od njihove pridnosti. Individualno
plačo smo sami določali, masa za plače pa je že bila določena, kot povsod drugod. Določeno je bilo
tudi razmerje med najvišjo in najnižjo plačo. Razmerje med najnižjo in najvišjo plačo je bilo takrat 1 :
4,8, razmerje 1 : 5 so imele le največje organizacije. Takrat ni bilo tako, kot danes, ko je razmerje med
najnižjo in najvišjo plačo 1 : 50 ali celo 1 : 100.

Slika 47: Delavci so dobivali minimalne plače. Zaslužek Majde Pižem leta 2000 je bil tako nizek,
da je bila upravičena do socialne pomoči (arhiv Majde Pižem).

POVEZOVANJE TOVARNE S KRAJEM IN DRUGIMI PODJETJI
 Ali ste se kot direktor povezovali s krajem?
Matija Svoljšak: Jaz sem tukaj domačin. Bil sem član Zveze komunistov, ampak politično nisem bil
aktiven in so me tudi pustili pri miru. Mene so v ZK sprejeli pri vojakih, ko sem bil v oficirski šoli.
120 nas je bilo v kasarni, v vojno-ekonomski intendantski šoli rezervnih oficirjev v Somboru. Bil sem
med desetimi odličnjaki edini Slovenec. Ko sem prišel domov, se s tem nisem hvalil. Ko so potem na
Krumperk poslali moje dokumente, so bili vsi razburjeni, zakaj jim nisem povedal. Za ukvarjanje s
politiko nisem imel časa, ker sem imel v tovarni preveč dela, skrbi in tudi odgovornosti.
 Ali ste se kot direktor povezovali z drugimi podjetji?
Matija Svoljšak: Povezovali smo se s podjetji naše branže; to so bili: Kroj Škofja Loka, Gorenjska
oblačila, Triglav Kranj, Kors Rogaška Slatina, Toper Celje. Z vsemi temi smo imeli dobre odnose.
Sodelovali smo tudi s Smučarsko zvezo, pa v Ski polu, ko je šlo za opremljanje naših smučarskih
reprezentanc. Aktiven sem bil tudi v naši gospodarski zbornici glede vsega, kar se je nanašalo na
gospodarstvo. Usklajevali smo razna mnenja, k meni so radi prihajali ljudje npr. glede tarifnih
pravilnikov, kot sem prej omenil, kako so se plače usklajevale. Povsod smo imeli iste probleme, npr.
Induplati je imel prav tako šivalne stroje, kjer so delali šotore, šotorska krila, pa so dostikrat prišli k
meni, da so videli, kakšne odnose imamo mi med fazami.
GENERALNO ČIŠČENJE IN KOLEKTIVNI DOPUSTI
Poleti so imeli dva tedna kolektivnega dopusta. Nekaj delavk je imelo v prvem tednu generalno
čiščenje delavnice, potem pa so tudi one odšle na dopust.
 Ali ste dopustovali v tovarniških kapacitetah (Novigrad, Červar, Kranjska Gora, Velika
Planina, Podčetrtek)?
Matija Svoljšak: Imeli smo veliko počitniških kapacitet, moj naslednik pa je vse prodal. Moja žena je
bila zaposlena v Heliosu, kjer so tudi imeli počitniške enote. Enkrat smo bili v njihovih, drugič v naših
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počitniških enotah. Večkrat smo letovali v Izoli, kjer so poleg kopališča na eni vzpetinici so postavili
lesene barake.
KRIZNI ČASI IN VZROKI ZANJE
Po letu 1990 se je za Univerzale začelo krizno obdobje. Prišla je nova garnitura vodilnih delavcev, ki
niso imeli izkušenj v tej stroki. To so bili direktor Milan Marolt, komercialist Krašovec, pravnik
Kovač in Ivica Ognjanovič. Upadati so začele vse panoge, slamniki, klobuki in na koncu tudi
konfekcija. Vse, kar je bilo izdelano v Univerzale, je bilo kvalitetno, dokler niso začeli uvažati poceni
tekstilnih izdelkov s Kitajske. Za to sta poskrbela tedanji direktor Milan Marolt v povezavi s tedanjo
domžalsko županjo Cveto Zalokar Oražem. Edina naloga delavcev je bila, da so na uvožen tekstil
našiti etikete. Ta oblačila so bila zelo slabe kvalitete in so se hitro razparala in razbarvala. Univerzale
si je s temi izdelki zapravil ves ugled, poleg tega pa je bilo delavcev naenkrat preveč. Dvakrat na teden
so dobivali tudi kamione iz Nemčije, ker so začeli sodelovati s tovarnami in delati za športne znamke,
kot so Head, Fischer in Dunlop, vendar to ni pripomoglo k temu, da bi se tovarna izvlekla iz krize.
Kriza v tekstilni industriji se je začela kazati okoli leta 1990, proizvodnja se je že začela manjšati.
Delavci so med sabo začeli tekmovati, prisoten je bil strah pred izgubo službe. Poleg tega so se začele
težave zaradi pomanjkanja dela. Če ni bilo dela, so morali delavci vzeti dopust, plača se je manjšala,
norme pa so postajale nedosegljive. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 so razmere z lastninjenjem
podjetja situacijo samo še poslabšale. Delavci so sicer dobili delnice od tovarne, vendar od njih niso
nikoli imeli nobenih koristi. Intervjuvanci so omenjali tudi zgrešene investicije vodstvenih delavcev v
Avtoservis Trzin in v Tenten Domžale, kar naj bi bilo dobro za podjetje, pa je s tem le odtekal denar
drugam, namesto da bi reševal tovarno Univerzale. Delavci so vedeli, da se podjetje razpada, pa niso
mogli ničesar narediti. Leta 2003 je tovarna Univerzale res dočakala svoj konec.

Sliki 48 in 49: Modne znamke, za katere so delali oblačila tudi v Univerzalu.

ODPUŠČANJE DELAVCEV V TOVARNI UNIVERZALE
Leta 1997 so v tovarni Univerzale začeli odpuščati delavce. Odpuščanje je potekalo na zelo nenavaden
način. Sprva so delavci še dobili odpravnino, proti koncu leta 1998 pa nič več. Odšli so na čakanje, kot
so rekli, prijavljeni so bili na Zavodu za zaposlovanje kot nezaposleni delavci. Nekaj delavcev so
prezaposlili v tovarno Tosama. Ti delavci niso vedeli ničesar o tem dogovoru med tovarnama, le tik
pred zdajci so jim sporočili, da naj naslednji delovni dan pridejo delat v tovarno Tosamo. Ni bilo
važno, kdo je kdo in da so v tovarni Univerazle delali že več desetletij. Za odpuščanje in odstavljanje
delavcev niso iskali razlogov, ampak so jih postavili pred dejstvo, da jih ne potrebujejo več. Delavci
so bili presenečeni, žalostni in razočarani, po vseh desetletjih, ko so bili zvesti tovarni. V nekaterih
primerih smo pri odstavljanju delavcev zaznale tudi kršitve, predvsem pa razdvojenost med vodstvom,
ki je tovarno rušilo, in delavci, ki so jo želeli ohraniti.
IZREDNI DOGODKI
Med izrednimi dogodki se vsi delavci spominjajo požara v menzi. Na srečo ni bilo večje škode.
 Ali se spomnite kakšnih izrednih dogodkov iz časa vašega dela v tovarni?
Matija Svoljšak: Izreden dogodek je bil, ko je fabrika gorela, menza in del skladišča, česar se zelo
dobro spominjam. Poklical me je Uroš Slavinec, direktor Heliosa, ki je stanoval tam blizu, da mi
fabrika gori, pa sem takoj tekel tja. Tam je bilo že polno policije, kriminalistov in gasilcev. Pogorela je
streha, a so bili vsi izdelki rešeni. Prejšnji dan so na strehi varili, ker je zamakalo, spodaj pa je bil lesen
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tram. Očitno se je pri tem segrel, ponoči pa je tlel in se vnel. K sreči ni bilo veliko škode, ker smo vse
izdelke rešili, škodo pa je krila zavarovalnica. To je bil največji tak dogodek. Za varnost v tovarni je
skrbel Maks Lah. Tudi vsi drugi delavci so skrbeli za tovarniško imovino, saj je bil vedno nekdo od
njih zadolžen za to, da je naredil krog po obratu in pregledal, če je vse tako, kot mora biti.
Med nenavadnimi dogodki so delavci navajali tudi posebna naročila. Ko so delali slamnik za Tita, so
morali obleči bele halje. To je bil najboljši panama slamnik. Izreden dogodek je bil, ko so morali
delavci stati za cesto in čakati slavnostni sprevod s Titom.
 Za Tita ste naredili panama slamnik. Kje pa ste dobili panama travo, da ste ga lahko
izdelali?
Matija Svoljšak: To ni bila trava, ampak že narejen tulec. Panama travo so pletli samo na Kitajskem in
v Vietnamu. Panama slamniki so bili najfinejši slamniki, zelo dragoceni. En tak tulec so pletli tudi po
več mesecev, od enega do pet mesecev. Iz takega tulca smo naredili slamnik za Tita. Pri nas v tovarni
smo ga modelirali. Tudi sam se imel panama slamnik, pa sem ga podaril Slamnikarskemu muzeju.
Delavci se spominjajo da, so večkrat izdelovali klobuke za naše olimpijce, za športnike, ki so
sodelovali na olimpijadah za Jureta Franca, za Borisa Križaja in ostale. Klobuke so zelo natančno
izdelali in opremili. Enkrat so bili v lila barvi, drugič pa rdeči. Izdelali so tudi modre klobuke za godbo
v Lukovici.
Večkrat so tovarno obiskali otroci iz šol in vrtcev, včasih pa so si proizvodnjo ogledovale tudi kakšne
delegacije, včasih celo iz tujine.
 Ste imeli v tovarni kakšne svečane obiske?
Matija Svoljšak: Obiskov sem imel vedno veliko, od ljudi z Gospodarske zbornice, pa Viktor Avbelj
je dostikrat prišel, in vodilni delavci iz sorodnih fabrik, France Popit je tudi prišel na obisk.
SPOMINI NA UNIVERZALE
Prav vsi delavci, ki smo jih intervjuvale, imajo na tovarno lepe spomine vse do takrat, ko je bil
direktor tovarne Matija Svoljšak. Vsi so ga spoštovali, prav tako so se delavci spoštovali med sabo,
med njimi ni bilo tekmovalnosti. Slikovito opišejo odnos do spoštovanega direktorja takole: »Ko je šel
Svoljšak čez oddelek, je bilo tako, kot bi prišel Tito. Vsi so ga spoštovali.« Delavci so pripovedovali
tudi, da je bil Svoljšak oče vseh delavcev. Prav vsem delavcem, ki so delali v kriznem obdobju, je bilo
najtežje na koncu, ko so vedeli, da se tovarni bliža stečaj.
 Kakšni so vaši najlepši spomini na čas dela v tovarni Univerzale?
Matija Svoljšak: Najlepši spomini so to, da je fabrika, ko sem jo vodil, niti enkrat ni ostala brez plač.
Pa da se je v času mojega vodenja tovarne zelo razširila (od 80 na 630 delavcev in 500 kooperantov).
To so spomini, ki mi bodo ostali. Čeprav sem že 25 let v pokoju, se spominjam vsega, saj je bilo lepo,
pa tudi težko. Sam sem 38 delovnih let preživel v fabriki. V fabriko sem šel kot domov; pa še blizu je
bila, bila je moj drugi dom. Zavest, da takrat fabrika nikdar ni bila ogrožena, to je nekaj, kar mi vsi
priznajo. Ta zavest mi je v veselje še danes.
 Kdaj pa so bili za vas najtežji časi?
Matija Svoljšak: Najtežje mi je bilo, ko so me leta 1972 zaprli po Titovem govoru v Splitu. Bil je to
lov na čarovnice. Takrat so zaprli približno 30 slovenskih direktorjev. Pri meni so našli en finančni
prekršek, ki to ni bil, kar je takrat obravnavala SDK, Služba družbenega knjigovodstva. Tako sem se
znašel v zaporu, ne da bi vedel, zakaj sem tam. Niti enkrat me niso nič vprašali ali zaslišali. Po 14-ih
dneh je bil preiskovalni sodnik, to sem naknadno zvedel, pri tem ekspertu, ki je naredil napako v
svojem poročilu, zaradi česar so me zaprli. Od tam je telefoniral, naj me takoj izpustijo. Po desetih
letih sem dobil odločbo, da se je ves postopek ustavil. Če bi jo izdali prej, bi jih tožil, da sem bil po
krivici priprt.
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5 FUNKCIJE STAVB TOVARNE UNIVERZALE
Miha Korošec, ki je v tovarni delal od leta 1945 do leta 1986, je za naju narisal razporeditev dela v
tovarni Univerzale. Poleg tega je skico opisal tako, kot navajava v nadaljevanju.

Skica 1: Razporeditev tovarniški stavb ter drugih objektov v času, ko je v njej delal Miha Korošec (risal Miha Korošec)
Rdeči objekti so bili porušeni, s črno puščico pa je prikazana parna napeljava.

»Velika tovarniška stavba, kjer smo najprej delali slamnike in klobuke, je bila brez strehe. Streho so
naredili potem, ko je začelo zamakati. Spodaj so bile preše in šponarija v enem velikem prostoru.
Zgoraj je bila šivalnica slamnikov in pa oprema, še nadstropje višje pa je bilo skladišče in pa prostor,
kjer smo po vojni izdelovali rudarske šleme. Vsa okna so bila okrogla. Menza je nastala tam, kjer je
bila prej sušilnica za slamnike, v prvem nadstropju.
Naslednja stavba je bila kurilnica z dimnikom, zraven nje pa strojnica, kjer smo imeli svojo elektriko
na paro, ki je vse poganjala. Nad strojnico in kurilnico ni bilo nadstropja.
Valjkarija in navijalnica sta bili v stavbi poleg upravne stavbe. Tam smo navijali volno za tulce.
Poleg tega je bil tam še en prostor, kjer je bila spodaj livarna za vlivanje modelov, vrh nje pa
sušilnica, vsa v deščicah in brez stropa, kjer smo sušili slamnike. Volna ovce ima veliko smeti, zato
smo jo dali v karbonizator. To je bil velik kotel s kislino, v katerega smo naložili volno. Ko se je
valjkalo, so šle smeti ven. To je bilo v filceriji ali polstilnici
Vmes je bila dolga lopa, kjer so bili sami modeli za slamnike. Imeli smo tudi skladišče za slamnike.
Na sredini je bil vodnjak na črpalko, kamor smo hodili pit vodo pit. Na sredi dvorišča je bila
žveplarna, kamor smo dajali slamnike v žveplanje, več kot dva stranišča skupaj veliki prostori. Poleg
nje je bila še kovinarska delavnica.
Za cesto je bila upravna stavba. Uprava je bila samo v spodnjih prostorih upravne stavbe, višje so bili
stanovalci. Streha je bila tam ravna, včasih smo veliko hodili po njej.
V prizidku smo imeli pokrivala, spodaj klobuke, nato slamnike, zgoraj pa kape. Tam blizu je bilo
zgrajeno novo skladišče.
Ko sem prišel v Univerzale, so imeli še hleve za konje, ki so vozili material na železniško postajo. Na
drugem koncu zemljišča je stal kozolec toplar za mrvo za konje. Ne spomnim se točno, do kdaj so
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imeli konje in kdaj so potem nabavili kamione. Vse naokrog je bil zelenjavni vrt, ki je bil nekdaj
Oberwalderjev, potem pa so tam vrtnine sadili stanovalci, ki so živeli v upravni stavbi.
Prvotna stranišča na štrbunk so bila pri kovinarski delavnici, potem so tam naredili nova stranišča.
Te stavbe stojijo še danes. Edino barvarijo in žveplarno so podrli. Nahajali sta se sredi dvorišča.
Napeljava za paro (glej skico Mihe Korošca) je bila po ceveh speljana iz kotlarne proti veliki
tovarniški stavbi, mimo žveplarne, v valjkarijo, polstilnico, od tam naprej pa na preše. Žveplarne niso
rabile pare, samo napeljava pa je bila narejena. Vsa ta napeljava je bila zgrajena že v času
Oberwalderjeve tovarne.«
 Kako pa je izgledala tovarna med vojno, ko ste vi hodili mimo? Kaj se je v njej dogajalo?
Miha Korošec: Notri je bilo polno vojske. Tovarno so Nemci takrat uporabljali samo za bivanje. V njej
so bili vojaki, ki so s fronte prišli na počitek. Takrat sem delal pri Zajcu, kjer smo izdelovali šahe.
Tovarna Universale je bila zelo zastražena. Na vseh koncih so bile strojnice, pa vojska, na sredi pa so
nas ustavljali. Mene so ustavili vsako jutro.
 Ali med vojno Nemci v tovarni niso ničesar izdelovali?
Miha Korošec: Nič, imeli so jo samo za bivanje. V notranjosti so veliko stvari uničili. Zatemnili so vsa
okna, bila so črno pobarvana.
STAVBE UNIVERZALA
Stavbe tovarne Univerzale sta opisovala tudi Matija Svoljšak in Srečo Cerar.
 Najstarejša Oberwalderjeva stavba je bila zgrajena leta 1908. Ali imate mogoče kakšne
načrte njene notranjosti?
Matija Svoljšak: Čeprav je bila zgrajena že leta 1908, je zelo kompaktna in še dobro ohranjena. Tam
smo imeli pisarne. Bolj me skrbi za drugo stavbo, v kateri je bila konfekcija. To so gradili Italijani in
je bila tudi zelo kvalitetno zgrajena že prej. Sedaj pa se ne vzdržuje in zato propada.
 Zanimivo bi bilo imeti kakšne tlorise zgradb, ker si ne predstavljamo čisto, kako je
izgledalo.
Matija Svoljšak: Tudi v fabriki nismo imeli nič načrtov. Med vojno je vse izginilo. Takrat je bila v
tovarni kasarna, notri so bili nemški vojaki. Vsa okna so bila pobarvana črno. Dolgo časa smo se
trudili, da smo očistili tisto črno barvo. Dokler nismo začeli širiti proizvodnje, je bilo zgornje
nadstropje prazno.
 Nova zgradba za pokrivala
Srečo Cerar: V stari tovarni je bila v prvem nadstropju šivalnica slamnikov. Ko je celotno staro
tovarniško stavbo zavzela konfekcija, so za vsa pokrivala zgradili novo stavbo v prizidku k šlosariji. V
pritličju so izdelovali klobuke, v prvem nadstropju slamnike, zgoraj pa kape. Oddelek kap je bil čez
celotno površino obeh stavb, tudi nad šlosarijo. V srednjem nadstropju nad šlosarijo, je bilo skladišče
za slamnike. Oddelek za slamnike je bil razdeljen tako, da so na desni strani slamnike šivali, na levi
pa so bili »kurniki«, majhni prostori, to so bili vzorčni oddelki za kape. V zgornjem nadstropju je
bila na vsej površini šivalnica za kape. Ko so k šlosariji dozidali prizidek za pokrivala, je vhod služil
novi in stari stavbi. V pritličju je bil tudi vhod za livarno (ki je bila nekoč v stavbi za valjkarijo). Pod
stopnicami so imeli zložen koks, ki so ga rabili za kurivo. Na koncu obrata za slamnike je bilo tudi
malo skladišča, prav tako na vrhu, kjer so se šivale kape. Pisarne so bile majhne, v kotih. Na vrhu je
bila samo majhna pisarna pri enem oknu.
V pritličju so na desni strani prešali klobuke, na levi strani stavbe pa so bili manjši prostori, kjer so
limali, pa brusili klobuke (brusilnica, ker klobuk je bil najprej kosmat, potem so ga obrusili, da je
postal gladek), za »špricanje« itd. Tukaj so obdelovali tudi klobuke iz blaga, ki so jih v oblikovanje
pripeljale šivilje iz vrhnjega nadstropja. Takih smo zelo veliko naredili za izvoz v Nemčijo. Na mestu,
kjer so zgradili prizidek za pokrivala, je bila pred tem le lesena streha oziroma prehod in nič drugega.
 O stavbi za izdelovanje tulcev
Srečo Cerar: V stavbi za izdelovanje tulcev je bila mikalnica, valjkarija in filcerija. Ko si vstopil v to
stavbo z dvorišča, so bili v prostoru na desni strani pod tremi okni navijalni stroji (mikalnica ali
falharija). Ta prostor je bil obrnjen proti upravni stavbi. Kjer so bili mikalniki, se je volna začela
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pripravljati za navijanje tulcev. Spredaj je bil mešalni volk. Prinesli so volno treh barv, ta volk pa jo je
zmešal med seboj, da so dobili pisane klobuke. V prostoru na levi strani je bila valjkarija s tremi
valjčnimi stroji. Naravnost pa si šel v filcarijo ali polstrilnico, kjer so klobuke filcali. V tem prostoru
je bilo deset strojev. V nadstropju te stavbe je bila najprej sindikalna dvorana, v kateri so imeli svoje
prireditve, kasneje pa skladišče za tulce. Vhod je bil z druge strani. Ko so v filceriji opustil filcanje, so
v tem prostoru likali bunde. Klobuke in tulce smo nehali izdelovati že prej, edino »lom-posel« smo še
imeli za nekega Avstrijca. To pomeni, da je k nam pripeljal tulce, mi pa smo jih samo sprešali. Stroje
je kupil neki Albanec, kar se mu je zdelo vredno.
 O strojnici
Srečo Cerar: V strojnici smo delali svojo elektriko, za to smo imeli izparilni stroj.
 O prizidku k stari tovarniški zgradbi
Srečo Cerar: Prizidek k stari tovarniški stavbi je bil namenjen za kopalnice v času, ko jih doma še
nihče ni imel. To je bilo leta 1950 ali 1952, ali pa še prej, še preden sem prišel v tovarno. Od spodaj
navzgor so bili v prizidku naslednji prostori: spodaj so bila stranišča, zraven njih je bila sušilnica za
volno, ki so jo barvali za tulce (naravna volna je bela, zato so jo pobarvali). Sušilnica je izgledala tako
kot za sušenje sadja, le da so bili predali še višje. V prvem nadstropju so bile kopalnice, na koncu pa
stranišča, na najvišjem nadstropju pa so bila stranišča. Najprej je bil prizidek narejen do prvega
nadstropja, ko pa se je uvedla konfekcija, so ga dvignili še za eno nadstropje.
 O prehodu med staro tovarniško zgradbo in strojnico
Srečo Cerar: Prehod med staro tovarniško stavbo in strojnico je že star, le da je bil včasih lesen. Stavbi
sta bili povezani z mostički. V prostoru nad strojnico je bilo, ko sem prišel v tovarno (op. 1955),
skladišče klobukov. A vedno je bilo kaj drugače, zato je tem spremembam zelo težko slediti. Tovarna
se je stalno povečevala, širila. Kjer je bil nekoč velik vrt, so skoraj vse pozidali.
 O stari tovarniški stavbi
Srečo Cerar: Kjer je bila menza, je bila pred tem tišlarija oziroma mizarska delavnica, ko sem jaz
prišel v tovarno. V tovarni smo imeli svojo šlosarijo, svojo livarno in svojo tišlarijo. Mizarji ali tišlarji
so izdelovali lesene banje in kadi za barvanje, mize in pohištvo za v pisarne in za na oddelke. Vse smo
izdelovali sami, ker se po vojni tega ni nikjer dobilo. Potem je bilo tam še skladišče tulcev. Ko so
tulce preselili v nove oddelke, so tam naredili veliko menzo. V njej je bil enkrat požar, a ni bilo tako
hudo, le menza je zaradi gašenja plavala v vodi. V nekdanjem skladišču tulcev je delala Ančka
Hodžič, pa Herman Kleinlercher, ki je doma na Radio cesti v Domžalah (blizu radijskega oddajnika).
Njegov oče je bil šef skladišča, bil pa je tudi specialist za tulce. Kakor kaže že njegov priimek, je bil
potomec Tirolcev v Domžalah. Tulce so vedno natančno pretipali, da so ugotovili, če so enakomerno
debeli. Če niso bili, so bili slabše, druge kvalitete. Ko so jih obrezovali, so ostanke vrgli v trgalnega
volka, vse to vodil Herman Kleinlercher. Volno so takrat tudi prodajali. V prvem nadstropju je danes
šivalnica tkanin za krste. Ko sem prišel v tovarno, je tam delala modistka iz Ljubljane, pri njej pa se je
učila Fani Štajner iz Domžal. V tem nadstropju je bila najprej modistka, v vsem ostalem ogromnem
prostoru pa so šivali slamnike. Na koncu, na desni strani, so jih opremljali in pregledovali. Tudi kape
so že delali, »prekmurke« smo jim rekli. To so bile platnene delovne kape s šiltom. Ženske so jih
opremljale, vanje so všivale listke. Slamnike so s tega nadstropja vozili v pritličje na prešanje, pa spet
nazaj na opremo, da so jim všili znojnico in okrasni trak. Tako je bilo, dokler v tovarni niso uvedli
konfekcije. V najvišjem nadstropju stare tovarniške stavbe je bilo prazno. Le v enem delu so delali
rudarske šleme, drugače pa je bilo tam veliko skladišče.
 O nizki stavbi poleg šlosarije
Srečo Cerar: V tej nizki stavbi so izdelovali modele iz mavca, na drugi strani pa so jih vlivali iz
aluminija. Vsak model so najprej oblikovali iz mavca, šele potem so jih vlili.
 O novem skladišču na vrtu
Srečo Cerar: Na nekdanjem vrtu so veliko kasneje naredili skladišče, v katerem so hranili v glavnem
bunde. Na njem je železna streha.
 O šlosariji in toaletnih prostorih
Srečo Cerar: Na koncu šlosarije so bila nekoč stranišča na štrbunk. Z Logarjevim Franceljnom pa sva
na tem mestu uredila normalna stranišča na vodno splakovanje. Kanalizacije takrat v Domžalah še ni
bilo, zato so bile spredaj skopane greznice. Nad šlosarijo so bila skladišča. Ko sem prišel v tovarno, je
bilo tam še vse prazno. Leta 1962 ali 1963 so tja gor postavili en mikalnik (Mile je bil tam majster),
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kjer so navijali volno za usluge. Če je kdo želel, je dal kopreno volne, da so mu jo navili, takrat so še
na veliko predli. V prostoru pod njim je bil trgalni volk, ki je volno trgal. Ta je bil poleg šlosarije.
Vrat, ki so danes poleg stranišč, še ni bilo, ko sem odhajal iz tovarne. To je nekaj novejšega. Zaradi
stalnega spreminjanja namembnosti prostorov vam nisem mogel veliko pomagati, pa tudi 20 let je že,
odkar sem hodil v tovarno na delo.

6 OGLED TOVARNIŠKIH STAVB IN PROSTOROV
V začetku februarja (7. 2.) 2014 smo se na dvorišču bivše tovarne Univerzale zbrali: pet nekdanjih
delavcev, dijakinji - mladi raziskovalki, mentorica, prišla pa je tudi Nataša Limoni iz podjetja Ninvest, ki nam je odklepala tovarniške prostore. Na osnovi ogleda tovarniških stavb in prostorov ter
opisov, čemu so bili namenjeni, sva izdelali spodnjo skico.

Skica 2: Funkcije tovarniških stavb
Legenda:
vijolično – upravna zgradba
oranžno – tovarniška trgovina
modro – stara tovarniška zgradba
modre črte – valjkarija, izdelava tulcev
zelene črte – livarna
rdeče – strojnica in kurilnica
rjavo – skladišča
zeleno – delavnica s prizidkom za pokrivala
belo – porušene stavbe
Desno od modre stavbe (stara tovarniška
zgradba) je bila nekoč kolesarnica.
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KOVINARSKA DELAVNICA IN PRIZIDEK ZA POKRIVALA

Slika 49: Kovinarska delavnica danes, drži se je prizidek za
pokrivala, levo stavba za izdelovanje tulcev.

Slika 50: Kovinarska delavnica s prizidkom za pokrivala, ki
so ga zgradili okoli leta 1973.

Slika 51: Nekdanji delavci Univerzala: Miha Korošec,
Majda Pižem, Srečo Cerar, Ivanka Pavovec, Drago Anžin
ter dijakinji Neža Leben in Tajda Jeras 7. februarja 2014.

Slika 52: Pritličje je bilo namenjeno izdelovanju klobukov.
V njem so bile postavljene vse preše.

Slika 53: Pogled s prvega nadstropja tovarniške stavbe za
pokrivala proti strojnici in dimniku.

Slika 54: Prazen prostor v nekdanji šivalnici slamnikov v
prvem nadstropju.

32

Slamnikarstvo skozi oči delavcev, Pogovori z nekdanjimi delavci tovarne Univerzale

Slika 55: Srednje nadstropje pri pokrivalih, kjer so nekoč
izdelovali slamnike. Del nadstropja je bil pregrajen za
vzorčne oddelke za kape.

Slika 56: Tovorno dvigalo, ki je dostavljajo material z
oddelka na oddelek.

Slika 57: Vrhnje nadstropje pri pokrivalih je bilo dobro
ogrevano.

Slika 58: Na vrhnjem nadstropju so šivali kape iz blaga. To
je bila zelo velika šivalnica, saj je zavzemala tudi prostor
nad kovinarsko delavnico.

Slika 59: Pogled od zgradbe za pokrivala mimo skladišča za
surovine proti stari tovarniški stavbi.

Slika 60: Na tem dvorišču so po vojni stala poslopja
žveplarne, barvarne in sušilnice za tulce.
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SKLADIŠČE ZA SUROVINE

Slika 61: Prizidek za pokrivala in skladišče za surovine so
zgradili okoli leta 1973.

Slika 62: Skladišče še danes služi svojemu namenu, le za
neko drugo podjetje.

STROJNICA IN KURILNICA

Slika 63: Strojnica na paro za elektriko in pogon strojev, nad
katero je bilo nekoč skladišče za klobuke.

Slika 64: Notranjost nekdanje strojnice je danes prazna.

Sliki 65 in 66: Kotlovnica je še danes v takem stanju, kakršna je bila v času obratovanja tovarne Univerzale.
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Slika 67: Stara tovarniška stavba in strojnica sta bili
povezani z mostom, po katerem je bil dostop do skladišča
klobukov.

Slika 68: Ivanka Pavovec kaže, kje so imeli nekoč
zaklonišče.

STAVBA ZA IZDELOVANJE TULCEV

Slika 69: Stavba za izdelavo tulcev. Nad njo je bila najprej
sindikalna dvorana, potem pa skladišče za tulce.

Slika 70: Srečo Cerar razkazuje, kje so stali stroji v
filcariji ali polstilnici. Ko so opustili izdelavo klobukov,
so v tem prostoru likali bunde.

STARA TOVARNIŠKA ZGRADBA S PRIZIDKOM

Slika 71: Stara tovarniška zgradba z južne strani, kjer je bila
nekoč kolesarnica.

Slika 72: Prizidek k stari tovarniški zgradbi so zgradili okoli
leta 1950. V pritličju so bila stranišča in sušilnica za volno,
v prvem nadstropju pa kopalnice in stranišča. Ko so uvedli
konfekcijo, so prizidek dvignili še za eno nadstropje in tam
uredili stranišča.
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Slika 73: Stara tovarniška zgradba iz upravne stavbe: v
pritličju so bile preše, zadaj pa skladišče za klobuke.

Slika 74: Stopnišče v stari tovarniški stavbi spominja na
Oberwalderjev čas.

Slika 75: Hodnik v prvem nadstropju, ki vodi v menzo.

Slika 76: Nekoč mizarska delavnica, potem menza.

Slika 77: Tovorna dvigala v stari tovarniški stavbi.

Slika 78: Stranišča v prvem nadstropju.

Slika 79: V prvem nadstropju je imel pisarno Matija
Svoljšak, ko je bil tehnični direktor.

Slika 80: Prostori v drugem nadstropju, kjer so nekoč delali
rudarske šleme.
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Slika 81: V prvem nadstropju, kjer je bila nekoč delavnica
slamnikov, danes pa v njej šivajo tekstil za krste.

Slika 82: Okrogla okna spominjajo na to, da ima ta stavba
zanimivo zgodovino.

VRATARNICA, UPRAVNA STAVBA IN TOVARNIŠKA TRGOVINA

Slika 83: Vratarnica pred staro tovarniško zgradbo.

Slika 84: Vhod v upravno stavbo.

Slika 85: Veža v upravni stavbi pred direktorjevo pisarno.

Slika 86: Stopnišče v upravni stavbi.

Sliki 87 in 88: Kotni pisarni v prvem nadstropju upravne stavbe bi še danes lahko služili za ugledne pisarne.
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Slika 89: Stopnišče v vrhnjem delu upravne stavbe.

Slika 90: Portal upravne stavbe s Slamnikarske ceste.

Slika 91: Upravna stavba je arhitekturno zanimiva.

Slika 92: Na severni strani je bila tovarniška trgovina.

Slika 93: V trgovini danes prodajajo Heliosove barve.

Slika 94: Pogled s severne strani proti upravni stavbi.

NOVO SKLADIŠČE ZA KONFEKCIJO, MODELIRNICA IN LIVARNA

Slika 95: V tem prostoru, severno od upravne stavbe, so
nekoč hranili špirit (vir: M. Pižem).

Slika 96: Severno od upravne stavbe je bil velik
Oberwalderjev park z vodnjakom in vrtovi.
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Slika 97: Na mestu nekdanjih vrtov so zgradili novo
skladišče za športno konfekcijo. V nizki stavbi poleg
kovinarske delavnice so izdelovali modele iz mavca, na
drugi strani v livarni pa so jih vlivali.

Slika 98: Na koncu kovinarske delavnice so bila nekoč
stranišča na štrbunk. Srečo Cerar in Franc Logar sta jih
preuredila v stranišča na vodno izplakovanje. Kanalizacije
še ni bilo, zato so zanje izkopati greznice.

7 PREVERJANJE HIPOTEZ IN SKLEPNE UGOTOVITVE
V tem poglavju bova preverile hipoteze, ki sva jih postavile na začetku raziskovanja, ter povzele
glavne ugotovitve.
POKLIC IN USPOSABLJANJE
Zakaj so se odločili za poklic šivalke slamnikov ali delavca na preši?
Hipoteza: Meniva, da so se za ta poklic odločali zaradi tega, ker jim je tovarna omogočala dober
zaslužek, poleg tega so imeli nekateri zgled za to delo in zaposlitev v tej tovarni že v družini.
Ugotovitev: Hipoteza se je potrdila. Zaslužek je bil primerljiv s tekstilnimi tovarnami.
Kje so se izšolali ali priučili za svoje delo?
Hipoteza: Ker je slamnikarstvo obrt, s katero so se v Domžalah ukvarjali že sto in več let, meniva, da
so delavci pridobiti svoje znanje od dedkov, babic, staršev. Ko pa so se zaposlili v tovarni, je
usposabljanje potekalo v tovarni. Predvidevava, da so jih naučili starejši sodelavci, ki so že prej delali
v tovarni.
Ugotovitev: Delavci so se dela priučili v tovarni, za to so imeli malo časa, večinoma niso imeli
posebnega predznanja. Pri uvajanju so jim starejši delavci sicer pokazali, vendar so bile to le kratke
demonstracije. Le pri šivanju slamnikov je bila za uvajanje novink zadolžena ena šivalka (določili so
Angelco Markič iz Ihana), da so druge lahko nemoteno delale. Takoj po drugi svetovni vojni so
novinke uvajale šivalke slamnikov, ki so že pred vojno delale v tovarni in ki so sezonsko delale tudi na
Dunaju, v Bukarešti in drugod, npr. Cedilnikova mama z Rodice. Najina hipoteza s torej ni potrdila.
Koliko so bili stari, ko so pričeli z delom v slamnikarski tovarni in koliko časa so tam delali?
Hipoteza: Predvidevava, da so v tovarno prišli zelo mladi, takoj po osnovni ali srednji šoli.
Ugotovitve: Hipoteza se je potrdila.
OPIS DELOVNEGA PROCESA
Kakšno je bilo delo? (Kako je delo potekalo od kite do končnega izdelka – slamnika?)
Hipoteza: Delo je verjetno zahtevalo veliko ročne spretnosti in zbranosti, poleg tega pa je bilo tudi
fizično naporno. To velja predvsem za delavce na preši.
Ugotovitve: Pri tem vprašanju sva spoznali predvsem dve stvari. Prvo, delo je bilo izjemno naporno in
težko, še posebej na prešah. Kot drugo, da se je delo zelo razlikovalo. Delo šivalke je bilo popolnoma
drugačno od dela na prešah, v skladišču ali v polstilnici. Vsak je prispeval svoj delček do končnega
izdelka. V delo je bilo vloženega veliko trdega dela in to potrjuje najino hipotezo.
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Slika 99: Šivalke slamnikov so v tej delavnici v prvem nadstropju stare tovarniške stavbe šivale do ok. leta 1973 (povzeto po:
Slamnikarska sled Domžal, 2012, str. 174).

Kakšne so bile delovne razmere?
Hipoteza: Glede na to, da je tovarna nekaj časa delovala zelo dobro, meniva, da so bile delovne
razmere dobre.
Ugotovitve: Delovne razmere v tovarni so bile vse prej kot dobre. Še posebej težko je bilo v valjkariji,
v polstilnici in na prešah, kjer je bilo zelo vroče in vlažno. V delavnicah za šivanje slamnikov je bilo
sicer svetlo in toplo, vendar so imele delavke zaradi grobih kit popraskane, poškodovane roke. V
skladiščih so brez viličarjev prenašali težke tovore, poleg tega je bil v skladišču skoraj vse leto prepih.
Pri tem vprašanju najina hipoteza ne drži.
Katere naprave/stroje so imeli pri delu?
Hipoteza: Delo se je delilo na moško in žensko. Ženske so samo šivale kite v slamnike, za kar so
uporabljale poseben šivalni stroj, prilagojen za šivanje slamnikov. Moška delovna sila je delala na
parnih prešah, v katerih so slamniki dobili trajno obliko. Zaradi težkih, kovinskih preš je bilo moško
delo fizično bolj zahtevno kot žensko.
Ugotovitve: V šivalnici, za šivalnimi stroji so sicer res delale samo ženske, na prešah pa so delali tako
moški kot ženske, čeprav je bilo delo fizično zelo naporno, še posebno, dokler so imeli samo navadne
preše. Za oblikovanje slamnikov in klobukov so imeli osem navadnih preš, šest polavtomatskih in štiri
električne preše. Pri izdelavi tulcev za klobuke so delali tako moški kot ženske. Za to so imeli več
strojev: mikalnike, navijalne stroje, multirolo, valjčne stroje, mešalnega volka in deset stroje za
polstenje. Za šivanje slamnikov so uporabljali stare Grossmannove šivalne stroje, rezervne dele zanje
so dobivali iz Algorja pri Linderbergu v Nemčiji. Po letu 1967, ko so začeli šivati konfekcijo, so kupili
italijanske, Necchijeve šivalne stroje, rezervne dele so dobivali iz tovarne Bagat Zadar. Imeli so štiri
skupine po 20 do 24 šivalnih strojev, med njimi so bile tudi specialke. Poleg tega so potrebovali še
modele, ki so jih izdelovali v svoji modelirnici in livarni.
NORMA IN ZASLUŽEK
Kakšna je bila norma – koliko slamnikov so morali narediti na uro? Koliko slamnikov so
povprečno izdelali na dan?
Hipoteza: Predvidevava, da so morali narediti dva do tri slamnike na uro.
Ugotovitve: Najina hipoteza ni bila pravilna. Veljala bi le za najtanjše kite motlet. Za običajno kito
(šansi) je bila norma 15 slamnikov na uro. Na starih prešah je bila norma 7 klobukov na uro, na
polavtomatskih pa 70 klobukov na uro.
Kakšen je bil zaslužek?
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Hipoteza: Glede na to, da je bilo slamnikarstvo v času Univerzala še dokaj iskana dejavnost, ki v
takratni državi ni imela konkurence, je bil zaslužek verjetno soliden, dokler ni za tekstilno industrijo
nastopila svetovna kriza zaradi uvoženih poceni izdelkov s Kitajske.
Ugotovitve: Zaslužek je bil za tiste čase soliden, podoben zaslužku v drugih tekstilnih tovarnah.
Najbolj zanimivo se nama je zdelo to, da je bil razpon v dohodku plače direktorja in delavcev 3 : 1 ali
največ 1 : 5. Najina hipoteza je bila pravilna.
VRSTE IN OBLIKOVANJE SLAMNIKOV
Kakšni so bili modeli slamnikov? Kdo jih je risal? Ali so se ozirali na svetovno modo? Katere je
bilo najtežje sešiti?
Hipoteza: Predvidevava, da so modistke skrbele za to, da so izdelovali modne oblike slamnikov, ki pa
so bile verjetno predvsem za ženske, medtem ko so vedno izdelovali tudi klasične moške slamnike.
Ugotovitve: Najina predvidevanja so bila pravilna. V tovarni so bile za novosti, nove modele
klobukov, zadolžene modistke. Imeli so tudi modelirje in livarje, ki so izdelovali nove modele za
oblikovanje klobukov in slamnikov (tudi po željah naročnikov). Tovarna je imela obsežen katalog
različnih modelov, ki ga je dopolnjevala po najnovejših modnih smernicah.

Slika 100: Moški delavci pri oblikovanju slamnikov v prvotni delavnici v pritličju stare tovarniške stavbe (povzeto
Slamnikarska sled Domžal, 2012, str. 175).

po:

DELOVNI ČAS
Kakšen so imeli delavnik, koliko ur na dan so delali?
Hipoteza: Meniva, da je bil delovnik slamnikarskega delavca od 8 do 10 ur z odmorom za malico.
Ugotovitve: V tovarni je delavnik najprej potekal v dveh izmenah od 8. do 12 ure in od 13. do 17. ure.
V začetku sedemdesetih let so prešli na delo v eni izmeni od 6. do 14. ure. Sprva so bile delovne vse
sobote, dokler Jugoslavija ni prešla na 40-urni delovni teden. Konfekcija je delala v dveh izmenah,
izdelava slamnikov in klobukov pa v eni in pol. Okoli leta 1965 so prešli iz sezonskega zaposlovanja
delavcev na zaposlovanje za delo skozi celo leto.
Ali se je kdaj zgodilo, da niso naredili določenega števila slamnikov in so delovni čas
podaljševali?
Hipoteza: V primeru, da je imela tovarna naročilo, da morajo določeno število slamnikov izdelati do
določenega dne in če so bili v stiski s časom, se je gotovo kdaj zgodilo, da so delavcem podaljšali
delovni čas.
Ugotovitve: Najina hipoteza je bila pravilna. Posebno pogosto so delali nadure ob sobotah. Če pa se je
zelo mudilo s proizvodnjo, so delali tudi ob nedeljah in ponoči.
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Slika 101: Zadnji zbor delavcev tovarne Univerzale, kjer so izvedeli za stečaj podjetja (povzeto po: Slamnikarska sled
Domžal, 2012, str. 253).

MEDSEBOJNI ODNOSI
V kakšnih odnosih so bili delavci z delodajalci? Kakšni odnosi so vladali med delavci?
Hipoteza: Glede na to, da je tovarna dobro delovala, so bili odnosi med delavci in delodajalci
korektni. Ko je prišla gospodarska kriza, pa se je to odražalo tudi v odnosih med delavci, saj so se bali
za svojo zaposlitev.
Ugotovitve: Prav vsi bivši delavci so poudarjali dobre medsebojne odnose, še posebej dober odnos z
direktorjem Matijem Svoljškom. Nekaj tekmovalnosti je bilo zaznati med šivalkami slamnikov pri
doseganju norme. Ko je tovarna zašla v krizo in so začeli odpuščati delavce, pa se zdi, da sta se v
tovarni oblikovala dva tabora: vodilni na eni strani in ostali delavci na drugi. Med njimi so vladali zelo
napeti odnosi.

Slika 102: Risba prvotne Oberwalderjeve tovarne v Domžalah, v ozdaju je viden tudi toplar, ki se ga spominja Miha Korošec
(povzeto po: Slamnikarska sled Domžal, 2012, str. 170).

DRUGE POMEMBNEJŠE UGOTOVITVE
KRIZNI ČASI
Vzrokov zakaj je tovarna pravzaprav propadla je veliko. Nekateri za to krivijo predvsem novo vodstvo
tovarne in slabe odločitve, ki so jih sprejemali. Ko so začeli uvažati poceni tekstilne izdelke s Kitajske,
je šlo vse le še navzdol. Pritožbe o slabi kvaliteti izdelkov so prihajale z vseh strani. Šivalke so imele
dvakrat več dela s popravljanjem nekvalitetnih izdelkov uvoženih iz Kitajske. Plača se je nižala, dela
je bilo vedno manj, začelo se je odpuščanje delavcev, nezadovoljstvo med njimi pa je vedno bolj
naraščalo. Delavci ne razumejo, zakaj so morali Univerzalov denar vlagati v Avtoservis Trzin in v
Tenten Domžale, kjer so imeli vodilni svoje sorodnike in znance. Zakaj niso ohranili vsaj proizvodnje
klobukov in slamnikov, če se konfekcije ni več izplačalo šivati? Imeli so pogoje, znanje in strojno
opremo za to, pa tega kapitala niso znali izkoristiti. Vsa ta vprašanja ostajajo odprta za nadaljnja
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raziskovanja. Najbolj žalostno od vsega pa je, da je danes zgradba namenjena sama sebi. Prostori so
prazni in večinoma neizkoriščeni.

Slika 103: Jakob Oberwalder je leta 1908 zgradil povsem nove tovarniške prostore. Leta 1912 je tovarna praznovala 40letnico delovanja, leta 2012 bi lahko praznovala 140-letnico, a se to ni zgodilo. Kljub ohranjeni slamnikarski dediščini,
znanju in dobrim materialnim pogojem je proizvodnja v tovarni Univerzale zastala ob koncu leta 2003. Ogromni tovarniški
prostori so danes le delno zasedeni, večinoma pa samevajo (slika povzeta po: Slamnikarska sled Domžal, 2012, str. 173).

8 ZAKLJUČEK
V tej raziskovalni nalogi sva prišli do velikega števila informacij o tem, kako je delo v tovarni
potekalo, kako se je delo delilo, kakšne stroje, pripomočke so uporabljali, izvedeli sva vse o postopkih
izdelave, o nabavi in prodaji in o kriznih časih, ki so pripeljali tovarno Univerzale do njenega
žalostnega konca. Vprašanje pa je, kaj se je proti koncu v tovarni Univerzale pravzaprav dogajalo.
Papirji o tovarni so čudežno izginili, tovarna je šla v stečaj, delavce so brez pojasnil odpustili ali pa so
jih prerazporedili v Tosamo. To bi bilo vredno raziskati, še posebej zaradi številnih nepojasnjenih
okoliščin.
Glede na to, da je ostalo še veliko ustnih virov (nekdanjih delavcev) in še neraziskanih pisnih virov, bi
to raziskovalno nalogo lahko nadaljevali. Odkrilo bi se še marsikaj, kar je nama ostalo zakrito ali le na
pol pojasnjeno.
Skozi raziskovalno nalogo sva spoznali predvsem to, da še bolj kot uspešnost tovarne same in dela,
štejejo leta, ki so jih delavci preživeli v tovarni Univerzale. Izčrpne pripovedi nekdanjih delavcev
najbolje pričajo o tem, kako navezani so bili na tovarno, kako radi so opravljali svoje delo, kako
povezani so bili z delom in med seboj, kako zelo so spoštovali direktorja Matija Svoljška in kako zelo
težko jim je bilo, ko je šla tovarna v stečaj. Prav nobenemu od nekdanjih delavcev ni bilo žal, da se je
zaposlil v tovarni in prav vsi bi to še enkrat storili. In to je dragocenost te raziskovalne naloge.
Dokazali sva, da slamnikarska dejavnost že od nekdaj povezuje Domžalčane in da več kot vsa leta
štejejo predvsem spomini. Lepi spomini.
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glasilo Občine Domžale, Izdaja Kulturni dom Franca Bernika Domžale, letnik LIII, št. 7, 26. 7. 2013,
str. 8.
 Ina Ferme, roj. Smole, Spomini očeta – slamnikarskega mojstra, ki je bil zaposlen v firmi od 1911 do
1954, tipkopis (hrani ga Slamnikarski muzej Domžale).
Zapisi ustnih virov:
 IVO KRALJ, obratovodja in vodja TOZD Pokrivala, stanujoč: Šumberška cesta 25, Zaboršt, Domžale,
pogovor vodila Saša Roškar in Igor Kuzmič, snemanje Karel Steiner (Mavrica), 2. 10. 2007, arhiv
Študijskega krožka Slamnikarstvo in Slamnikarskega muzeja Domžale.
 SREČANJA POD SLAMNIKI, Slamnikarski muzej Domžale, pogovor vodila Cveta Zalokar Oražem,
snemanje Mavrica, 22. 4. 2013, arhiv Kulturnega doma Franca Bernika Domžale. Sogovorniki so bili:
o MATIJA SVOLJŠAK, upokojeni direktor Univerzala,
o MILICA VAUPOTIČ, vodja šivalnice in opremljevalnice slamnikov,
o JOŽI KOŠAK, šivalka slamnikov
o JELKA KRALJ, komercialistka,
o MIHA KOROŠEC, delavec pri tulcih, slamnikih, klobukih, vodja klobukov,
o ANA IGLIČAR, šivalka slamnikov,
o MARIJA SUŠNIK, šivalka slamnikov, preddelavka pri slamnikih, izdelava klobukov, preddelavka
pri klobukih, vodja klobukov za Mihom Korošcem,
o BORIS RAZPOTNIK, finomehanik v Univerzale v letih 1969–1979.
Intervjuji in datumi pogovorov:
 JOŽI KOŠAK, šivalka slamnikov, Domžale, Brejčeva 27, 22. 11. 2013 in 17. 1. 2014.
 MATIJA SVOLJŠAK, direktor Univerzala, Slamnikarska ulica, Domžale, 6. 12. 2013.
 MIHA KOROŠEC, vodja klobukov, Nožice, Pionirska ulica 7, Radomlje, 10. 1. 2014 in 7. 2. 2014.
 MAJDA PIŽEM, delavka na preši, Prelog, Breznikov 1, 31. 1. 2014 in 7. 2. 2014.
 IVANKA HRIBAR, opremljevalka slamnikov, Ihan, 31. 1. 2014 in 7. 2. 2014.
 DRAGO ANŽIN, vodja skladišča, Prelog, Breznikova 3, 31. 1. 2014 in 7. 2. 2014.
 SREČO CERAR, vzdrževalec, Šumberška 3, Zaboršt, 7. 2. 2014 in 7. 3. 2014.
 MARTA MLAKAR, priprava dela, Depala vas 32 (nerealizirano)
 IRENA HRIBAR, zadnja vodja klobukov, Selo pri Vodicah (nerealizirano)
 MINKA JERMAN, starejša šivalka slamnikov, Blagovica (nerealizirano)

10 SEZNAM FOTOGRAFIJ IN SKIC
SEZNAM FOTOGRAFIJ

Sliki 1 in 2: Pomerjanje slamnikov pri Joži Košak. – str. 4
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Slika 3: Upravna in proizvodna stavba tovarne Univerzale. – str. 6
Slika 4: Ključavničarji pri delu. – str. 7
Slika 5: Navijalnica tulcev. – str. 7
Slika 6: Skladišče že gotovih klobukov, ki je bilo v veliki tovarniški stavbi v prvem nadstropju. – str. 8
Slika 7: Kočna faza izdelave klobukov – pregledovanje in opremljanje gotovih klobukov. – str. 8
Slika 8: Prešanje rudarskih šlemov je bila v zgornjem nadstropju stare tovarniške stavbe. – str. 8
Slika 9: Prešanje in pregleduje slamnike in klobuke. – str. 8
Slika 10: Prešanje rudarskih šlemov. – str. 8
Slika 11: Skladišče tulcev je bilo v prvem nadstropju tovarniške stavbe. – str. 9
Sliki 12 in 13: Spreminjanje logotipa tovarne od leta 1931 dalje. – str. 9
Slika 14: Ene zadnjih deklaracij za moške, ženske in otroške slamnike tovarne Univerzale. – str. 10
Slika 15: Ani Učakar (v sredini) je v Univerzale nekaj časa šivala s svojo mamo Jožefo. – str. 10
Slika 16: Starejše šivalke so mlajše naučile šivanja slamnikov. – str. 10
Slika 17: Podpis Matije Svoljška z dne 1. 3. 1972. – str. 11
Slika 18: Podpis Iva Kralja z dne 1. 1. 1982. – str. 11
Slika 19: Podpis Milana Marolta z dne 10. 5. 1994. – str. 11
Slika 20: Podpis Almire Nemec z dne 15. 1. 2001. – str. 11
Slika 21: Šivalnica kap iz blaga leta 2003. – str. 14
Slika 22: Irena Hribar, vodja oddelka leta 2003. – str. 14
Slika 23: Šivalni stroji Anita Grossmann za šivanje slamnikov. – str. 15
Slika 24: Pripomočki za šivanje slamnikov v delavnici Joži Košak. – str. 15
Slika 25: 25-kilogramske »furme«, ki so jih delavci na preši vstavljali v preše. – str. 15
Slika 26: Majda Pižem maže klobuke s špiritom, 1998. – str. 15
Slika 27: Opremljanje klobukov iz polsti. – str. 17
Slika 28: Opremljanje slamnikov leta 2003. – str. 17
Slika 29: Ženski slamnik s šiltom. – str. 17
Slika 30: Otroški slamnik s šiltom, kakršne so izdelovali v Univerzalu. – str. 17
Slika 31: Modni slamnik. Hrani ga Joži Košak. – str. 18
Slika 32: Žirardi slamnik iz črne kite. Hrani ga Joži Košak. – str. 18
Slika 33: Modni ženski slamnik iz črne kite. Hrani ga Joži Košak. – str. 18
Slika 34: Slamnik, narejen iz tulca, ki so ga obrezali in zarobili. – str. 18
Slika 35: Miro Nemec razkazuje stare preše. Te so najbolje delale in se niso kvarile. – str. 19
Slika 36: Majda Pižem pri delu na polavtomatskih prešah. – str. 19
Slika 37: Priznanje Majdi Pižem ob 20-letnici dela leta 1988. – str. 19
Slika 38: Majda Pižem razkazuje, kje so stale polavtomatske preše. – str. 19
Slika 39: Upravna stavba Univerzala, kjer je imel svoje delovne prostore tudi direktor. – str. 20
Slika 40: Dolgoletni direktor Matija Svoljšak se dobro spominja časov, ko je vodil tovarno. – str. 20
Slika 41: Darilo Ivanki Pavovec ob njenem odhodu v pokoj leta 2003. – str. 21
Slika 42: Ivanka Pavovec z normirkama Andrejo Povirk in Marijo Naglič. – str. 21
Slika 43: Ivanka Hribar s sodelavkami ob upokojitvi marca 2003. – str. 23
Slika 44: Okoli leta 1976 so v stari tovarniški stavbi zgradili menzo. – str. 23
Slika 45: Tukaj je bila nekoč kuhinja z razdelilnim pultom. – str. 23
Slika 46: Direktor Matija Svoljšak s sodelavkami ob njihovi 20-letnici dela v tovarni. – str. 24
Slika 47: Zaslužek Majde Pižem v letu 2000. – str. 25
Sliki 48 in 49: Modne znamke, za katere so delali oblačila tudi v Univerzalu. – str. 26
Slika 49: Kovinarska delavnica danes. – str. 32
Slika 50: Kovinarska delavnica s prizidkom za pokrivala, ki so ga zgradili okoli leta 1973. – str. 32
Slika 51: Miha Korošec, Majda Pižem, Srečo Cerar, Ivanka Pavovec in Drago Anžin. – str. 32
Slika 52: Pritličje je bilo namenjeno izdelovanju klobukov. – str. 32
Slika 53: Pogled s prvega nadstropja tovarniške stavbe za pokrivala proti strojnici. – str. 32
Slika 54: Prazen prostor v nekdanji šivalnici slamnikov v prvem nadstropju. – str. 32
Slika 55: Vrhnje nadstropje pri pokrivalih, kjer so izdelovali kape iz blaga. – str. 33
Slika 56: Tovorno dvigalo, ki je dostavljajo material na oddelek. – str. 33
Slika 57: Vrhnje nadstropje pri pokrivalih je bilo dobro ogrevano. – str. 33
Slika 58: Na vrhnjem nadstropju so šivali kape iz blaga. – str. 33
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Slika 59: Pogled od zgradbe za pokrivala proti stari tovarniški stavbi. – str. 33
Slika 60: Na tem dvorišču je stala barvarna, žveplarna in sušilnica za tulce. – str. 33
Slika 61: Pogled od zgradbe za pokrivala proti stari tovarniški stavbi. – str. 34
Slika 62: Na tem dvorišču so nekoč stala poslopja žveplarne, barvarne in sušillnice za tulce. – str. 34
Slika 63: Med stavbami za pokrivala in strojnico so zgradili skladišče za material. – str. 34
Slika 64: Ta stavba se še danes uporablja za skladišče nekega podjetja. – str. 34
Sliki 65 in 66: Kotlovnica je v celoti ohranjena v takem stanju, kakršna je bila nekoč. – str. 34
Slika 67: Stara tovarniška stavba in strojnica sta bili povezani z mostom. – str. 35
Slika 68: Ivanka Pavovec kaže, kje so imeli nekoč zaklonišče. – str. 35
Slika 69: Stavba za izdelavo tulcev. – str. 35
Slika 70: Srečo Cerar razkazuje, kje so stali stroji v filcariji ali polstilnici. – str. 35
Slika 71: Stara tovarniška zgradba z južne strani, kjer je bila nekoč kolesarnica. – str. 35
Slika 72: Prizidek k stari tovarniški zgradbi so zgradili okoli leta 1950. – str. 35
Slika 73: Pogled na staro tovarniško zgradbo iz upravne stavbe. – str. 36
Slika 74: Stopnišče v stari tovarniški stavbi spominja na Oberwalderjev čas. – str. 36
Slika 75: Hodnik v prvem nadstropju, ki vodi v menzo. – str. 36
Slika 76: Tam, kjer so zgradili menzo, je bila v šestdesetih letih mizarska delavnica. – str. 36
Slika 77: V stari tovarniški stavbi so zgradili tovorna dvigala. – str. 36
Slika 78: Stranišča v prvem nadstropju stare tovarniške stavbe. – str. 36
Slika 79: V prvem nadstropju je imel pisarno Matija Svoljšak, ko je bil tehnični direktor. – str. 36
Slika 80: Prostori v drugem nadstropju, kjer so nekoč delali rudarske šleme. – str. 36
Slika 81: V prvem nadstropju, kjer je bila nekoč delavnica slamnikov. – str. 37
Slika 82: Okrogla okna spominjajo na to, da ima ta stavba zanimivo zgodovino. – str. 37
Slika 83: Vratarnica pred staro tovarniško zgradbo. – str. 37
Slika 84: Vhod v upravno stavbo. – str. 37
Slika 85: Veža v upravni stavbi. Zadaj so vrata v nekdanjo direktorjevo pisarno. – str. 37
Slika 86: Stopnišče v upravni stavbi. – str. 37
Sliki 87 in 88: Kotni pisarni v prvem nadstropju upravne stavbe. – str. 37
Slika 89: Stopnišče v vrhnjem delu upravne stavbe. – str. 38
Slika 90: Portal upravne stavbe s Slamnikarske ceste. – str. 38
Slika 91: Upravna stavba ima lepo arhitekturo s kovinskimi okraski na vogalih. – str. 38
Slika 92: Pogled na severni strani upravne stavbe, kjer se je nahajala tovarniška trgovina. – str. 38
Slika 93: V nekdanji tovarniški trgovini danes prodajajo Heliosove barve in lake. – str. 38
Slika 94: Pogled proti stavbi za izdelavo tulcev, tovarniški trgovini in upravni stavbi. – str. 38
Slika 95: V tem prostoru so nekoč hranili vnetljive tekočine. – str. 38
Slika 96: Severno od upravne stavbe je še danes velik park. – str. 38
Slika 97: Na mestu nekdanjih vrtov so zgradili novo skladišče za športno konfekcijo. – str. 39
Slika 98: Na koncu kovinarske delavnice so bila nekoč stranišča na štrbunk – str. 39
Slika 99: Šivalke slamnikov so v tej delavnice šivale do leta 1973 – str. 40
Slika 100: Moški delavci pri oblikovanju slamnikov v pritličju stare tovarniške stavbe – str. 41
Slika 101: Zadnji zbor delavcev tovarne Univerzale – str. 42
Slika 102: Risba prvotne Oberwalderjeve tovarne v Domžalah – str. 42
Slika 103: Jakob Oberwalder je leta 1908 zgradil povsem nove tovarniške prostore – str. 43

SEZNAM SKIC

Skica 1: Razporeditev tovarniški stavb po drugi svetovni vojni (risal Miha Korošec). – str. 29
Skica 2: Funkcije tovarniških stavb. – str. 30
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PRILOGA – ZDRUŽENI INTERVJUJI
Intervjuji so združeni glede na tematiko, o kateri sva se z intervjuvanci pogovarjali. Pri tem je
uporabljena spodnja legenda. Za vsakega intervjuvanca je navedena kratica imena in priimka ter čas,
ko je bil v tovarni zaposlen.
Legenda:
AI – Ana Igličar (ni podatka), šivalka slamnikov,
BR – Boris Razpotnik (1969–1979), finomehanik,
DA – Drago Anžin (1969–2002), vodja skladišča surovin,
IK – Ivo Kralj (1947–1988), vodja Pokrival,
IP – Ivanka Pavovec (1965–1998), šivalka in opremljevalka slamnikov,
JOK – Joži Košak (1963–1998), šivalka slamnikov,
JEK – Jelka Kralj (ni podatka), komercialistka,
MK – Miha Korošec (1945–1986), vodja oddelka klobukov,
MP – Majda Pižem (1969–2001), delavka na prešah,
MS – Marija Sušnik (1962–1992), vodja oddelka klobukov,
MV – Milica Vaupotič (1954–1989), vodja oddelka slamnikov,
SC – Srečo Cerar (1955–1996), vzdrževalec.
TRAJANJE ZAPOSLITVE IN OPIS DELA, KI STE GA OPRAVLJALI
Kdaj ste začeli delati v tovarni Univerzale?
MK (1945–1986): 15. decembra 1945 sem prišel. Pred tem sem delal pri Kavalš, nasproti Toka, kjer
so delali šahe. Že prej bi šel v Univerzale, pa me takratni šef ni pustil oditi. Potem sem pa kar šel delat
v Univerzale, čeprav so me pri Kavalš še nekaj časa vodili.
SC (1955–1996): V Univerzalu sem delal od leta 1955 do 1996, ko sem se upokojil.
Kaj ste delali v Univerzalu?
MK (1945–1986): Vse, kar je bilo. Ko sem delal pri Kavalšu, sem šel štirikrat na dan mimo
Univerzala. Bila je vojna. V Univerzalu je bilo polno Nemcev, ki so me vedno ustavljali. Ko sem šel
mimo, je bila straža na eni strani, na drugi pa mitraljezi. Na sredi je bil pa eden od vojakov, ki je
ustavljal. Ko sem se zaposlil v Univerzalu, sem delal vse. Najprej sem leta 1945 trgal stare volnene
cunje, včasih pa je bila samo volna. Potem smo iz tistega materiala delali tulce za klobuke. Enkrat so
volno dobili iz neke ladje, ki se je potopila. Tiste volne smo imeli na tone. Vso smo prebrali,
zamazano od olja smo izločali, drugo pa smo razprostrli na dvorišču tako, kot kmet mrvo na travniku.
Zelo veliko smo imeli tega.
Do kdaj ste potem delali v Univerzalu?
MK (1945–1986): Upokojil sem se leta 1986. Najprej sem delal pri tulcih, od tulcev sem šel na
slamnike, te sem oblikoval. Nazadnje sem bil vodja oddelka klobukov.
Katero delo v Univerzale vam je bilo najbolj všeč in zakaj?
MK (1945–1986): Vse sem rad delal. Smo morali pa delati. Najrajši sem imel tisti delo, ki se je delalo
na normo, da sem normo dosegel. Ko sem bil mojster, ni bilo norme, ampak neko povprečje.
Za kaj ste vi skrbeli?
IK (1947–1988): Skrbel sem (opomba: vodja Pokrival) za proizvodnjo, za pravočasno nabavo
surovin, povezano s komercialo, kaj se bo delalo, take stvari.
MP (1969–2001): V Univerzale sem začela delati, ko sem bila stara 16 let in pol, to je bilo leta 1969.
V tovarni sem delala 32 let, do leta 2001, ko so me premestili v tovarno Tosama. Ves čas sem delala
na prešah. Tudi na šiviljski tečaj sem šla, a nisem šivala.
IP (1965–1998): V tovarno sem prišla 18. oktobra 1965, stara 15 let. Najprej sem delala v polstilnici,
kjer smo filcali tulce. Tam je bilo stalno mokro in veliko pare. Po nekaj letih dela v polstilnici sem šla
šivat slamnike. V tovarni sem delala vso delovno dobo, do leta 1998, ko so me dali na čakanje. Po
petih letih sem se upokojila.
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DA (1969–2002): Z delom v Univerzalu sem pričel 1. septembra 1969, star 15 let. Tam sem delal do
leta 2002, ko so mi dali delovno knjižico. Po tistem sem bil eno leto na Zavodu za zaposlovanje,
potem pa sem bil še šest let vzdrževalec na Športnem parku Domžale.
IP (1965–1998): Še dobro se spominjam, da smo pri nas, na Goričici, v Ihanu povsod pletli. V
Univerzale sem šla po oblanje, ga pripeljala domov, pletla kite, jih navijala na komolce in kite peljala
nazaj v Univerzale. Kite je sprejemala Hribarjeva Bernardka. Spominjam se, da sem gledala delavke
po velikih delavnicah in si želela, da bi tam tudi jaz enkrat delala. Želja se mi je uresničila.
DA (1969–2002),: Naša stara mama je že pred vojno šivala v Univerzale, potem pa sva bila tam še
midva s sestro. Veliko Ihancev je bilo zaposlenih v Univerzale, ker so bile iz tega kraja priročne
šivilje, ki so se priučile šivanja slamnikov že doma od svojih staršev.
Ali je bilo vaše delo tudi fizično naporno?
MP (1969–2001): Ne bi se rada hvalila, ampak je res, da bi marsikdo ušel. Meni pa je bilo dobro, ker
sem to rada delala. Pri prešah je bilo težko, dokler so bile samo stare preše.
DA (1969–2002),: Kjer je sestra delala, je bilo res naporno. Težko je bilo delati tudi v valkariji, kjer je
bila stalno velika vlaga.
IP (1965–1998): V filcariji smo imeli strope lesene, na njih pa je bilo žaganje. Ker je bilo to že vse
prepereto, je vsepovsod kapljalo s stropa tako, da smo bile vse mokre. Včasih je bil kratek stik v
elektriki in smo bežale ven. Para je bila tolikšna, da ena druge nismo videle. Ker sem imela kronično
vnetje oči, sem potem odšla delat drugam.
MV (1954–1989): V Univerzale sem prišla leta 1954 in sem tam delala do upokojitve leta 1989. Prišla
sem kot mlada deklica v delavnico, kjer so se opremljali klobuki in slamniki, v oddelku naprej pa so se
šivali slamniki. Za vse so me porabili. Bila sem menda kar spretna, pa sem počasi napredovala. Na
oddelku je bila majstrica Cilka Janežič, ki je vodila je vse oddelke. Ona je bila zelo politično aktivna
in zato je bila veliko odsotna, pa sem jo morala večkrat zamenjati. Tako so spoznali, da mi vodenje kar
dobro gre in so mi ga zaupali. Postala sem vodja obrata šivalnice in opremljevalnice slamnikov. Ko
smo začeli slamnike šivati, najprej res niso bile velike količine, postopoma pa je naša prodaja tako
napredovala, da jih ni bilo nikoli zadosti. Te ženske, že starejše, ki so pred vojno še v tujini šivale, so
pri nas honorarno delale. Mlajše pa so bile so vse priučene.
Od kdaj do kdaj ste delali v tovarni Univerzale? Koliko ste bili stari, ko ste začeli?
JOK (1963–1998): V tovarni Univerzale sem delala 36 let. Začela sem zelo mlada, stara 14 let, takoj
po osnovni šoli. Imela sem željo delati v tovarni Toko, kot vse moje sestre in najboljša prijateljica.
Mama je pletla kite, doma v Prelogu pri Ihanu, jaz pa sem jih vozila v Univerzale. Enkrat pa sta me
direktor Svoljšak in Ivo Kralj vprašala, če bi prišla delat v Univerzale. Z delom sem začela leta 1963
in sem delala do leta 1998. Pet let sem bila še na čakanju na Zavodu za zaposlovanje, ker še nisem bila
zadosti stara za upokojitev, delovne dobe pa sem imela zadosti. Ko sem šla na čakanje, nisem bila
višek, ampak sem sama tako hotela, ker sem doma skrbela za moževo mamo. Upokojila sem se leta
2003. Da sem prišla v Univerzale, me je nagovarjala tudi soseda Bernardka Hribar, za katero smo
tudi pletli kite. Ona je bila tam majstrica, ki je pregledovala izdelke, ni bila pa šivilja. Prva leta sem v
Univerzalu opravljala različna dela. Bast, lesno oblanje, iz katerega so pletli kite, smo dobivali v
velikih balah. Morali smo ga prebirati in vezati v pušeljne, da se je zravnal, malo smo ga zmočili,
potem pa smo ga oddali po domovih, da so iz njega pletli kite. To delo sem delala dolgo časa. Potem
pa sem se šla učit šivanja slamnikov. Tri sodelavke, ki smo istočasno prišle v tovarno, smo se tudi
istočasno začele učit šivanja.
Ali ste vso delovno dobo šivali slamnike ali ste šivali še kaj drugega (glede na to, da se je tovarna
preusmerila v šivanje konfekcije)?
JOK (1963–1998): Vso delovno dobo sem šivala slamnike. A to delo je bilo sezonsko. Pozimi smo
šivale slamnike na zalogo, poleti pa smo morale pomagati pri kapah. Šivale smo otroške kape, kučme
iz krzna, pa moške kape s šiltom in pinče, kot smo rekli klobukom iz blaga. Do leta 1998, dokler sem
delala, sem šivala tudi slamnike. Zadnja leta smo slamnike šivale: Angelca Markič z Ihana, Olga
Cerar z Mačkovcev, Mici Limoni, Ančka Pečnik, Metka Limoni, Iva Ogrinc in jaz. Šivale smo v
novi stavbi, razporejene druga za drugo. Ko se je obratovodja Ivo Kralj upokojil, je njegovo delo
prevzel Štefan Koritnik, ki je bil prej obratovodja v konfekciji. On je hotel, da bi se slamniki še šivali
in zato se je štiri ali pet mladih deklet še naučilo šivanja slamnikov. Na žalost pa niso dolgo šivale, ker
je tovarna Univerzale že začela razpadati.
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MS (1962–1992): V tovarni Univerzale sem delala 30 let. Prvi dan leta 1962 sem prišla v Univerzale
in že prvi dan sem sedla za mašino za šivanje slamnikov. Cilka me je uvedla. Nekaj časa sem šivala, a
ne dolgo. Potem me je gospa Milica (Vaupotič), ne vem po kakem ključu, videla, da sem spretna in me
je dala za preddelavko slamnikov, kar sem delala nekaj časa. Ko pa smo se selili v novo stavbo za
pokrivala, sem šla h klobukom, kjer sem bila pod vodstvom Mihe Korošca. Spet sem bila preddelavka,
ko pa se je on upokojil, sem postala vodja pri klobukih. Bila sem zadovoljna.
USPOSABLJANJE DELAVCEV
Ali so bile delavke, ki so delale v tovarni, večinoma nekvalificirane delavke, ki ste jih sami
priučili, ali so imele že kakšno izobrazbo?
IK (1947–1988): To so bile šivalke, ki že so prej šivale, ki so bile v Ameriki, nekaj v Romuniji itd.
Delale so tam, kjer je dejavnost cvetela, ker je bila poceni delovna sila. Tukaj ni bilo več toliko
zaslužka. Domžalske šivilje slamnikov so na novo vpeljevale proizvodnjo slamnikov v Romuniji in
drugod ter v Ameriki.
Kaj pa mlade, nove delavke?
IK (1947–1988): Šole za to ni bilo. Sprejete so bile navadne delavke. Če smo hoteli, da so postale
šivilje slamnikov, so jih v delo uvedle starejše šivalke slamnikov, mlajše pa so delale kot pomočnice
oziroma vajenke. Po določenem času prakse pa so lahko že samostojno delale. Približno v šestih
mesecih je vsaka znala zašiti slamnik.
Kako ste se priučili?
MP (1969–2001): Majster nas je naučil delati in pa starejše delavke. Ves čas sem delala na prešah,
približno deset let na navadnih, potem pa so prišle polavtomatske. Navadne si moral »napumpati«.
Vedno sem prešala samo klobuke.
IP (1965–1998): Veliko sem opremljala, včasih pa tudi prešala slamnike in klobuke. Za prešanje
slamnikov je bila druga preša, stoječa, pokončna, na elektriko. Vse preše so bile v istem prostoru. K
vsakemu delu si se moral priučiti.
JOK (1963–1998): Učila nas je Marija Cedilnik, Cedilnikova mama z Rodice. Ko smo začele delati v
šivalnici, je hala izgledala natanko tako, kot je na sliki v Slamnikarskemu muzeju. V hali je bila še ena
cela vrsta strojev - na strani proti cesti. Približno 12 šivalk je še bilo takrat. Me tri smo se nekaj časa
učile, potem pa smo začele dobivati delovne naloge, koliko slamnikov moramo narediti. Za nami se je
učila še ena skupina šivalk, potem pa 20 let nič več.
DA (1969–2002): V Univerzalu sem bil vodja skladišča. Izšolal sem se ob delu. Šola za skladiščnika I.
in II. stopnje je bila na delavski univerzi Ceneta Štuparja, pa še delovodsko šolo sem naredil
postopoma, vse v treh letih. Ko se je šef Jože Hočevar iz Domžal upokojil, sem prevzel njegovo delo.
Ali ste svoje znanje predajali naprej mlajšim generacijam?
IP (1965–1998): Ko so prišle nove delavke, smo jim pokazale, kako se opremlja, jaz strojno, druge pa
so ročno štafirale.
MP (1969–2001): Ko sem prešala, sta na novo prišla Mirko Markič in Drago Merič. Spotoma sta se
priučila.
DA (1969–2002),: Samo včasih, ko so prišli štipendisti, smo jim povedali, kako skladiščno poslovanje
poteka.
JOK (1963–1998): Zelo malo. Za to so določili Angelco Markič z Ihana, da jih je učila, da smo druge
lahko samo šivale.
VODSTVENI DELAVCI
Kdo je bil takrat direktor?
IK (1947–1988): Ko sem leta 1947 začel delati v Univerzale, direktorja ni bilo. Ravnatelj je bil inženir
Vinko Zalokar. Delegat pa je bil Vinko Janežič, ki je bil vodja barvarne. Nekaj je bilo starih delavcev,
ki so že v prejšnji Jugoslaviji delali pri slamnikih. Ti so vedeli, kako se to dela, potem pa je šlo delo
naprej.
Kdo so bili direktorji v Univerzale?
IK (1947–1988): Prvi je bil ravnatelj, inženir Zalokar. Potem je prišel Borišek, za njim Demšar, za
njim Matija Svoljšak, potem je iz občine prišel Milan Marolt, ta je potem šel iz Univerzale v Triglav.
Imel sem pet direktorjev.
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BR (1969–1979): 10 let sem del v Univerzale kot finomehanik (do leta 1979) in bi prav lepo vse
pozdravil, posebno pa še našega bivšega direktorja, sedaj že upokojenega, Matija Svoljška. Jaz bi dal
častni naziv temu direktorju, ker je toliko dobrega naredil, ne samo za ljudi, ki so v njegovem času tam
delali, temveč tudi za samo občino. Ko sem delal v tovarni, moram reči, da je bilo takrat poslovanje
odlično in medsebojni odnosi med delavkami in delavci dobri. Za njih sem se vedno potegnil, ko sem
bil pri delavskemu svetu. Ko sem šivalne stroje popravljal, sem videl, da so ženske zelo trpele. Bili so
zelo težki časi. Ampak smo jih prebrodili, jaz sem se potem odločil iti svojo pot, sem pa še naprej
želel tovarni dobrega poslovanja.
IP (1965–1998): Dobro je delal tudi inženir Marko Mazgon, pa mu niso pustili dihati, pač pa so ga
spravili stran. Čez čas je prišel nazaj v tovarno, pa mu niso dovolili, kar je hotel spremeniti. Če bi on
postal direktor, bi bilo verjetno drugače.
Ali se spomnite direktorjev v času vašega službovanja?
JOK (1963–1998): Najprej je bil direktor Matija Svoljšak. Do takrat smo imeli dobiček, potem pa je
šlo vse navzdol. Ko se je direktor Svoljšak upokojil, je bil direktor Milan Marolt, ko je on odšel, pa je
bila direktorica Nemčeva, a mene takrat ni bilo več v tovarni.
Komu ste bili podrejeni na svojem delovnem mestu?
MP (1969–2001):: Ivo Kralj je bil obratovodja za vsa pokrivala, za slamnike je bila vodja Milica
Vaupotič, za klobuke pa Miha Korošec, potem pa Mici Sušnik.
IP (1965–1998): V filcariji je bil vodja Lojze Jeraj, potem pa Jože Hrovat.
JOK (1963-1998): Imeli smo majstrico, žensko vedno, ki je vodila delo v celi delavnici, za vse
delavke je organizirala delo. Nad nami so bile tudi kontrolorke, ki so pregledovale izdelke in so nam
jih vračale, če so opazile kakšno napako. Majstrici je bil nadrejen obratovodja, ki je vodil cel oddelek,
tudi oddelek klobukov in kap. Majstric pa je bilo več, ena za slamnike, ena za klobuke in ena kape.
Konfekcija pa je bila čisto posebej v drugi stavbi. Majstrice so na ene drugače gledale kot na druge,
čeprav niso priznale, a se je hitro opazilo, kdo dobi lepše kite in lepše modele.
Kdo so bili vodilni v kriznih časih?
MP (1969–2001):: Direktor je bil Milan Marolt, vodja komerciale je bil Krašovec, na občini pa je bila
tedaj županja Cveta Zalokar Oražem.
Ali ni bila na koncu neka Nemčeva?
IP (1965–1998): To je bilo že potem, ko je bilo že konec proizvodnje.
Ali se spomnite vodilnih ljudi pri slamnikih in klobukih v času vašega dela v tovarni?
MK (1945–1986): Nekaj jih še poznam. Pri tulcih je bil Jeraj Lojze mlajši, pri slamnikih pred mojim
majstrom pa je bil Jeraj Lojze starejši, bila sta oče in sin. Starejši Lojze je šel enkrat (še pred vojno) v
Zrenjanin, da je videl, kako so tam delali klobuke. Prej so v tovarni delali samo slamnike. Ker jim je
šlo slabo, so začeli delati še tulce za klobuke, kasneje pa so sami izdelovali klobuke. Poslali so ga v
Zrenjanin po 20 ali 40 tulcev, potem pa so jih tukaj, v tovarni, poskusno naredili. Po tistem se je začela
proizvodnja klobukov. Inženir Stare je v tovarno prišel takoj po vojni. Vinko Zalokar pa je bil strojni
inženir. Spomnim se, da so v valjkariji nagajali stroji, pa je prišel inženir Zalokar in je šlosarjem samo
na steno narisal, kako morajo narediti. Bil je odličen strokovnjak, ki je vse obvladal. Pri slamnikih so
se šefi pogosto menjali. Pri klobukih pa je bil pred mano Franc Stare iz Češenika, pred njim pa Lojze
Jeraj, kot sem že omenil.
ZAPOSLOVANJE DELAVCEV / ŠTEVILO ZAPOSLENIH DELAVCEV
Zanimivo je, da so kar tri vaše generacije delale v Univerzalu.
AI: Moja stara mama, moja mama in jaz tretja. Moja mama se je pri Krizant naučila tega dela in je
naučila mojo mamo. Potem pa je šla v Romunijo šivat (v Bukarešto), pa v Francijo (v Bruvajtu je
bila), v Zaječar je šla in v Brno. V Franciji se je z očetom spoznala in se tam poročila. Ko se je začela
druga svetovna vojna, so tujce najprej odpustili, vse so jim plačali, naložili njihovo pohištvo na vlak in
so šli. Ko je prišla domov, je šivala v Zagrebu in v Zaječarju. Morala pa bi iti še v Ameriko, a so ji
skrili garantno pismo, ker so ji bili nevoščljivi, ker je bila dobra šivalka. Tako je ena druga šla namesto
nje. Iz Romunije jo je enkrat prišel obiskat sam gospodar in ji je prinesel cel klobuk denarja, ga stresel
pred njo na mizo in je rekel, da še ni imel tako pridnega dekleta, kot je moja mama.
A je vaša mama tudi vas naučila šivat slamnike?
AI: Tudi. 24 let sem šivala v Univerzale. Tudi slamnike. Na to ostajajo najlepši spomini.
Kdaj je tovarna iz sezonskega zaposlovanja prešla na zaposlovanje skozi celo leto?
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IK (1947–1988): To je bilo približno leta 1965. Takrat je bila močna konjunktura slamnikov. Takrat
so tiste delavke, so že znale šivati slamnike, bilo jih je približno deset, celo leto šivale slamnike na
zalogo. Vprašanja prodaje ni bilo. Bili so stalni odjemalci: Robna kuča Beograd, Nama Zagreb itd., ki
so naročali, koliko slamnikov rabijo.
Ali ste bili vi leta 1947 že zaposleni za stalno ali samo sezonsko?
IK (1947–1988): Zaposlen sem bil celo leto. Če nismo delali slamnikov, smo pa izdelovali klobuke.
Kaj pa delavke, ali so delavke prehajale od izdelave slamnikov k izdelavi klobukov ali pa je bilo
to delo specializirano?
IK (1947–1988): Delavke so prehajale. Oddelek je bil oprema slamnikov in klobukov. Večinoma so
bile zaposlene pri šivanju slamnikov. Tiste, ki so opremljale klobuke, so prišle opremljati tudi
slamnike.
Koliko delavk ste imeli zaposlenih na slamnikih v najboljših časih?
IK (1947–1988): Redno smo imeli zaposlenih deset delavk. Poleg tega je bilo najmanj deset zunanjih
sodelavk, ki so delale občasno. Ko je bila konjunktura, so delale kar naprej. To so bile šivalke
slamnikov. Potem so bili še tisti delavci, ki so slamnike stiskali. Teh je bilo sedem do osem delavcev.
Kako se je spreminjalo število zaposlenih pri slamnikih in klobukih?
MK (1945–1986): Ves čas se je število zaposlenih počasi dvigovalo.
Koliko vas je bilo skupaj v šivalnici? Koliko je bilo šivalk?
JOK (1963–1998): V delavnici jih je bilo na začetku 100 ali več, ker so še štafirale, potem pa čedalje
manj. Ko smo bili v starem poslopju, nas je bilo še ogromno. Hala je bila velika. Za nami, šivalkami,
so delavke štafirale slamnike, potem so jih prešali, vsi smo bili v enem velikem prostoru. Šivalk nas je
bilo 12, pred vojno pa jih je bilo veliko več. Deset do 15 delavk je štafiralo - delale so različne faze,
ena je šivala znojnice, druga rože in okraske, tretja trakove, se je pa to tudi spreminjalo, ker smo se
morale malo menjati glede na zahteve dela.
JOK (1963–1998): Na začetku je bilo v šivalnici 40 ali 50 šivalk, nazadnje pa nas je bilo samo še
nekaj.
IP (1965–1998): Šivilj je bilo ves čas okrog 20.
MP (1969–2001): Na prešah smo delali: jaz, Miro Nemec, Drago Merič, pa Janez Kosec. Včasih pa so
bile na prešah tudi Ivanka Pevec, Martina, Silva, pa Kati Cerar, ki je rezala.
DA (1969–2002),: Število zaposlenih v skladišču je bilo odvisno od sezone. Poleti jih je bilo malo več,
pozimi manj, redno pa 8 do 12 delavcev. Delo je bilo ločeno: bolj fizično delo za moške, zadrge,
gumbi in drug droben material pa za ženske. V drugih skladiščih je bila večinoma samo pena za
bunde, blago z velikim volumnom. Tega je bilo cele vagone, saj smo dobili dva do tri take vagone na
teden. To je trajalo pol leta, do zime, potem pa smo začeli delati letno kolekcijo, za kar smo rabili
flanelo in druge lahke materiale.
Kako se je spreminjalo število zaposlenih?
MP(1969–2001): Vedno več so jih odpustili. Vedno manj nas je bilo.
Ali ste bili kdaj doma, ko je primanjkovalo dela.
MP (1969–2001): Ne, skozi je bilo delo.
Kako se je spreminjalo število zaposlenih v tovarni? (Koliko zaposlenih je bilo v upravi,
računovodstvu, komerciali?)
JOK (1963–1998): V komerciali so bili trije ali štirje. V tisti stavbi za cesto so bile samo pisarne, od
prodaje, nabave, računovodstva in uprave z direktorjem.
DELOVNI ČAS
Ali ste leta 1947, ko ste prišli, delali 8 ur ali več?
IK (1947–1988): Leta 1947 se je delalo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure. A to je bila kratka doba.
Potem je delo prešlo v eno izmeno od 6. do 14. ure.
V kolikih izmenah se je delalo?
IK (1947–1988): Delali smo večinoma v eni izmeni, konfekcija pa v dveh izmenah. Kratko dobo, v
času konjunkture, so tudi slamnike delali v dve izmeni, ko je bilo nujno. Angažirali smo tudi ženske,
ki so doma šivale, da se je delo malo pospešilo.
Delovni teden in nadure
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JOK (1963–1998): Pogosto smo delale tudi ob sobotah. Najprej smo vsi delali vse sobote, ko pa to ni
bilo več potrebno, smo ob sobotah delali nadure.
Ali ste kdaj delali v turnusu?
MP (1969–2001): Prva leta, ko sem prišla, smo delali v dveh turnusih, dopoldne in popoldne, potem
pa nič več. Če pa je bil kakšen nalog, npr. da bo po klobuke prišel npr. Faustman, smo delo tudi
podaljševali. Res smo radi delali, dokler je bil v tovarni Matija Svoljšak. To je bil enkraten direktor.
IP (1965–1998): Naredile smo zelo veliko nadur. Dostikrat smo delale npr. od 6h do 18h, npr. ko smo
delali za Rusijo. Takrat smo delali tudi ponoči. To je bilo še v času, ko je bil direktor Matija Svoljšak.
V Rusijo smo izvažali zelo kvalitetne klobuke.
Ali ste morali kdaj podaljševati delovni čas?
IP (1965–1998): Tudi ponoči smo včasih morale delati. Spomnim se, da smo enkrat delale šiht, pa
potem naprej popoldne in v noč. Do četrte ure zjutraj smo zdržale.
MP (1969–2001): Mi smo prav veliko delali za naše počitniške enote. Zelo veliko sobot smo delale za
počitniške enote, ki smo jih imeli v Červarju, v Novem Gradu, na Krku, v Kranjski Gori, Podčetrtku in
na Veliki Planini. Tja smo hodili na dopuste.
IP (1965–1998): Vse so potem prodali, od tega nismo imeli nič. Direktor Marolt je vse prodal za
majhen denar.
MP (1969–2001): V Červarju smo imeli štiri stanovanja, v Novem Gradu dva, v Izoli smo imeli hišice,
na Veliki Planini pa zelo lepo kočo, takoj ko se z gondolo pripeljemo gor. Potem jo je kupil Cerarjev
Jani. V Kranjski Gori v Čičarah smo imeli dve stanovanji. Luštno je bilo v teh počitniških enotah. Ko
so rekli, da bomo v sobotah delali zanje, nihče ni rekel, da ne bo. Vsi smo bili za to. Direktor Svoljšak
je vse to naredil brez vsakih dolgov.
Od kdaj do kdaj ste delali? Ali ste kdaj delali tudi v turnusu?
JOK (1963–1998): Delali smo od šestih do dveh, ves čas, osem ur. Zelo velikokrat smo delale nadure,
do šestih zvečer, tudi ob sobotah in nedeljah, če je bilo treba. Nadure so bile plačane, zato smo rade
delale, da smo malo več zaslužile. Ravno uživale pa nismo, ker smo imele doma družine, majhne
otroke. Jaz sem imela doma taščo, ki je pazila otroke, tako da me je majstrica večkrat določila za
nadurno delo.
Ali se je kdaj zgodilo, da ste morali podaljševati delovni čas?
JOK (1963–1998): Če smo morale več narediti, smo morale podaljšati službo, delale smo nadure. V
začetku je bilo to zelo velikokrat, ker je pred 20-imi do 25-imi leti šlo tovarni Univerzale dobro in smo
imeli zelo veliko dela. Potem se je prodaja začela počasi zmanjševati. Ko je bilo dosti zaloge v
skladiščih, smo nehali z izdelavo slamnikov. Z leta v leto se je poznalo. Naši potniki, ki so prodajali
tudi slamnike, so bolj gledali na prodajo konfekcije, premalo pa so se brigali za slamnike in kape.
Potem se je zdelo, da gredo premalo v prodajo, zato se je počasi nehalo.
ORGANIZACIJA DELA V TOVARNI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Na koncu ste bili vodja. Kaj ste morali delati kot vodja?
MK (1945–1986): Moral sem razporejati delavce, pa pisati, koliko je kdo naredil, pisati normo (vse je
bilo normirano).
Nam lahko opišete vaš običajen delovni dan, ko ste bili vodja klobukov?
MK (1945–1986): Moja naloga je bila razporejati delo, nabavljati material iz skladišča, izdajati
naloge, kaj rabimo za delavce, da niso bili brez materiala za delo. Tulci so bili narejeni v valjkariji. Pri
meni se je naredil polizdelek, potem pa je šel ta na šivanje v prvo nadstropje. Takrat še ni bilo
konfekcije, pozneje se je začela.
Kako se je spreminjala usmerjenost tovarne – izdelki od leta 1945 do vaše upokojitve? Kdaj ste
se že upokojili – leta 1986?
MK (1945–1986): Enkrat prišla kriza za klobuke, kmalu po vojni, pa smo začeli delati šleme za
rudarje. Vse sorte smo poskušali. Tudi tepihe smo delali iz odpadkov filca. Narezali smo filc v
trakove, potem pa smo jih skupaj spletli. Bila je tudi kriza v Univerzale. Po vojni so najprej spravili v
pogon stroje za izdelavo klobukov. Skoraj istočasno smo iz kranjske slame začeli z izdelovanjem
slamnikov, uvoza kit takrat ni bilo. To se je delalo kar nekaj časa. Pozneje smo začeli izdelovati
slamnike tudi iz kitajskih tulcev, da smo dobili boljšo kvaliteto. Tudi gamaše iz filca smo delali v
nekem obdobju (da sneg ni šel za čevlje). Na koncu smo še vedno izdelovali klobuke in slamnike,
čeprav je bila že konfekcija.
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Kako ste izdelovali rudarske šleme?
MK (1945–1986): Nabavili smo precej debelo usnje, ga narezali v kroge in ga namočili v parafin. To
sem tudi jaz delal. Potem smo pa to dali v posebno prešo z luknjo, v katero smo dali model in zaprli.
To se je prešalo v vročini. Rudarji so imeli te šleme za na glavo.
IK (1947–1988): Leta 1947 sem se zaposlil v Univerzale na oddelku tulcev. Tulci so polproizvod
klobukov. En del tega je bilo tudi slamnikarstvo. Takrat je bilo delo sezonskega značaja. Slamniki so
se delali od junija naprej pospešeno, delalo se je na zalogo. Leta 1947 leta še ni bila posebno velika
proizvodnja. Klobukov smo izdelali približno 120.000, slamnikov pa manj, od 80.000 do 100.000
naprej. Slamniki so se stopnjevali, ker je bilo surovin oz. kit za šivanje slamnikov na pretek, predvsem
v okrožju Črni graben in v Moravčah, pa tudi v Ihanu. Tam so kite pletli. Dobili smo nekoga, ki jih je
odkupoval. To so bile kite iz kranjske slame. /…/ Ko smo dobili tiste kite v tovarno, se je začelo delati
malo bolj masovno. Mladi ljudje niso imeli pojma, kako se delajo slamniki. Angažirali smo ženske, ki
so včasih šivale slamnike v Ameriki ali v Romuniji. Bile so že nekoliko starejše, že upokojenke, mi pa
smo jih poskusili angažirati. Niso bile za to, da bi delale v podjetju, ampak smo jim dostavljali pletene
kite z modeli na dom, one pa so doma šivale slamnike in niso bile vezane na osemurni delavnik. Vsak
teden ali takrat, ko je šivalka sporočila, smo ji spet dostavili model in novo slamo; kar pa je bilo
našitega, pa smo odpeljali. Dostavili smo npr. slamnate kite za novih 200 ali 300 slamnikov in ona je
lahko šivala naprej. Tako je bilo od leta 1965 do leta 1975; takrat je bilo najbolj intenzivno. Takrat je
bila proizvodnja znašala približno 380.000 slamnikov od junija pa do konca sezone, do maja. Tudi v
podjetju samem je bilo zaposlenih več mlajših delavk, ki so se privajale na šivanje slamnikov. Vsaka
starejša ženska je imela po enega pomočnika oziroma vajenca, ki ga je vpeljala, da je začel šivati.
DA (1969–2002),: Mi smo imeli svojo proizvodnjo, iz skladišča pa smo izdajali blago za vse, tudi za
kooperante od Pehčeva do Lajkovca, od Jugoplastike Split, od Dubrovnika do Maribora. Kooperanti
so izdelovali bunde, športno opremo in drugo konfekcijo, klobuke in slamnike pa smo delali sami v
tovarni. Tako je bilo od okoli leta 1980 naprej.
V 70. in 80. letih so se podjetja povezovala v SOZD-e in TOZD-e. Kaj se je takrat spremenilo?
JOK (1963–1998): V času socializma so razdelili delavnice v TOZD-e. TOZD Konfekcija je bila
posebej, tudi stavbe so ločene, TOZD Pokrivala pa posebej. S tovarno Trak Mengeš smo bili ves čas
povezani, ker smo rabili veliko njihovih trakov.
Kako so bili delavci vključeni v samoupravljanje? Ali ste kdaj sodelovali pri tem?
JOK (1963–1998): V delavskem svetu sem bila samo en mandat. Nisem rada hodila na sestanke, ker
so odločali drugi. Manj sem slišala, bolj sem bila vesela. Tudi če si kaj povedal, so se ti smejali, ker
nisi bil usposobljen za to. Tudi če si vedel, da kaj ni prav, ni imelo smisla, da si kaj rekel, ker so
vodilni naredili po svoje.
Kdaj je prišla tekstilna industrija, ta tekstilni trakt v Univerzale?
IK (1947–1988): To je posebna zgodba. V Zgornjih Domžalah je bila ena krojaška delavnica, kjer je
bilo zaposlenih šest ali sedem ljudi. Ker je bila takrat v razcvetu konfekcija, se je teh sedem ljudi
pridružilo tovarni Univerzale in začeli so izdelovati predpasnike in tako stvar. Potem se je to razširilo
in od predpasnikov prešlo na izdelavo konfekcije, nekaj časa po meri, potem pa s serijsko proizvodnjo.
To je bilo približno leta 1967, postopoma se je potem to razširilo, ker je bil to čas konjunkture
konfekcije. Takrat se je prodalo vse.
NABAVA SUROVIN
Do kdaj so pletli kite v domžalskem okolišu, da ste jih vi kupovali, in kdaj so začele prihajati kite
s Kitajske in drugega uvoza?
IK (1947–1988): Kite so pletli, ko se je sejala prvotna visoka pšenica, iz kranjske slame. Ko pa so
začeli sejati italijansko pšenico, ki je nizka, zelo kratka od kolenčka do klasa, ta ni bila več primerna
za pletenje kit. Takrat smo nekje izvedeli, da obstoja možnost, da se da slamo uvoziti. To nam je
omogočilo podjetje Jugotekstil, da se je slama uvažala. Uvažali smo kite iz kitajske riževe slame.
Med kranjsko in riževo slamo je majhna razlika; riževa slama je bila bolj fina. Poleg tega smo uvažali
tudi iz Libanona. Tam je bilo neko podjetje, ki nas je našlo in nam ponudilo kite in polizdelke. To so
bili takšni tulci, pleteni na roke. Tudi na Tajvanu so jih ročno izdelovali, kar je verjetno trajalo npr. en
teden, da je nekdo tisto spletel.
Kako so ljudje sprejeli kitajsko slamo, ki je bila drugačna? Ali jim je bilo to všeč ali jim ni bilo
všeč?
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IK (1947–1988): Mi drugega izhoda nismo imeli. Če smo hoteli delati naprej, smo potrebovali slamo.
Od kje pa ste dobivali špirit in šelak za lakiranje slamnikov?
IK (1947–1988): Špirit vemo kje, od kod pa je prišel prozoren šelak, pa ne vem povedati. Vem pa, da
je bil Jugotekstil povezan s tem, ker oni lahko opravljali izvozno-uvozne posle.
O pšenični slami in bastu
IK (1947–1988): Ko je kranjske pšenične slame zmanjkalo, se je začela sejati italijanska pšenica. To
je bilo leta 1967 ali okoli leta 1965, zato se je pšenična slama prenehala uporabljati. Nadomestek za to
je bil bast. To so bili oblanci, dolgi približno 60 cm, debelina je bila enaka, širina pa drugačna. Bil je
tudi barvati bast. Ogromne bale tega basta smo imeli, zvezane kot butarce. Pletenje basta se je zelo
razmahnilo. Tisti ljudje, ki so prej pletli kranjsko slamo, so vsi prešli na pletenje basta. Zakaj se je
temu tako reklo, ne morem reči, v glavnem so bili to lesni trakovi. To se je pletlo na veliko, na
Gorenjskem, v Vodicah, tja do Kranja, v Črnem grabnu in v Moravčah ter v Ihanu. Vsak ponedeljek je
bilo pred Univezalom polno avtomobilov. Ljudje so nosili domov butare basta, nazaj pa so prinašali
kite. Kita je morala imeti 38 komolcev. Na deščico so merili in so nanjo navili 48 krat in tisto so
prinesli. V tovarni so najprej vse sortirali, 1000 komadov za slamnik, številke od 52 do 60. Tiste
delavke, ki so šivale, so dobile vsaka svoj model in za določeno velikost so potem našile določeno
število slamnikov.
Ali mogoče veste, od kod so dobavljali slamo, bast, in drugi material za slamnike?
JOK (1963–1998): Najprej so šivale domače kite. Ko sem prišla, pa so imele že uvožene kite s
Kitajske. Bast so še pletli po domovih. Tudi sama sem ga nosila domov, da smo pletli. Doma smo
ročno šivali mehke kite iz rafije, precej široke. V naselju in okolici so skoraj pri vsaki hiši pletli in
šivali. Vse smo šivali tako, kot cikcak, eno kito zraven druge. Mehka rafija se je lepo obračala, lepo se
je delalo. Delali smo za Univerzale.
O vrstah kit
JOK (1963–1998): Kite so barvaste in naravne. Barvaste so tudi naravne, ker so kuhane, so mehkejše.
Kite so lahko tudi beljene. Lahko pa so plastične, iz katerih pridejo lepi slamniki z valovi. Plastične
kite je težje šivat, ker so mehke in zelo luknjaste. Kite so tudi različno debele. Iz najtanjših kit (motlet)
s Kitajske, ki so spletene iz sedmih slamic, je potrebno osem ur dela za en slamnik. Kite morajo biti
namočene vsaj en dan, da ne pokajo. Če so pa preveč namočene, jih mašina noče potegniti.
Od kod ste dobivali volno za volnene tulce za klobuke?
MK (1945–1986): Ko se je po drugi svetovni vojni potopila neka ladja, so k nam začeli voziti bale
volne z nje. Sušili smo jo na dvorišču kot seno. Imeli pa smo veliko problemov zaradi mastnih
madežev. Te volne je bilo ogromno. Drugače pa smo uporabljali kapsko volno iz Avstralije.
PRIPOMOČKI PRI DELU
IK (1947–1988): Celotna tovarna Univerzale se je grela enotno iz lastnega parnega kotla. To smo
uporabljali vsi, izdelovalci klobukov in izdelovalci slamnikov. Posebna vrsta je bila za izdelavo
klobukov in posebna za izdelavo slamnikov. Isti stroji, ki so služili za prešanje klobukov, so se lahko
uporabljal tudi za prešanje slamnikov.
Kaj ste rabili za šivanje slamnikov?
JOK (1963–1998): Dobile smo lesen zaboj za kite, kovinski model, škarje, šivanke, sukanec, šivalni
stroj, motovilo, da smo nanj navijale kite in likalnik za likanje kit. Že v starem oddelku smo imeli
električni likalnik, ki je imel pedal, da smo z nogo kito zadržale, če se je zapletla, da smo jo lahko
zravnale. Imele smo tudi olje za mazanje stroja, ker ga je potrebno naoljiti vsakič, ko začneš šivati. Za
delo potrebujemo tudi klešče za izdelavo luknjic v jermen, ker se včasih ta strga, in sponko. Imele smo
ključek za menjavanje šivanke, pa izvijač. To je bilo orodje, ki smo ga same rabile, saj smo šivanke
same menjale. Vsako soboto smo morale šivalni stroj čisto podreti, očistiti in pokriti. Na sliki se vidi,
da so šivalni stroji pokriti.
MP (1969–2001): Za vsak model sta bila dva težka furma, po 25 kg je tehtal eden. Bila sta dva dela, za
v pokrov in spodnji del, ki se ga vstavi v tulec in se ga spreša. Za vsako številko je bil aluminijast
model, zato sem jih morala večkrat menjati. Pa zelo vroče je bilo. Naredili so se mi veliki žulji, potem
pa so se roke utrdile. Pri tem je bila para in kislina, ker se je tulec za klobuke prej namakal v kislini.
Šelak smo uporabljali za klobuke.
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DA (1969–2002),: Slamnike pa so na koncu lakirali s sapon lakom, vem, ker smo ga izdajali iz
skladišča. Bil sem vodja skladišča surovin, iz katerega smo izdajali vse surovine, kar so v proizvodnji
potrebovali, od sapon laka pa do materiala, ki so ga rabili vzdrževalci.
MP (1969–2001): Jaz sem rabila klej in špirit.
Zakaj pa ste rabili klej in špirit?
MP (1969–2001): Špirit se je uporabljal za mazanje klobukov, da so bili bolj trdi, kompaktni.
Kako pogosto pa so se ti pripomočki kvarili ali lomili?
MP (1969–2001): Preše se niso kvarile, edino če so sekale tulce, je bilo potrebno kaj popraviti. Preša
je imela zajlo (jekleno vrv), ki smo jo morali zategniti.
DA (1969–2002),: Najprej je vse delo v skladišču potekalo ročno. Imeli smo visečo kartoteko, v kateri
smo beležili prihajanje in odhajanje materiala. Približno po desetih letih (okoli leta 1980) smo dobili
računalnike. Niso nas poslali v tečaj, ampak smo se priučili kar v tovarni. Prišel je nek fant in nam
pokazal, kako se dela. Drugih pripomočkov v skladišču ni bilo veliko. Imeli smo samo en ročni
voziček. Viličarja ni bilo. Zadnjih pet let smo imeli šele viličarja starejšega tipa. Težke bale s
tovornjakov nam je hodil pomagat nekdo od Polaka. S strani varnostnika Maksa Laha ni bilo posluha,
da bi si delo olajšali. Rekel je, zato smo zato tukaj, da tako delamo. Ničesar še ni bilo na paletah, tudi
rampe še ni bilo. Ves material je bil v rifuzi v balah, ki so bile zaščitene s papirjem in polivinilom. V
skladišču smo imeli tudi surovine za slamnike, se pravi tulce ali pa slamnate kite s Kitajske, pa bast, ki
so ga ženske takrat še doma pletle.
Ali so se likalniki za likanje slame spreminjali? Kako?
JOK (1963–1998): Najprej so bili leseni. Vsak ga je naredil malo drugačnega, kot si ga je zamislil. Če
je bil pri hiši stol brez naslonjala (štokerle), potem so likalnik pribili ali pripeli nanj, da so kite likali
ročno. Moj kovinski likalnik za kite, ki je pritrjen na delovno mizo, je naredil mož.
ŠIVALNI STROJI
Kako ste obnavljali šivalne stroje. Kje ste nabavljali rezervne dele?
IK (1947–1988): Šivalnih strojev je bilo zelo veliko v podjetju, a so bili stari. Rezervne dele smo
dobili pri firmi Otmarajh iz Limberga v Nemčiji. Tam smo delno dobili rezervne dele, pa iz tistih
strojev, ki jih je bilo zelo veliko. Kar je bilo dobrega na starih šivalnih strojih, smo porabili. Tako se je
nekdanja kvota strojev zmanjševala, da smo dobili uporabne stroje.
Kaj pa nove stroje? Ali je kdo izdeloval nove stroje?
IK (1947–1988): Nobeden jih ni delal.
Se pravi, dokler je tovarna Univerzale delala slamnike, jih je izdelovala na strojih izpred druge
svetovne vojne?
IK (1947–1988): Ja. Novih strojev za slamnikarstvo ni bilo. To so bili stari stroji, ki so se obnavljali.
Iz desetih starih strojev smo morebiti dobili enega obnovljenega.
Katere šivalne stroje ste imeli (znamka, država izvora, električni pogon)?
JOK (1963–1998): To so bili šivalni stroji Anita Grossmann, vsi že električni. Prej so bili stroji na
nožni pogon. Mi smo imeli iste šivalne stroje, samo da so jih predelali na električni pogon. Stari stroji
so prav tako imeli podstavke, samo da sta bila spodaj dva pedala. V muzeju se vse to lepo vidi. Ta moj
šivalni stroj ima že motorček. Ko pritisneš na nožni pedal, poženeš motor.
Ali so se stroji pogosto kvarili? Kdo jih je popravljal in kje so dobili dele zanje?
JOK (1963–1998): Stroji so se zelo kvarili. Šlosarji, štirje ali pet jih je bilo, so nam stroje popravljali.
Platka se je lomila, tačka se je obrabila. Obrabi se tako, da se naredi korito, potem pa se tam šivanke
lomijo, začne se vse premikati in stroj spušča šive. Tudi »grajfer« se obrabi, transporter prav tako.
Manjše stvari pri strojih smo popravljale same. Če pa je stroj začel trgati kite, so morali narediti
popoln servis.
Ali ste imeli vedno isti stroj?
JOK (1963–1998): Včasih sem imela Anito ali pa tega Grossmana. Tako je bilo. Ta stroj si imel za
drugo fazo, če pa si dobil Anito, si delal tretjo fazo, kar je bilo tudi bolje plačano, ker je Anita malo
bolj zapletena in je malo težje delati na njej. Moral si biti bolj usposobljen. Ko pa si se navadil nanjo,
je bilo delo podobno. Težje je bilo, če kita ni bila lepa, ker je zelo spuščala šive, zato si moral biti zelo
natančen. Par let si moral prej šivati na navadni mašini, da si lahko začel delati na Aniti.
JOK (1963–1998): Ta mašina naklada kito na kito, Anite pa šivajo cikcak, kito ob kiti. Na njih smo
šivale plastične kite, pa fine slamnike. Slamnik oblikuje roka, tako kot glino. Obračaš, prijemaš, malo
zateguješ, vse je v prstih. Vedeti moraš, kako kito držati, kako jo moraš obrniti. Mašina je na
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»ketenštipt«, zankico zajema, zato se zelo lahko para. Slamnik se hitreje para kot zašije. Če so bile kite
grde, zažgane, pa tega nismo opazile, jih je bilo potrebno sparati. Mašina je zelo občutljiva, velikokrat
strga nitko.
MODELI ZA SLAMNIKE
Kje ste vi dobivali modele za slamnike? Ali ste imeli klasične modele ali ste sledili modnim
trendom na tem področju?
IK (1947–1988): V podjetju sta bila zaposlena modelir in livar. Bilo je nekaj modelov še iz pred
vojnega časa. Ko smo delali slamnike iz kranjske slame, samo izdelovali le eno vrsto slamnikov, ki so
bili namenjeni predvsem v Vojvodino. Tam so poleti nosili samo črne slamnike. Potem so klobučarji
sami rekli: »V Italiji smo kupili tak in tak model, zakaj pa vi ne bi naredili takšnega modela?« Mi pa
smo imeli zaposlenega modelirja in livarja. Klobučar, tisti ki je kupil primeren slamnik v Italiji, ga je
prinesel k nam pokazat, kakšnega bi rad. Potem je modelir modeliral model iz ilovice, povrh je vlil
mavec in nastal je odlitek. Potem je šel ta v livarno. Modeli so bili narejeni po velikosti od 52 do 60, to
je bila cela skala. V livarni se je model obrusil in obdelal, potem pa je bil že model za uporabo.
Modelir je sodeloval s komercialo, da so se odločili, kateri bi bil primeren, kaj kateremu manjka in
tako so nastajali modeli.
IZDELAVA SLAMNIKOV
Koliko je bilo zaposlenih, kako so bili poklici diferencirani po spolu?
IK (1947–1988): Na začetku, v prvi fazi, so delale ženske, to je bilo šivanje slamnikov. Kita je šla
najprej na likanje, na tak primitiven stroj, potem pa v šivanje. Ko so bili slamniki našiti, so šli na
klejanje ali lepljenje. Kostni klej se je razkuhal, pod določeno gostoto so se slamniki namočili vanj,
potem pa so se obesili. Na celem spodnjem oddelku, kjer so bili klobuki, so bile pod stropom
razmeroma močne letve s posebnimi klini. Vsi slamniki, ki so bili v »limanci«, so se obesili na te
kline, da so se posušili. Za manj zahtevne slamnike smo uporabljali kostni klej. Fini slamniki, npr.
panama slamniki iz morske trave, pa so bili lepljeni s šelakom in špiritom. Potem je sledilo moško
delo. Ko so se posušili, so šli v nategovanje oziroma v prvo oblikovanje. Delavec je imel model, samo
glavo, zraven je imel posodo oziroma kotel. Tja noter je dal slamnik, ki je bil suh, da se je navlažil,
potem pa ga je prvotno formiral. Potem je šel spet na sušenje, od tam pa na stiskanje, za to so bile
preše. Model je bil vložen v vročo prešo in v njem je bilo potem stiskanje. To je bilo delo za moške.
Od tam je šel nazaj na oddelek, kjer so ga opremili s trakom, z znojnico itn. To je bila oprema
slamnikov, ki je bila od nekaj združena s klobučarji. Tiste ženske, ki so opremljale klobuke, so
opremljale tudi slamnike. Ko je bila sezona, so vsi prešli na slamnike. V podjetju je delala modistinja,
ki je predvidela, kakšen trak bo prišit kot znojnica, usnjen ali polusnjen, kakšne barve bo zunanji trak,
kakšne širine itd. Šivalke oziroma opremljevalke so to naredile z raznimi pentljami, potem se je prišilo
le še etiketo za velikost. Slamniki so šli potem v ekspedit, se pravi v skladišče, od tam naprej pa v
kartone. Preko železnice so se nato dostavili strankam.
Kako je potekalo vaše delo pri slamnikih?
MK (1945–1986): Od tulcev sem šel k slamnikom. Delali smo v veliki stavbi, spodaj se je oblikovalo.
Slamniki so bili dvojni: narejeni iz domače kranjske slame ali pa iz uvoženih tulcev. Nekaj časa sem
delal v šponariji. Ko je bil slamnik sešit, smo ga ''šponali'', da je dobil obliko, od tam pa je šel v prešo.
Šponarija je bilo ročno delo. Model je bil, pa več miz skupaj, pet metrov dolgo. Bilo je zelo vroče, saj
smo delali pod paro. Slamnik smo dali na model, potem smo ga oblikovali z roko pod paro, da se je
omehčal. Zatem pa šel še enkrat v model. Na sredo pa smo dali pesek v žaklju, da ga je obtežil. Po
tistem smo dali slamnik sušit, potem pa je šel na prešanje. Ko je bil slamnik sešit, je šel še na
pletiranje, na klejanje, da je dobil trdoto. Potopili so ga v klej in ga dali sušit. Sledila je šponarija in
prešanje. Jaz sem delal vse od kraja. Na prešah je bilo delo težko, ker še niso bile polavtomatske. Na
njih je pisalo Tenes Ljubljana, med vojno so jih vlivali v Ljubljani. Od tam so šli slamniki na
opremljanje ali štafiranje. Povsod mi je moral najprej nekdo pokazati, kako se dela, pa sem se vsega
naučil.
Kako se je spreminjalo izdelovanje slamnikov?
MK (1945–1986): Tulci so bili uvoženi, tam šivalk nismo rabili, razen za opremljanje. Pri kranjski
slami pa je bil naslednji potek: najprej so nabirali kite po hribih, kjer so jih ljudje pletli ali pa so jih kar
sami k nam prinesli, naši pa so jih odkupili. Potem so pri nas vse kite prebrali, dolge so morale biti
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določeno število komolcev. Če poleže slama na njivo, postane malo plesniva, zato smo vse kite
prebrali. Če je bila slama malo plesniva, smo jo dali v žveplarno. To so bile komore, v katere so
naložili kite ter v njih zažgali žveplo, da so se kite obelile, nazaj so dobile lepo zlato barvo. Kar pa je
bilo preveč črnih od plesni, smo jih pobarvali na rjavo. Potem so šle kite naprej na šivanje slamnikov.
Šivalka je šivala tako, da je pomerjala slamnik v modelu, da je bil zadosti globok, potem pa je še
krajnike naredila. Od tam so šli slamniki na lepljenje v klej. Namočili so jih v kotel, ki je bil pod paro,
pod stalno temperaturo (da se klej ni strdil). Potem so šli slamniki na sušenje. Po stropu je bilo polno
lesenih klinov, na katerih so se slamniki sušili. Od tam so šli slamniki na šponarijo, da smo jih grobo
oblikovali, potem pa v preše in na šivanje znojnic in trakov. Polavtomatske preše so prišle takrat, ko je
Slamnikarska zadruga v Mengšu propadla, tam smo jih mi pokupili in pripeljali v Univerzale. To je
bilo v sedemdesetih letih, mogoče malo prej. Na žalost pa so nam polavtomatske preše zmeraj
nagajale, vedno so jih popravljali. Najbolj zanesljive so bile najbolj navadne preše, ki so delovale na
pritisk, hidravlične, te niso nič nagajale.
Ali so po vojni šivale tiste gospe, ki so šle pred vojno v Ameriko in se vrnile, ki so imele zelo
veliko znanja o tem?
MV: Ko je pri nas to delo zacvetelo, smo te ženske zaposlili, da so naučile šivanja slamnikov mlajše
delavke. Šivalk slamnikov je bilo okoli 30, pa jih je bilo še premalo. Prišlo je obdobje, ko smo na leto
naredili po 360.000 slamnikov. Te ženske so bile res zelo marljive. Delali smo tudi ob sobotah,
pogosto pa še ob nedeljah, če se je bližal rok prodaje. Včasih so delale tudi med prazniki.
Kako je potekalo vaše delo?
JOK (1963–1998): Vsaka šivalka je imela svoj model. Dobile smo artikel in listek, na katerem je
pisalo, koliko kosov moramo narediti v določenem času. Včasih sem naredila tudi po 500 in po 1000
slamnikov ene vrste, odvisno od tega, kako visoka je bila norma. Na listku je pisalo tudi, koliko kit mi
pripada. Kite smo dobile dva do tri dni prej, da smo jih namočile in s krpo ali predpasnikom pokrile,
da so bile ravno prav vlažne za šivanje. Potem smo jih pet ali šest nalikale in pripravljene so bile za
šivanje. Včasih, ko je bila norma zelo visoka, smo jih že pred začetkom dela nalikale ali pa med
malico, da smo potem hitreje šivale. Domače kite so bile dolge 36 komolcev, kar znaša 15,5 metrov.
Kitajska kita pa ima 90 metrov. Iz naše kite se naredi en slamnik, iz kitajske kite pa štiri velike
slamnike.
Ali se je priprava slame razlikovala glede na vrsto (slama, bast, …)?
JOK (1963–1998): Bilo je različno. Plastične kite ni bilo treba ne likati in ne namakati. Dale smo jo na
motovilo in začele šivati. Ni bilo tako kot šansi kite za žirardi slamnike, motlet, bast ali viskas. Kite so
imele imena. Cikcak kita je pletena iz štirih slamic, šansi je pa normalna slamnata kita. Fantazi je bila
kita z luknjicami za moške slamnike. Vse kar je bilo iz slame, je bilo treba namakati. Bast ni bilo težko
šivati, težava je bila le v tem, da je bolj pokal kot slama.
JOK (1963–1998): Dolgo časa so govorili, da je s Kitajske prihajala riževa kita, sedaj pa pravijo, da je
bila iz pšenice. V tovarni so pa ves čas trdili, da je riževa. Še obratovodja Iva Kralja sem spraševala,
če je res riževa kita, pa je rekel, da je. Kitajske kite so drugače navite, debelejše so in so dolge več
metrov. Včasih so na komolec navili kite za en slamnik, iz kitajske kite pa naredim štiri slamnike.
Kako je potekal vaš običajni delovni dan?
JOK (1963–1998): Vedno sem prišla malo prej na delo, da sem vse pripravila. Najprej sem se
preoblekla, pripravila sem si kite in vse ostalo, usedla sem se in šivala do malice. Malica je bila ob
desetih za pol ure. Imeli smo menzo, kjer smo hitro pojedle, pa tekle nazaj v delavnico, da smo sešile
še kaj zase. Dovoljeno je bilo, da smo si iz škart kite ali blaga lahko kaj sešile, na primer kape iz
ostankov krzna. Vse končke smo porabile, če se je dalo. To je bil za nas užitek. Po malici pa smo
morale spet delati. Vmes smo dvakrat pile kavo, eno takoj zjutraj, ko smo prišli, drugo pa med malico.
Imele smo omarico za posodo, kuharček in plehnato zaščito. Če je imela katera rojstni dan, smo imeli
tudi manjši žur. Včasih smo imeli kar precej proslav. V začetku ni bilo tako strogo kot kasneje. Med
pitjem kave je bilo malo druženja, pogovora.
JOK (1963–1998): Za nami so bile kontrolorke, ki so bile zelo natančne in so nam slamnike nazaj
metale, če kaj ni bilo v redu, če so bile kite zažgane, strgane itd.
OBLIKOVANJE SLAMNIKOV
JOK (1963–1998): Modne kreatorke so narisale model. Potem ga je Angelca Markič zašila, včasih pa
tudi katera druga. Modna kreatorka je sedela poleg nje in ji ves čas govorila, kako naj model naredi.
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Ona je določila material, dodatke itd. Včasih je bila težava v tem, ker material, ki smo ga dobili, ni bil
isti, kot pri šivanju modela.
Kako je bilo z oblikovalskim delom? V začetku so bili bolj delovni slamniki.
MV: Tem smo rekli kranjski slamniki (ker so bili iz kranjske slame) za na polje. Imeli smo lastno
modelarno kalupov za oblikovanje slamnikov. Te so dali potem v preše, sledila je lakirnica, da so
dobili trdoto. Na koncu pa smo imeli tudi spretne roke, ki so jih lepo opremile z raznimi trakovi.
Uvažali smo razno cvetje, mislim, da s Češke, da so bili potem res modistični.
A je kdo hodil v tujino kaj gledat, kako tam izgledajo?
MV: Ja tudi, po sejmih so hodili in so prinesli razne vzorce. Po njih smo malo kopirali.
Najbrž je bilo to zelo pomembno, da so bili tudi lepi in privlačni.
MV: Ja, posebno klobuki. Slamnikov nismo delali za izvoz, ampak za jugoslovansko tržišče. Vse se je
prodalo in zahtevali so, da so res kvalitetni in imajo dober izgled. To so ženske nosile tudi na morju in
po mestih. Klobuke pa smo izvažali, za izvoz smo izdelali največ klobukov iz blaga.
Ali lahko rečemo, da je izdelovanje slamnikov skoraj izključno ročno delo ali ne?
MV: Ja, skoraj ročno delo in skoraj vse priučeno. Tega se nismo mogli naučiti nikjer drugje. Tista, ki
je bila bolj dovzetna, se je prej naučila in tudi znala bolj lepo delati.
Kako so se modeli slamnikov razlikovali? Ali so se modistke ozirale na svetovno modo?
JOK (1963–1998): Imeli smo dve ali tri modne kreatorke, ki so modele zrisale. Najprej so morale
poiskati pravi material, določiti, kako se bo delalo, izbrati barvo in širino kite. Potem pa smo dobile
navodilo za šivanje. Ena modistka je bila Nataša iz Ljubljane, drugih imen se ne spominjam več.
Ali so imeli ženski slamniki kakšne dodatke ali so bili bolj preprosti?
IK (1947–1988): Bili so raznih vrst. Prišel je tujec, ki je imel posebne zahteve. Nekateri so imeli
pentlje, pa rožice smo že delali.
IZDELAVA KLOBUKOV
Potem ste šli h klobukom.
MK (1945–1986): Potem sem šel h klobukom, pa tudi k slamnikom, vse se je mešalo. Vse faze so bile
v isti stavbi, ker še ni bilo prizidka za pokrivala. Nazadnje sem delal tudi v novi stavbi, ko so vsa
pokrivala preselili v nov prizidek. Takrat še nisem bil vodja klobukov. Ko je mojster preminil, pa sem
prevzel njegovo delo. Pri klobukih sem delal vse, da je bil gotov polizdelek. Ta je od nas šel na
dokončanje v višje nadstropje. Za klobuke je treba najprej narediti tulec. Za to je bilo več strojev:
valjkarija, »ajnštose« itd. Tulci so bili enaki za vse oblike. Na modelu se je potem oblikovalo klobuke.
Potek izdelave klobukov je bil naslednji: najprej je šel tulec na ribanje, na površinsko obdelavo. Potem
je šel na oblikovanje, ko se je spet posuši, pa se je na stroju površinsko obdelal, da je bila gladka
površina. Na stroju je bil brusilni papir, ki se je vrtel, ti pa si tulec pritiskal zraven, da si ga obrusil. Od
tam je šel na pletiranje ali štajfanje. V tekočino se je namočil zaradi trdote (v šelak, neke vrste lak, ki
so ga uporabljali tudi mizarji za lakiranje pohištva). Ko se je tulec posušil, je šel na oblikovanje, na
pletiranje, na model. To je bil že začetek oblikovanja klobuka. Tulec smo navlažili v pari, ko pa je
enkrat vroč, se pa vleče. Potem je šel spet v kalup, če je bilo potrebno odrezati krajce, nato pa še
enkrat na fino površinsko obdelavo, potem pa v preše. Iz prešanja je šel na rezanje krajcev, na
obrezovanje ali zaobljanje krajcev, odvisno od tega, kakšen je bil delovni nalog.
DELO NA PREŠAH
Kdo so delali na prešah?
JOK (1963–1998): Slamnike so prešali: Miro Nemec, Janez Pižem, Majda Pižem in Silva Korošec.
Kdo so bili pred njimi, se ne spomnim.
MP: Takoj zjutraj smo začeli delati, saj smo bili vezani na normo. Sprešati smo morali po 600 do 700
klobukov na dan, šivilje pa so jih morale po 600 zašiti. Na starih prešah je bila na koncu norma po 56
klobukov na dan. Ko so smo prešali na polavtomatske preše, je bil vsak zadolžen za šest mašin. Šla
sem po vrsti tako, da sem v preše vstavljala tulce, potem pa jih po zaporedju jemala ven. Kvaliteto so
nadzirali majstri.
MP (1969–2001): Dokler so bile navadne preše, smo imeli po dve mašini skupaj, vsak je delal na dve
preši hkrati. V eno je dal klobuk, ga pustil v preši in šel k drugi. Na drugi strani pa je Brane platiral
slamnike.
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IP (1965–1998): Pletiranje poteka tako, da na model daš tulec slamnika, ga zategneš z vrvjo, nato pa
vse skupaj daš v kotel s paro in ga obtežiš z žakljem peska. Tako je model dobil obliko. Pri pletiranju
je ravno tako dobil obliko, kot v preši, le da je bil to starejši postopek za oblikovanje.
Koliko je bilo teh preš – koliko navadnih in koliko polavtomatskih?
MP (1969–2001): Veliko. Šest je bilo polavtomatskih, 8 navadnih in 4 električne preše.
IP (1965–1998): Za prešanje slamnikov je bila druga preša, stoječa, pokončna, na elektriko. Vse preše
so bile v istem prostoru.
BARVANJE SLAME IN SLAMNIKOV
Kaj pa barvanje slame? Ali ste v tovarni slamo tudi barvali?
IK (1947–1988): Ja , v tovarni smo barvali kranjsko slamo z rjavo in črno barvo. Vojvodina je samo
to rabila. Tja smo prodajali navadne slamnike, ki so služili kot moški klobuki, z malo širšimi krajci,
črne barve. Barvalo se je v določenih kotličkih. V barvarni so bile velike posode, v katere se je vse
naložilo. Dodali so barvo, nato pa so jih pustili par dni namočene v barvi. Potem so jih dali na sušenje,
nato pa v skladišče in v proizvodnjo.
Iz česa so se izdelovali pigmenti? Katera barva je bila to?
IK (1947–1988): To bi težko povedal. Prej omenjeni delegat je bil Janežič, ki je ves čas delal v
barvarni. Govoril je, da naj nobenega ne skrbi, ker bo on vse pobarval. Ravno tako je bilo tudi pri
lepljenju s klejem. En delavec je rekel, kakšno gostoto mora imeti klej, drug pa je imel drugačno, spet
svojo idejo.
Ali se je barvanje in klejanje slamnikov kaj spreminjalo?
MK (1945–1986): Ne, ni se spreminjalo.
DELO V SKLADIŠČU
Kako je potekal delovnik?
DA (1969–2002): Pri nadzoru smo bili skrbni in usklajeni. Vsak dan smo imeli ob trinajstih
desetminutni zbor, na katerem sem povedal, koliko delovnih nalogov imamo za naslednji dan in
razporedil delo. Do sedme ali osme ure naslednjega dne je moral biti naročen material v krojilnici.
Tam niso smele čakati na nas, prav tako ne v šivalnici, pri klobukih ali slamnikih. Da bi nas čakali, se
tudi ni nikoli zgodilo. Tudi če je bil kdo na bolniški, je moral pa nekdo drug več narediti, včasih pa
smo dobili kakšno pomoč, le bolj malo moških je bilo pri Univerzalu.
SPREMEMBE V NAČINU DELA SKOZI ČAS
Kakšne so bile spremembe v načinu dela, novi stroji, novi delovni pogoji ipd.?
MK (1945–1986): Ni bilo velikih sprememb. Edino v valkanirji, to je bil oddelek, kjer so valjkali
tulce, so ga polomili. Ko sem prišel, so bili tam še vsi stroji iz časa inženirja Stareta. Potem pa so
mislili, da bo stroj moltarola vse naredil, zato so začeli druge stroje odstranjevati (ajnštos, štikvaljka,
valarji so bili, da si noter vrgel volno, pod kislino in vročino pa je nastal gost kvaliteten tulec). Res je,
da so potem rabili manj delavcev, na žalost pa je zaradi tega kvaliteta padla.
MP (1969–2001):: Avtomatske preše so prišle leta 1973, ko so zgradili tudi novo stavbo za pokrivala.
Takrat sem bila ravno na porodniškem dopustu, ki je v tistem času trajal samo dva meseca, potem pa
sem že prišla na delo v novo stavbo.
DA (1969–2002): Novo skladišče za surovine so tudi takrat naredili. Da smo okoli 1980 dobili
računalnike, smo že povedali.
IP (1965–1998): Mi smo imeli standardne šivalne stroje, ki jih nismo kaj dosti menjale. Bili so že
malo bolj izpopolnjeni, da so strigli sami, da so imeli v notranjosti nože. Ti so strigli klobuke in kape,
ko smo jih šivali. Drugače pa ni bilo dosti novosti.
JOK (1963–1998): Enkrat smo dobili neke druge stroje iz Nemčije, a so bili še manj kvalitetni in so
zdržali krajši čas, približno pet let, potem pa so jih ukinili. Ko je v Mengšu slamnikarska tovarna
prenehala delati, smo od tam dobili nekaj mašin, ki smo jih skombinirali z našimi. Moja domača
mašina je tudi Grossman, z njo se da normalno šivati, Anita pa je drugačna in šiva cikcak.
SC (1955–1996): Ko smo se preorganizirali v TOZD-e, smo morali vsem stanovalcem, ki so

živeli v upravni stavbi, kupiti stanovanja, da smo lahko celo stavbo izrabili za pisarne. Imeli
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smo tri TOZD-e: TOZD Pokrivala, TOZD Konfekcija, pa Splošne službe pa so bile svoj
TOZD.
PAKIRANJE IN DOSTAVLJANJE SLAMNIKOV
Kako ste jih pakirali, ko ste jih odpravljali, ali vsakega posebej ali so bili zloženi skupaj?
IK (1947–1988): Imeli smo lastno proizvodnjo kartonskih škatel glede na velikost. Bili so podstavki,
vmes smo dali klobučen papir, ovili smo vsak slamnik. V karton smo dali dve vrsti slamnikov.
Šest slamnikov je bilo zloženih eden vrh drugega glede na velikost, pet ali šest slamnikov po velikosti.
Škatla je bila iz kartona s tem, da je imela znotraj leseno oporo. Kartonski pokrov se je na les našil,
potem se je to zvezalo in zlepilo. Če smo tri dere škatel na dan proizvedli v sezoni, smo rekli, da je
bilo dobro.
Kako so slamniki potovali do naročnikov?
IK (1947–1988): Pošiljali smo jih z vlakom in delno s pošto. Tudi pošta se je s tem ukvarjala. Na
domžalskem kolodvoru je bilo včasih vse polno škatel tovarne Univerzale, tam, kjer so sedaj parkirani
avtomobili.
NORMA IN NORMIRKE
Kako ste si delavci med seboj pomagali? Ali je bilo kdaj premalo delavcev za vse delo?
MK (1945–1986): Nismo si imeli kaj pomagati, ker je imel vsak svojo normo. Nismo tekmoval med
sabo, ker je vsak delal za svojo normo. Včasih smo bili utrujeni, različno je bilo.
Ali so si bili delavci med seboj za doseganje norme konkurenti?
IP (1965–1998): Nismo tekmovali. Vsaka je imela svojo normo in je gledala, da jo je tudi dosegla.
DA (1969–2002): Jaz sem spadal pod komercialo, pod vodstvo Prašnikarja, ki je vodil oddelek
nabave, prodaja pa je bila posebej. V našem skladišču za prodajo nismo izdajali surovin, samo ob
koncu, če so kakšni konci ostali. Če je na primer ostalo 200 metrov lilijona, smo ga pripravili na
posebne kupe, da je prišel nekdo, ki je to kupil, da ni ostajala zaloga. Skladišče za gotove izdelke je
bilo posebej, na koncu stavbe za pokrivala, iz delavnice naprej. Naredili smo tudi veliko novo
skladišče v centru Domžal, na ulici Veljka Vlahoviča, kjer je bila glavna hala za surovine; v Homcu,
nasproti Repanška, pa je bila velika stavba, v kateri so bile surovine pa bunde.
Kakšne so bile norme?
MP (1969–2001): Na preši je bila norma 70 klobukov na uro.
IP (1965–1998): Za šivanje sem imela normo 80 slamnikov na uro. Ko sem strojno opremljala
slamnike, sem morala klobuke hitro obračati, napenjati trak, nato še pentljo, ki jo je ena ročno
naredila, je bilo treba pritrditi. Morale smo res ves čas hiteti. Če nisi dosegel norme, so te klicali na
zagovor k obratovodji Ivu Kralju.
Ali ste normo kdaj presegli?
MP (1969–2001): Smo, ampak potem so jo pa povišali. Najbolje je bilo, če si bil do pol ure čez
normo, potem so te še pri miru pustili. Drugače pa so nam normo dvigovali.
DA (1969–2002): V skladišču pa ni bilo norme. Bili pa so delovni nalogi, ki so bili vezani na
proizvodnjo, na norme vseh drugih. Da bi nas klicali na zagovor, se ne spomnim.
Kdo si je izmislil, da rabite normirke in kaj so te sploh delale?
MP (1969–2001): Te so bile ves čas, kar pomnim. Normirke niso nič delale, ampak niso bile edine.
Samo sedele so zraven, pa imele so svojo pisarno in zelo dobro plačo.
IP (1965–1998): Ne spomnim se, od kdaj so bile. Enkrat sem se res jezila nanje, pa je Ivo Kralj prišel
naokoli in me je vprašal: »Kdaj pa vam je bila norma povišana?« Odgovorila sem, da pred eno uro.
Normirka je kar prišla in je stala zraven tebe. Če pa eden stoji zraven tebe, neprestano delaš in sigurno
več narediš.
DA (1969–2002): Te delavke niso bili ne šivilje, ne klobučarji, le postavljene so bile na to mesto.
MP (1969–2001): Nekatere so bile kljub temu prijazne, npr. Ina Pelan, pa Trudi in Marinka, zadnja pa
je bila obupna. Če je normirka določila normalno normo, smo to sprejele.
Še nekaj me zanima, koliko klobukov na dan ste naredili?
SM (1962–1992): Koliko slamnikov sem naredila, sem pa pozabila. To so bili različni artikli, različne
velikosti slamnika. Norma je bila pa prilagojena obliki, modelu.
V katerem obdobju ste izdelale največ slamnikov? Ali je bilo to okrog leta 1965?
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MV (1954–1989): To je bilo že pred letom 1965, takrat se je že zmanjševalo. Ko so se slamniki začeli
zmanjševati, pa so se pokrivala iz blaga stopnjevala in so se morale te ženske, ki so prej šivale
slamnike, vključiti v šivanje kap. Med njimi je bila tudi Joži Košak. Spomnim se, da smo imeli norme
zelo visoke. Ko smo delali za izvoz, nam je normo določil kupec.
Se pravi, da so vam tujci določali, kakšne norme boste imele?
MV (1954–1989): Tako je, za vsak fenig se je šlo. To je direktor Svoljšak dobro urejal, a bilo je zelo
napeto. Te ženske so bile res zelo pridne in tudi izčrpane po toliko letih dela. Včasih smo delali ob
nedeljah in sobotah, če smo hoteli doseči plan.
Kakšna je bila norma – koliko slamnikov ste morali narediti na uro in koliko na dan?
JOK (1963–1998): To je bilo vse naprej določeno. Ko si dobil model, si že vedel, koliko slamnikov
moraš narediti na uro. Za motlet slamo (za najtanjšo kitko) je bila norma do tri slamnike na uro. Ker je
bila to najožja kitka, smo morali začetek narediti ročno. Tudi mašina je bila predelana na tako ozko
kito. Če je bila kita normalno široka (šansi) za normalni slamnik, je bila norma do 15 slamnikov na
uro.
Ali se je norma spreminjala v različnih obdobjih?
JOK (1963–1998): Imele smo normirke, ki so nam dajale normo. Sedele so eno uro pri nas in gledale,
koliko smo naredile. Ko smo normo presegle, so že normirale. Z njimi smo vedno imele vojno. Norma
se je zato stalno spreminjala. Ko smo jo presegle, so spet prišle normirke in začele normirati. Kdor ni
naredil norme, je bil manj plačan. Če smo morale šivati artikel, ki nam ni ustrezal, nismo mogle doseči
norme. Nek model nam je bolj ustrezal, drugi manj. Meni so slamniki s šilti zelo nagajali. Nekajkrat
sem jih dobila nazaj, ker so bili zaprešani, potem pa sem dobila strah pred šivanjem tega modela.
JOK (1963–1998): Šivalka slamnikov naredi približno tri slamnike na uro iz motlet kite (to je najožja
kita), iz šansi kite pa tudi do 18 otroških slamnikov na uro.
Ali ste morale več delati, če je bila katera na bolniški?
JOK (1963–1998): Ne, normalno smo delale naprej. Nadomeščanja zaradi odsotnosti ni bilo. Mašina
je ostala prazna.
DELOVNI POGOJI V DELAVNICAH
Kakšne so bile pa razmere v delavnici?
MP (1969–2001): Pri prešah je bilo vedno dosti vročine. V skladišču pa je bilo pozimi zelo mrzlo, ko
smo cele dneve delale inventure - vedno okoli novega leta.
IP (1965–1998): V delavnici smo imeli zadosti toplo, pa tudi svetlo je bilo zadosti.
DA (1969–2002): V skladišču je bil vedno prepih. Poleti je bilo normalno toplo, pozimi pa včasih tudi
mrzlo, ker so se odpirala vrata. Skladišča smo imeli na več lokacijah: Dob, Mengeš, Krašnja in
Homec. Skoraj vsak dan smo šli tudi tja.
Posledice
IP (1965–1998), MP: Imamo revmo.
DA (1969–2002): Nekaj posledic je bilo. Proti koncu leta, ko je bilo mrzlo, sem imel večkrat
gronolom in na ta način sem izgubil tri zobe. Vem pa, da imata punci, ki sta delali v skladišču, Mija
Klopčič in Marinka Rožič, zdravstvene posledice na hrbtu in nogah. Pretežko sta nosili, veliko sta se
mamučile.
Kako je izgledala šivalnica, v kateri ste šivali?
JOK (1963–1998): Šivalnica je na koncu izgledala tako, da smo bile šivalke druga za drugo, vsaka za
svojim šivalnim strojem. Ni bilo več skupne mize.
Koliko prostora je imela vsaka šivalka v šivalnici – delovni prostor?
JOK (1963–1998): Prostora je bilo približno dva metra, kolikor je širok stroj z zabojem vred, potem pa
je bila že druga šivalka. Bile smo druga za drugo tako, da smo si kazale hrbet. Prva je bila Iva Ogrinc,
potem Mici Gregorin, Ančka Pečnik, Meta Limoni iz Domžal.
Ali je bilo pozimi zadosti toplo in poleti ne prevroče?
JOK (1963–1998): Zelo toplo. Nikoli nas ni zeblo. Imele so delovne halje, poleti pa predpasnike.
Imele smo tudi zaščitne rokave, kot nekakšne gamaše za roke. Če smo šivale dolgo časa in če je bila
kita groba, smo bile popraskane. Velikokrat smo imele »zadirike«, ko so se kite zadrle v kožo.
Ali imate kakšne posledice na rokah?
JOK (1963–1998): V rokah imam sklepno revmo, ampak to imamo v rodu. Čeprav so bile kite vedno
mokre, ne verjamem, da je revma samo zaradi tega. Mogoče sem bila le malo bolj izpostavljena.
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Ali je bilo zelo hrupno? Kako ste se navadili na hrup?
JOK (1963–1998): Zelo. Včasih smo morale kar nehati šivati, da smo se lahko malo pogovarjale. A
smo vse nadoknadile. Možno je, da imam zaradi hrupa okvaro sluha, zato imam slušni aparat.
Ali ste imeli zadosti svetlobe za šivanje? Ali je vsaka šivalka imela svojo svetilko?
JOK (1963–1998): Luči smo imele vse na stropu, nič pri mašini. Ker smo bile pri oknih, ki so zelo
velika, je bilo dosti svetlobe.
Ali je bilo v delavnici kdaj hrupno in ali so bile kakšne druge posebnosti (npr. smrad, mraz)?
MK (1945–1986): Kjer je bilo pletiranje ali oblikovanje, je bilo zelo vroče, še prevroče zaradi pare. Pri
prešah je bilo malo bolje, da se je dalo delati. Kjer se je pomakalo kranjsko slamo v klej, je bil malo
neprijeten vonj, a ni bilo tako hudo. Fine slamnike se je nazadnje lakiralo s sapon lakom, ki so ga
izdelovali v Heliosu na Količevem. Najprej smo slamnike dali v klej, potem na sušenje, zatem se je
naredila oblika. Ko so bili sprešani, so se lakirali, ker klej ne drži vode, sapon lak pa se ne spaja z
vodo in je neprepusten. Slamniki so bili potem še enkrat sprešani. Tako so se izdelovali najboljši
slamniki. Ta proces se skozi čas ni nič spreminjal.
JOK (1963–1998): Po približno desetih letih smo se preselile v novo stavbo zadaj na dvorišču (se
pravi ok. 1973), kjer so v pritličju izdelovali klobuke, v prvem nadstropju slamnike, na vrhu pa kape.
V stari stavbi pa je ostala samo konfekcija.
VRSTE SLAMNIKOV IN KLOBUKOV
Katere vrste slamnikov ste izdelovali?
MK (1945–1986): Izdelovali smo slamnike iz kranjske slame in slamnike iz tulcev. Pri teh je bila
malo bolj zahtevna obdelava. Najprej smo jih dali na lepljenje v klej, čisto rahlo. Posušili smo jih,
potem pa so šli v proizvodno obdelavo. Na hodniku v kleti smo imeli določeno vlažnost. Nabrali smo
10 ali 20 slamnikov in jih dali na vlago, da so postali vlažni. Ko smo jih odnesli ven, smo jih morali z
mokrimi žaklji pokriti, da se niso izsušili, potem pa smo s takimi delali na šponariji. Če so bili presuhi,
pa smo jih prej še malo oprhali, da so se še malo namočili in jih nesli v klet, da so se navlažili. Žaklji,
s katerimi so bili pokriti, so bili tanki, da se slamniki niso izsušili, ko smo delali. Ko je bilo delo na
šponariji zaključeno, so šli slamniki v prešo. Po prešanju je bilo nadaljnje delo odvisno od tega, iz
kakšne slame so slamniki. Če so bili tulci, krajcev nisi smel odstriči, ker bi se strenali, zato smo jih
zarobili. Imeli smo kroge, »štamperlni« smo rekli, ki so imeli na sredi luknje. Dali smo jih na slamnik
in robili okoli in okoli ter zalikali rob z likalnikom. To smo morali storiti dvakrat, da je bil rob spodvit
navznoter, da se ni trenal. Potem so rob zašili, slamnik pa je moral še enkrat v prešo, ker so se krajci
pokvarili. Na koncu so bili še polakirani, da so obdržali obliko. Kranjska slama je bila bolj za kmečke
slamnike, ti pa so bili bolj fini.
Kakšne vrste slamnikov ste izdelovali?
MK (1945–1986): Nismo delali žirardijev. Klasične kmečke slamnike smo delali z bolj ali manj
širokimi krajci, ki so bili malo zavihani. Tak je bil slamnik Janez. Slamniki so imeli različna imena.
Veliko imen je bilo po vrhovih gora, pa po otokih, ker smo jih veliko prodajali v Dalmacijo. Izdelali
smo zelo veliko slamnikov špičakov za na morje. S slamniki smo zalagali celo Jugoslavijo. Delali sem
tudi vzorce iz pločevine. Izrezoval sem razne rože, tulipane, nageljčke itd. in z barvno pištolo škropil
vzorce na slamnike za okras.
Kakšne vrste klobukov ste izdelovali?
MK (1945–1986): Za klobuke smo imeli tri vrste kvalitetnih tulcev: gladko pobarvane; mele
kvaliteto - grahaste iz dveh barv filcev; eni pa so bili svetlo sivi s črnimi madeži (za v hribe).
Katerih klobukov ste naredili več, ženskih ali moških?
IK (1947–1988): Prvotno je bili to samo moški klobuki. Ko pa se je začela sezona turizma na morju,
so se pojavili damski slamniki. Prvotno so se izdelovali iz kranjske slame; ko te ni bilo več na zalogi,
pa smo bili odvisni od trgovca iz Libanona, da nam je dobavljal slamnate kite, pa tudi tulce. Potem
smo ta polizdelek predelali tako, da je bil oblikovan na naš model. Če model ni bil prav dober, je bilo
treba izdelati nov model, takšnega kot imajo Italijani itd.
Kateri slamniki so se boljše prodajali, iz kranjske ali iz kitajske slame?
IK (1947–1988): Kranjska slama je bila zelo enotna. Pletena je bila v pet slamic ali na 12 slamic.
Široka slama kita je bila predvidena za cekarje in za grobe slamnike. Kar je bilo kit, pletenih v pet
slamic, so bile za slamnike. Razlikovali smo kite za ozek ali za širok slamnik; razlika je bila tudi v
ceni.
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Kako so slamniki dobili imena?
IK (1947–1988): Enega so poimenovali žirardi, pa sombrero – to je bil klobuk, ki je bil špičast, pa
kavboj – je bil klobuk z velikimi kraji in nizko glavo.
Ali so bili otroški slamniki tudi črni in rjavi?
IK (1947–1988): Ne. Samo moški slamniki so bili črni in rjavi, pa mogoče kakšen ženski. Iz kolekcije
30-ih različnih slamnikov sta bila na primer dva črna. V Dalmacijo smo prodajali v glavnem naravne
barve. Vsako leto smo slikali celotno kolekcijo. Žal tega arhiva ni več. V Univerzale so vse zmetali v
smeti. Vse je šlo v papirnico.
Ali ste v tovarni šivali tudi druge slamnate izdelke? Če ste jih, katere?
JOK (1963–1998): Ne. Neke torbice smo šivale vmes, a zelo redko. Zašite so bile na mašine, tako kot
slamnik. Enkrat smo šivale mini slamničke za prodajo, pa košarice za kruh ali peharčke.
Katere slamnike je bilo najtežje sešiti in zakaj?
JOK (1963–1998): Težko bi rekla. Eni modeli so bili lažji, drugi težji za šivanje. Eni modeli pa so bili
takšni, da si se moral res potruditi. Nekateri modeli so bili zapleteni zato, ker so imeli razne gube.
Posebno zakomplicirano je bilo šivanje slamnikov s šiltom, ker je bil šilt samo spredaj. Ko so jih
prešali, jih je preša velikokrat potegnila, tako da je bilo veliko zaprešanih. Če slamnik nisi dosti
globoko naredil, je počil, ko so ga dali v prešo. Imele smo kar veliko reklamacij. Krive smo bile vedno
šivalke, čeprav je bil včasih kriv material ali pa je bil slamnik zaprešan. Te slamnike smo strenali in
popravili, nekaj pa smo jih vrgli v smeti, npr. če so bili strgani.
Kako je izgledal najlepši slamnik, ki ste ga kdaj sešili?
JOK (1963–1998): Zame je najlepši slamnik domžalski žirardi slamnik. Ta slamnik je lep, če ga
človek zna nositi, če ga moški ali ženska nosi z dušo in s srcem. To je edin slamnik, ki ga nosijo tako
ženske kot moški. Ženski žirardi ima pentljo na desni strani, moški pa na levi, model pa je za oba
spola enak. To je mestni slamnik, veliko ga nosijo v narodnih nošah.
Vrste slamnikov
JOK (1963–1998): Za damske slamnike s širokimi krajci je bila posebna mašina. Tudi za šivanje
znojnice je bila mašina, jaz je nimam, zato znojnice lepim. To so bile različne faze izdelave slamnika.
Jaz sem jih šivala, potem so se prešali, potem so šli v štafiranje (šivanje okrasnih trakov in šivanje
znojnic). Vsak model ima ime, npr. tale je Klemen, navadni moški slamnik je bil Janez. Žirardi
slamniki so bili najprej okrogle oblike. Merile smo ga tako, da smo ga dale v kalup. Vrste slamnikov
so: s šiltom (moški ima samo šilt, ženski pa ima še malo obrobe zadaj), mornarski, otroški, čebelarski
(je nižji in zgoraj raven, malo je zavihan), črn je za mestno narodno nošo, sombrero je v špico,
Univerzalov otroški slamnik s plastičnim senčnikom (za to smo imeli v Univerzalu poseben stroj),
samo trak s šiltom, žirardi. Iz slame delam tudi sete šatuljic, vazic in podobno.
PRODAJA SLAMNIKOV
Kako se je spreminjala količina proizvedenih slamnikov in klobukov?
IK (1947–1988): Leta 1970 je bila izdelava slamnikov na višku, potem pa je sledilo upadanje. Leta
1980 smo izdelali le še 300 do 400 slamnikov. Takrat je bil že poudarek na konfekciji. Klobuki,
pokrivala kot taka, so se močno zmanjšala, ko se je začel avtomobilizem. V avtu redko vidiš človeka s
klobukom. Prej so vsi nosili klobuke, potem pa nihče več. Zato smo proizvajali druga pokrivala, razne
kape, od otroških do damskih itd. predvsem za na plažo.
Ali so hodili prodajalci v tovarno ali ste slamnike kako drugače pošiljali v trgovine?
IK (1947–1988): Za večja podjetja, kot je bila Nama Zagreb, Robna kuča Beograd, so bila direktna
naročila. Naš potnik je obiskal te trgovine, tam dobil naročila in jih sporočil v komercialo. Komerciala
je naročilo posredovala v proizvodnjo, da rabimo toliko in toliko slamnikov določene vrste in kdaj je
rok izdelave.
Kam ste prodajali slamnike v tistem času?
IK (1947–1988): Vsak klobučar, ki je imel svojo trgovino za prodajo klobukov, je imel v poletnem
času mrtvo sezono. Ker je imel svojo trgovino, je zato poleti nabavljal slamnike. Takrat je bilo
razmeroma veliko klobučarjev. V Ljubljani so bili trije zelo močni, nekaj pa je bilo še takšnih, ki so
delali mimogrede. Tudi Hrvaška je imela zelo močno klobučarsko obrt. Največ slamnikov se je
prodalo takrat, ko se je začel razvijati obmorski turizem, okoli leta 1970. Takrat so ob vsej obali, od
Reke do Črne gore, postavili kioske, v katerih so prodajali slamnike. V Univerzale so hodili po
slamnike, ob obali pa so jih prodajali. Kmalu po tistem so večje blagovne hiše hotele imeti svoje
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oddelke s klobuki in slamniki. Tako so začele odkupovati naše proizvode klobukov in slamnikov ter
jih prodajale. To se je v tistem času zelo razmahnilo.
Na katera tržišča ste prodajali? Ali ste slamnike kdaj tudi izvažali?
IK (1947–1988): Ne. Prodajali smo jih samo po Jugoslaviji, največ v Dalmacijo in v Vojvodino.
Potniki so prihajali, potem pa so slamnike prodajali na stojnicah.
S kakšnim namenom so Vojvodinci kupovali slamnike? Za kaj so jih uporabljali?
IK (1947–1988): Uporabljali so jih za kmečka pokrivala. Tam je bilo veliko kmetov, v Slavoniji in
Vojvodini, pa so bili poleti vsi pokriti s slamniki.
Kakšen status je tukaj imel slamnik? Ali je bil slamnik na domžalskem koncu boljše ali delovno
pokrivalo?
IK (1947–1988): Tukaj ga večinoma za delo niso uporabljali. Delno so ga nosili na polju. No, tukaj
tega ni bilo veliko. Edino damske slamnike, ko je bil uvoz bolj fine slame, so tudi pri nas nosile
ženske. Drugače so bili slamniki večinoma namenjeni za plažo na morju, v Dalmaciji.
Ko smo včasih želi žito, so imele vse ženske široke slamnike, s širokimi krajci. Ali ste te tudi
delali v Univerzale?
IK (1947–1988): Ja, to je delal Univerzale, a ne prav veliko. Uporabljale so jih ženske pri ročnem
žetju in pri spravilu sena. Prodajali so jih tudi v klobučarskih delavnicah.
Ali je imel Univerzale že v začetku, takoj po vojni, svojo trgovino?
IK (1947–1988): Univerzale je imel v Domžalah svojo trgovino. Kjer je bila kavarna, je bila trgovina
Univerzale. Tam so najprej prodal klobuke iz Škofje Loke in iz Univerzala ter Univerzalove slamnike.
No, potem so začeli s konfekcijo, pa se je v tej trgovini prodajala konfekcija.
Kolekcije slamnikov
IK (1947–1988): Imeli smo poslikano vso kolekcijo, ki je bila zelo obširna. Leta in leta smo prodajali
slamnike in ljudje so jih poznali. Potem pa smo samo opremili nove, jih slikali in jih vstavili v
kataloge. S temi dopolnili smo hodili naokrog in nismo več imeli katalogov celotne kolekcije.
Kako je šla prodaja?
JEK: Tako, kot je že direktor povedal. Nekaj časa je posel cvetel, na koncu, ko se je začela Jugoslavija
kregati, pa so robo še jemali, plačali je pa niso. Plačilna disciplina ni bila nikoli prav dobra.
Kakšne so bile takrat metode, da ste prišli do denarja?
JEK: Imeli smo potnike po vseh republikah, da so z našo kolekcijo hodili po Jugoslaviji in
predstavljali naše izdelke, slamnike, konfekcijo, kape, klobuke. Za vsako republiko je bil svoj potnik.
Oni so vzpostavljali stike z velikimi trgovskimi hišami, kot so zagrebška Nama ali blagovna hiša
Beograd, ki so imele okoli 34 trgovin po večjih in manjših mestih. Imeli smo sistem zaključevanja, da
so hodili v tovarno ali pa smo imeli posebne sestanke, kjer so naročali blago. Šli smo: nekdo iz prodaje
in potnik, pa kolekcijo smo peljali, v nek hotel ali dvorano smo povabili poslovodje in direktorje, da so
si našo kolekcijo ogledali in naročali.
Kdo je v tovarni skrbel za prodajo slamnikov?
JOK (1963–1998): Imeli smo trgovske potnike, ki so prodajali na terenu. Jelka Kralj je bila
komercialistka. O tem vem bolj malo. Zelo redko sem šla v pisarno, ker nismo imele časa. Neka
gospa, ki je delala na konfekciji, mi je zadnjič na sejmu rekla, da še ni videla, kako se šiva slamnike,
pa je veliko let delala v Univerzale. Po drugih oddelkih se ni hodilo. Ko si zjutraj prišel, si moral
delati. Velikokrat smo imeli kakšen sestanek, da smo izvedeli, kaj je novega, ali pa zbor delavcev.
Parkrat smo imeli sestanek kar na dvorišču.
Kam so slamnike prodajali – po Sloveniji, po Jugoslaviji, v izvoz?
JOK (1963–1998): Prodajali so jih po Jugoslaviji, v Nemčijo pa so šli klobuki. Klobuke so delali iz
filca, iz tulcev in iz blaga.
Kako je nihala uspešnost prodaje v času vaše zaposlenosti v tovarni?
JOK (1963–1998): Pozimi so se bunde prodajale, poleti pa slamniki. To je bilo sezonsko. Kučme smo
delale poleti, prav tako tudi kombinezone in hlače. Če je bila zima slaba, smo prodali manj bund. Če
so ostajale zaloge, smo morali delati kaj drugega, kjer je bila potreba. Pomagat smo morale kapam itd.
Edino slamnikov niso mogle druge šivati, ker niso bile za to priučene. Me pa smo pri klobukih lepile
znojnice, všivale trakove itd. Kape so se šivale na normalnem šivalnem stroju.
Ali so slamnike prodajali tudi v tovarniški trgovini?
JOK (1963–1998): Dolgo časa smo imeli smo tovarniško trgovino Univerzale. V njej smo imeli vse,
kar smo izdelovali, od kap, slamnikov do konfekcije, vse se je v njej dobilo.
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Kakšne so bile cene slamnikov, če bi jih primerjali z današnjimi cenami?
JOK (1963–1998): Tega natančno ne bi vedela. Zdi se mi, da so bili slamniki vedno dragi. Cenejši so
bili izdelki iz tulcev. Veliko tulcev smo tudi kupovali. Te smo samo sprešali in zašili obrobo, če so bili
obrezani. Ti slamniki, ki so potem šli v večje trgovine kot sta Spar in Interspar, pa k Ribničanom, so
bili toliko cenejši. Pravi slamnik iz slame pa se je zato zdel zelo drag. Rekli so, da smo predragi,
potem pa so videli, da je tulec sicer poceni, ni pa tako kvaliteten. Tulec ni bil šivan, ampak samo
prepleten. Kitajci so jih delali strojno.
MEDSEBOJNI ODNOSI MED DELAVCI
Kakšna je bila kolegialnost med starejšimi in mlajšimi delavci? Ali so z veseljem prenašali
znanje?
MV: Kakšne starejše so bile tudi malo ljubosumne in niso čisto vsega pokazale, kako bolj hitro
oblikovati. Ampak so bile pa mlade tudi iznajdljive in je kar šlo.
Kakšni so bili odnosi med delavci?
DA (1969–2002): V vseh letih se ne spomnim, da bi se kdaj skregali, da bi si bili nevoščljivi, ker za to
ni bilo možnosti. Noben od nas ni bil lenuh, vsak je vedel, kaj mora narediti, bili smo zelo povezani.
IP (1965–1998): Sodelavke smo se med seboj zelo dobro razumele.
Ali ste imeli čas za klepet ob kavi?
DA (1969–2002): Pri nas je bilo to ob osmih zjutraj, samo brez cigaret, ker se v skladišču ni smelo
kaditi.
IP (1965–1998): Me smo spile kavo takoj zjutraj, ko smo prišle na delo. Tako je bilo potem, ko smo
bile v novi stavbi.
MP (1969–2001): Prešarji smo se družili s šivalkami. Vsi smo delali v eni veliki odprti hali. Bili sta
Julka in Tilka, ki sta ribali tulce, potem sem bila jaz na prešah, potem so bile delavke, ki so štafirale.
Za delo z lepilom smo imeli poseben prostor, kurnik smo mu rekli, ker je tam zelo smrdelo. Luštno
smo se imeli, dokler je bilo tako, kot je treba.
Ali ste si šivalke med seboj pomagale ali ste si bile konkurentke?
JOK (1963–1998): V začetku smo bile zelo povezane, bilo je luštno, saj smo bile med seboj
prijateljice. Včasih smo imele med delom tudi kakšne šove, vmes pa smo pridno delale. Potem pa smo
začele biti druga drugi malo nevoščljive zaradi norme. Nismo bile skregane, ampak je bila prisotna
neka tekmovalnost. Malo so bile za to krive normirke, najbolj pa smo bile krive šivalke same, ker smo
bile preveč pridne in tekmovalne. Ko so normirke opazile, da smo malo več zaslužile, so nam takoj
dvignile normo.
Kako ste se razumeli z drugimi delavci?
JOK (1963–1998): Z drugimi delavci smo se dobro razumeli. Povezani smo bili z vsemi, s tistimi za
prešo, pa s tistimi, ki so ročno šivale znojnice in okrasne trakove. Družile smo se le ob kavi, drugače
pa ni bilo časa, čeprav smo se dobro razumele.
V kakšnih odnosih ste bili s sodelavci? S kom ste se dobro razumeli?
MK (1945–1986): Vse sorte je bilo. Če sem rekel, da ni dobro narejeno, je bil pa kreg.
Sta se z Jelko Kralj razumela – glede na njen komentar na Srečanju pod slamniki?
MK (1945–1986): Nič nisem imel z njo, ker je ona delala v komerciali. Njen mož, pokojni Ivo Kralj,
pa bi lahko marsikaj povedal. Vse mogoče je bilo. Vem, zakaj je Jelka Kralj tako rekla. Z njenim
možem Ivom Kraljem se včasih nisva preveč dobro razumela. Bil je moj šef, pa je vedno malo za
Nemce vlekel, ko so prišli v nabavo, in bil je avtoritaren, da bo tako, kot bo on rekel. Jaz pa sem se
zavzemal za dobro tovarne, pa se zato včasih nisva preveč dobro razumela.
ODMOR ZA MALICO
Kako ste imeli organizirano malico?
IP (1965–1998): V začetku smo prinašali s seboj suho malico, sendviče in podobno. Potem smo dobili
menzo in kuharja Jožeta Šprajcarja. Med delovnim časom so nam s kuhinje prinesli pijačo, čaj,
malinovec ali oranžado.
DA (1969–2002): To je bilo okoli leta 1976. Malica v menzi je bila odlična. V kuhinji so bili štirje ali
pet zaposlenih.
MP (1969–2001): V kuhinji so delale še Angelca Sajevic, Milka, Inge Skok in Ančka Hrovat.
Kako ste imeli organizirano malico? Kje ste jedli in kakšna je bila hrana?
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JOK (1963–1998): Najprej – prvih deset let - je bila malica mrzla. Potem, ko so zgradili tovarniško
menzo, so nam kuhali topli obrok. V kuhinji so zaposlili kuharja in pomočnike, enih pet vseh skupaj je
delalo v kuhinji. Če ti topli obrok v menzi ni ustrezal, si za malico lahko vzel bon in si potem na koncu
mesca z njim dobil kakšno salamo ali drugo suho hrano. To sem kar koristila, saj menze nisem imela
nikoli preveč rada. Malico sem raje nosila s seboj, pa tudi sladice smo imele. Če je katera doma kaj
sladkega spekla, je to prinesla v službo.
PRAZNOVANJA
Ali ste praznovali rojstne dneve, praznike?
MP (1969–2001): Rojstne dneve smo praznovale, pa imele smo tudi maškare.
IP (1965–1998): Za dan žena so nam moški čestitali in nas obdarili z rožico. Enkrat na začetku smo
dobile prt tovarne Induplati, enkrat pa vazice.
DA (1969–2002): V skladišču smo praznovali samo rojstne dneve, drugo pa ne. Praznovanje je bilo v
obliki malice in je trajalo deset do petnajst minut. Takrat smo še komercialo povabili v skladišče, ker
smo z njimi vzdrževali pristne stike. Pri tem nikoli ni bilo nobenega alkohola, za to je bila stroga
prepoved.
Ali ste praznovale rojstne dneve in kako?
JOK (1963–1998): Rojstne dneve smo obvezno praznovale ob kavici. Prinesle smo še kakšno pijačo,
pa kakšno pecivo. Daril si nismo kupovale. Edino, ko se je katera upokojila, smo ji kupile darilo, pa
tudi povabile smo se gostilne izven delovnega časa.
Ali ste imeli novoletne zabave?
JOK (1963–1998): V začetku smo imeli Univerzalove novoletne zabave. Tovarna jih je priredila, npr.
po seji delavskega sveta. Direktor je imel govor, da smo vedeli, v kakšnem stanju je tovarna. Potem
smo imeli glasbo in tovarniško zabavo, skoraj vsako leto. Novoletne zabave smo imeli med malico v
menzi, ki smo jo novoletno okrasile. Parkrat smo imeli v menzi tudi proslave. Tega je bilo sčasoma
vedno manj. Kasneje smo se sodelavke pred novim letom dobivale izven službe. Na ta srečanja imam
lepe spomine. Za novo leto smo okrasile tudi delavnico. V tovarni nam je bilo prijetno, razen na
koncu, kot še marsikje, saj je veliko tovarn propadlo.
Ali ste praznovale druge praznike?
JOK (1963–1998): Praznovali smo dan žena. V delavnici so delali trije moški in ti so nam prinesli
nageljčke. Nekaj časa so sodelavke za dan žena naredile proslavo. Nekatere proslave smo imele tudi v
dvoranah, po njih pa malo pojedine. Za nastop smo povabile kakšne pevke, saj svojega zbora v tovarni
nismo imeli. Me smo samo recitirale. Proslave smo imele v dvorani na Viru, velikokrat tudi v Hali
Komunalnega centra v Domžalah. Ko so zgradili menzo, so bile proslave v jedilnici. Praznovanja smo
imeli redno, dokler je bil direktor Matija Svoljšek.
VLOGA SINDIKATA
Ali ste imeli sindikat dobro organiziran?
IP (1965–1998): V začetku je bil dober, potem pa je šlo vse navzdol.
DA (1969–2002): Sindikat ni imel nobene besede.
Kdo so bili sindikalni zaupniki?
DA (1969–2002): Jaz sem bil štiri leta. Sindikalni zaupniki so bili še: Janez Pižem, Marjan Breznik in
Vojka Cerar. Mandat je vedno trajal štiri leta.
MP (1969–2001): Moj nekdanji mož je bil predzadnji sindikalni zaupnik. Kolikokrat sem mu doma
rekla: »Janez, daj, reči kaj, saj vidiš, kaj nam delajo.« Za njim je bila še Marta Mlakar z Depale vasi.
Ali ste imeli dobro organiziran sindikat?
JOK (1963–1998): Imeli smo sindikat, pa ne za to, da bi se potegoval za pravice delavcev. Imeli smo
ga, da smo imeli sestanek, na katerem smo izvedeli, kaj se dogaja v Univerzalu, kako moramo delati,
kar se tiče programa, take stvari. Stavke, ki bi se zavzemala za delavce, nismo imeli nikoli.
Kakšno vlogo je še imel sindikat? Ali je skrbel tudi za letovanja?
JOK (1963–1998): Organizirali so veliko sindikalnih izletov. To so bili izleti po Sloveniji, po Hrvaški,
(npr. v Pulj z avionom), na Češko itd. Veliko je bilo izletov po Jugoslaviji. Prav lepo je bilo na njih.
Sindikat nam je priskrbel ozimnico, pa kakšno hrano, posteljnino, obleko in takšne stvari po
ugodnejših cenah. Organiziral je tudi novoletne zabave, proslave in obisk dedka Mraza za otroke.
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Za letovanje smo imeli počitniške enote. Pred tem smo vse proste sobote delale za to, da smo jih lahko
kupile. Imeli smo jih v Novem Gradu, v Červarju, na Veliki Planini in v Podčetrtku. Tako smo hodili
na dopust v svoje počitniške domove ali hišice. Bilo je več stanovanj, tako da smo lahko šle po tri
sodelavke naenkrat in smo se imeli luštno. V Univerzalu je bilo včasih vse dobro organizirano.
PLAČA
Kakšen je bil povprečen zaslužek šivalk slamnikov v primerjavi z drugimi poklici?
JOK (1963–1998): Med direktorjem in šivalko je bilo razmerje 1: 3, kar je zelo malo, ali največ 1: 5.
Ni bilo take razlike, kot je danes z menedžerji. Včasih smo dobivale tudi dobičke, pa 13. plačo, zelo
lepo smo bile priskrbljene. 25 let nam je lepo šlo, zadnjih 10 let pa vedno slabše. Ko se je direktor
Svoljšak upokojil in je prišel direktor Milan Marolt, pa je postalo vse bolj čudno. Štirje vodilni so se v
tovarni zamenjali naenkrat. To so bili: direktor Marolt, komercialist Kraševec, pravnik Kovač in
Ognjavčeva.
Ali ste kdaj dobili trinajsto plačo?
MP (1969–2001): Trinajsto plačo smo dobivali vsako leto, dokler je bil direktor Svoljšak.
IP (1965–1998): Za 29. novembra. smo dobili kakšen poračun. Razlika med najnižjo in največjo plačo
je bila takrat zelo majhna, 1 : 3.
DA (1969–2002): Dokler je bil direktor Svoljšak, nikoli ni bil problem za plačo.
Ali je bila plača primerna za vaše delo ali se vam je kdaj zdelo, da bi morala biti višja?
MK (1945–1986): Nismo bili preveč zadovoljni, kdo pa je zadovoljen s plačo. Tisti, ki niso delali v
proizvodnji, so imeli slabo plačo. V filcariji, kjer so delavke delale tulce, so imeli tudi zelo slabe
delovne pogoje zaradi pare, pa še slabo so bile plačane. Najbolje je bilo plačano pletiranje ali
oblikovanje klobukov, ki je bilo težko delo, tudi zelo vroče. Morali so stalno odpirati velike peči,
dajati stvari noter in ven. Imel sem vse ožuljene roke, pa še opekel si se lahko. V notranjosti peči so
bili železni radiatorji, da je para ves čas iztekala.
Ali ste kdaj dobivali trinajsto plačo?
MK (1945–1986): Smo jo dobili nekajkrat v sedemdesetih letih.
Ali so kdaj delili dobiček, če je bil? V katerih letih?
MK (1945–1986): Tudi dobiček smo dobili, približno trikrat, kot se spomnim. Prvi dobiček pa je šel
za stranišča. Pred tem so bila stranišča še na štrbunk. Tam je zelo smrdelo. Ko smo ustvarili prvi
dobiček, smo se mu odpovedali zato, da smo naredili stranišča. Takrat je bil Matija Svoljšak že v
tovarni, a je bil še tehnični direktor.
GENERALNO ČIŠČENJE IN DOPUSTI
Kako je bilo v času dopustov?
JOK (1963–1998): Cela delavnica je imela poleti dva tedna kolektivnega dopusta. Na začetku tega
smo imele nekatere delavke en teden generalnega čiščenja. Majstrica nas je izbrala. Starejšim ni bilo
treba. Čistile smo mlajše, tiste, ki smo pozneje prišle v tovarno. Generalno smo morale pospraviti
celotno halo, potem pa smo šle še me na dopust. Vso delavnico smo morale zribati, očistiti okna, vse
premazati. Tako nam je nekaj dopusta ostalo, ki smo ga izkoristile kasneje.
Ali ste kdaj sodelovali pri generalnem čiščenju v času kolektivnih dopustov?
IP (1965–1998): Takrat smo vse pospravili, potem pa smo šli na kolektivni dopust.
MP (1969–2001): Tudi. Takrat smo imeli še kolektivni dopust. Kasneje pa je čas dopusta vpisal vsak
sam.
KRIZNI ČASI IN VZROKI ZANJE
IK (1947–1988): Potem pa je prišla nova garnitura delavcev, prej zaposlena v administraciji. Prišli so
na delovna mesta, kjer bi bilo potrebno imeti več kvalifikacij oziroma stroke. Ta garnitura posebne
stroke ni imela, ker so bili prej uslužbenci. Delno so delali v konfekciji, ampak tam se je samo
prodajalo, ker je bila konjunktura. Imeli smo pet trgovskih potnikov, ki so tisto, kar je bilo
proizvodnje, vse prodali. Stagnirati je proizvodnja začela na račun Kitajske, ker so od tam začeli
uvažati tekstilne izdelke, kot so hlače, jopiči, bunde. Potem pa je izdelava tukaj postala predraga.
Ali ste se upokojili prej, preden je tovarna zašla v krizo?
IK (1947–1988): Ja, kmalu zatem, v dveh letih je bilo vsega konec. Najprej so bili slamniki v
upadanju, potem so bili klobuki v upadanju, na koncu pa je bila še konfekcija v upadanju.
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Kakšna pa je bila kvaliteta blaga v tovarni Univerzale?
IP (1965–1998): Vse, kar je bilo izdelano v tovarni Univerzale, je bilo kvalitetno, dokler niso začeli
uvažati tekstila s Kitajske. Za to sta poskrbela direktor Milan Marolt in tedanja domžalska županja
Cveta Zalokar Oražem. Naši delavci so na ta uvoženi tekstil samo našili etikete. Ko so ljudje nosili ta
oblačila, so se jim zelo hitro razparala po šivih in se razbarvala, ko so jih enkrat oprali. Potem pa so
kupci nosili nazaj kupljena oblačila, da so jih naše šivilje popravljale. S tem smo zapravili ves ugled
nekdaj kvalitetnih izdelkov tovarne Univerzale.
DA (1969–2002): Na Kitajsko so šli večkrat. S Kitajske je potem prišlo zelo veliko kontejnerjev, ki so
jih postavili pred skladišče, mi pa smo iz njih zlagali uvožene izdelke. Zato je bilo naenkrat delavcev v
tovarni preveč.
DA (1969–2002): Dvakrat tedensko smo dobivali kamione iz Nemčije, ko smo delali za Heda Zeresa,
za Fišerja in za Danlop. Imeli smo celo Danlopovo licenco, ki smo jo dajali na svoje oblačilne
izdelke. Danlopovo etiketo smo dajali tudi na kitajske bunde, s tem pa se je začela polomija.
Univerzalova bunda je bila trpežna, najmanj pet let si jo lahko nosil.
IP (1965–1998): Kitajske bunde so takoj začele pokati po šivih, potem pa so jih naše ženske cele
popoldneve popravljale. Eno bundo so razparale, da so dve popravile.
MP (1969–2001): Pri kapah smo imeli sestanek, ko je direktor Marolt rekel, da če damo tovarni svoje
certifikate, nihče ne bo izgubil službe. Izgubili smo službo, pa tudi ničesar nismo dobili iz tovarniških
certifikatov. Na njih sem imela, na primer, znesek 1.000.037 tolarjev, kar bi morala dobiti, pa nisem
nikoli dobila nič. Nobeden ni nič dobil iz njih.
MP (1969–2001): Če je bila kriza, potem bi lahko opustili konfekcijo, obdržati pa bi morali
izdelovanje klobukov in slamnikov. Starejše delavke bi naučile mlajše in tovarna bi lahko normalno
obratovala naprej. Samo poglejte, koliko dela ima tovarna Šešir, ki izdeluje klobuke še danes jih
izvaža v Ameriko in še kam.
IP (1965–1998): Izgledalo je, kot da je bilo ukinjanje tovarne načrtno.
DA (1969–2002): Če je konfekcija malo slabše šla, nič hudega, saj smo delali še klobuke in slamnike.
Delali smo tudi otroški program, vse za majhne otroke od kapice dalje, lepo vezeno, letna in zimska
otroška oblačila, različne stvari. Proizvodnja kap je bila zelo močna, določen čas celo močnejša od
konfekcije.
Kdaj in kako se je začela kazati kriza v tekstilni industriji?
JOK (1963–1998): Kriza se je poznala že 90. leta, ko se je proizvodnja začela malo manjšati. Vsak je
vlekel na svojo stran, klobuki zase, slamniki zase, konfekcija zase. Prisoten je bil strah pred izgubo
službe, med sabo smo začeli tekmovati. Potem pa je bilo čedalje slabše.
Kako so reševali težave s pomanjkanjem dela? Ste bili kdaj doma, ker ni bilo dela?
JOK (1963–1998): Tudi to se je takrat začelo. Če ni bilo dela, smo morale vzeti dopust. Sedele v
tovarni brez dela nismo nikoli. Plača se je manjšala, ker je bila odvisna od norme, ki pa je bila zelo
visoka. Nazadnje je bil že redek artikel, da smo lahko še dosegle normo. Norma je bila nedosegljiva
zato, da so nas lahko manj plačevali.
Kaj se je spremenilo z lastninjenjem podjetja po osamosvojitvi 1991?
JOK (1963–1998): Lastninjene se je začelo enkrat po letu 1991. Delavci smo dobili Univerzalove
delnice, a iz njih nikoli nismo nič dobili. Vse delnice so se nekje izgubile. Direktor Marolt je rekel, da
moramo eno plačo pustiti tovarni, da bi imeli delavci svoj delež v lastništvu Univerzala. Takrat smo se
uprle. Takrat smo že slutile, da se podjetje podira.
Ali ste bili brezposelni, ko je tovarna leta 2003 prenehala delovati?
JOK (1963–1998): Leta 2003 sem se upokojila, a sem bila že pet let prej nezaposlena, na čakanju, kot
smo rekli. Leta 1998 je bilo že toliko manj naročil in manj dela, da so nas odpuščali. Takrat jih je vsaj
še 20 delalo v delavnici. Proizvodnja kap je takrat še normalno delovala, a ne več dolgo. Bila sem na
Zavodu za zaposlovanje. Imela sem še srečo, saj sem dobila odpravnino v šestih obrokih, kasneje tudi
odpravnin ni bilo več. Za vsako sodelavko, ki je odšla kasneje iz tovarne, je bilo še slabše.
ODPUŠČANJE DELAVCEV V TOVARNI UNIVERZALE
DA (1969–2002): V skladišču smo imeli še veliko lilijona, pa raznega materiala za bunde, veliko
tulcev, barve in drugih surovin. Ko so mi dali delavsko knjižico, sem hotel narediti primopredajo, ker
je bilo še toliko blaga v skladišču. Pa me vodilni niti slišati ni hotel. Rekel je: »Tvoje ni, lahko kar
greš.« Vztrajal sem, da primopredaja mora biti že zaradi protokola, pa nisem nič dosegel. Ko sem
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odšel iz tovarne, sem skladišče samo zaprl, niti ne zaklenil. Potem pa sem slišal, kaj se je s tem
materialom dogajalo. Poudarjam pa, da ga ni bilo malo. V skladišču je bila v balah najmanj še polletna
proizvodnja, kar pa je bilo drugih surovin, ne vem točno. Po tistem nisem imel več dostopa v
skladišče, čeprav sem enkrat hotel iti nekaj pogledat, a me niso več spustili noter.
MP (1969–2001): V tovarni je bila skupina ljudi: direktor Milan Marolt, komercialist Krašovec, pa
Ivica Ognjanovič, županja je bila takrat Cveta Zalokar Oražem. Ti nosijo vsak svoj del odgovornosti
za propad tovarne Univerzale.
DA (1969–2002): Mene so imeli malo na piki, ker se jim nisem pustil. Najprej so mi rekli, da naj kot
vodja skladišča določim štiri delavce iz skladišča, ki bodo šli stran, ki bodo dobili delavske knjižice.
Pa sem rekel Prašnikarju, ki je bil moj nadrejeni: »Tega pa jaz ne bom naredil.« On je bil vodja
nabave, Krašovec pa je bil kot vodja komerciale še nad njim. Sploh se nisem strinjal, da bi štiri
delavce kar odpustili. Rekel sem: »Ne se hecat iz takih stvari.« To so bila mlada dekleta, pa sem se
postavil zanje. Če bi to naredil, kar so od mene zahtevali, si ne bi odpustil celo življenje. Mi smo živeli
in delali skupaj in se dobro razumeli. Tako so nas hoteli tudi med seboj skregati, ampak v skladišču
jim to ni uspelo. Zato so me imeli na piki. Na moje mesto so nastavili novo vodjo skladišča. Ne bom
povedal, katera je to bila, a z njo se ni dalo čisto nič komunicirati, ker je bila poslana z vrha, z vodstva
tovarne. Položaj je bil zelo čuden in ker mi niso mogli narediti drugega, da so me dali pred
disciplinsko komisijo. Krašovec me je enkrat ob pol osmih zjutraj poklical in mi naročil: »Pridite takoj
v krojilnico, da se kompletne smeti pospravijo.« Meni se je zdelo to malo čudno, ker tega še nikoli
prej ni naročil. Že prej smo včasih pomagali dekletom tako, da smo z rudlom odpeljati kartone s
smetmi, ki so nastale pri rezanju. Drug drugemu smo si delavci tako pomagali. »Zdajle pa ne, mi
imamo delovne naloge za proizvodnjo, zdajle ne moremo, po malici pa bomo takoj to uredili,« sem
mu rekel. Pol ure zatem je Krašovec prišel v skladišče češ, da mu oporekam. Takrat sem mu povedal,
kako poteka delo v skladišču. Zaradi tega, ker sem oporekal, so me dali na disciplinsko komisijo, kjer
so me obravnavali in mi grozili z odvetnikom. Če je ena škatla smeti več vredna kot delovni nalogi za
proizvodnjo, kjer bi zaradi tega ostalo brez dela veliko ljudi, potem bi bilo to v redu. No, iz tega potem
ni bilo nič, čeprav so na vsak način hoteli, da bi sam zapustil tovarno, tega pa nisem hotel. Novi vodji
skladišča sem rekel: »Gospa, na tak način, s takšno aroganco do delavcev, se ne bo izšlo. Z delavci
moraš imeti dobre odnose.«
IP (1965–1998): Tudi v delavnici smo se dobro razumeli in smo bili prijatelji med sabo. Še danes smo
prijatelji, če skupaj pridemo.
MP (1969–2001): … Potem je šlo pa vse navzdol. Nekaj sodelavk je moralo oditi na čakanje že leta
1998. Bila sem v prvi skupini 25-ih delavk, ki smo morale oditi iz Univerzala v tovarno Tosama. Nič
nisem vedela, nihče nam ni tega prej omenil. Samo Veronka Jesenšek s kadrovske službe mi je v petek
popoldne telefonirala, ko sem bila že doma: »V ponedeljek greš pa v Tosamo delat.« Tovarna sama
nas je tako premestila. Zgodilo pa se je tudi tako, da je bil Miro Nemec na bolniški, pa sem morala
dopoldne delati v Univerzalu, ker sem bila edina, ki sem še znala delati na prešah, popoldne pa sem
morala v Tosamo. Mi smo bili v Tosamo samo posojeni. Plača je bila že tako nizka, nismo si upali nič
reči, da ne gremo. Najstarejši delavki, jaz in še ena iz Depale vasi, sva tam delali šest let in se nama je
ravno izšlo, da sva se lahko upokojili. Nekaterim pa v Tosami še vedno podaljšujejo delovno razmerje.
Ko mine pol leta, jim spet podaljšajo delovno razmerje še za pol leta. Takšen je bil očitno dogovor
med vodstvom Univerzala in Tosamo.
IP (1965–1998): Jaz odpravnine nisem dobila. Sodelavka, ki je šla na čakanje decembra 1997, je še
dobila odpravnino, jaz pa, ki sem morala oditi na čakanje aprila 1998, pa nič več.
Kakšne težave so bile? Kako so jih pojasnili?
MP (1969–2001): Nič niso pojasnili. Samo rekli so: »Jutri te ni treba.«
DA (1969–2002): Nihče od vodstva in nihče od sindikata nam ni ničesar povedal, čeprav smo malo že
slutili. Na zelo aroganten način so to naredili.
Kako so se odločili, kdo mora stran?
DA (1969–2002): Ne vem. Ni bilo važno, kdo si in ne, koliko let si delal v tovarni.
Kako pa ste se delavci odzvali na to?
MP (1969–2001): Žalostni smo bili, razočarani, po vseh desetletjih dela v tovarni.
IP (1965–1998): Težko mi je bilo. Počutila sem se opeharjeno. Edino pojasnilo smo dobili v kadrovski
službi, ko je Veronka Jesenšek rekla, da nas ne rabijo več.
Kako so se vodilni spopadali s težavami?
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MP (1969–2001): Drugega ne vem, kot da so odpuščali delavce. Pa minimalne plače smo dobivali, 20
jurjev in mogoče še kakšne bone za Mercator.
IP (1965–1998): Malo pred koncem so šoferjem, ki so vozili surovine ali izdelke h kooperantom,
odprodali stare tovornjake, da so jih odkupili. Kmalu zatem je tovarna šla v stečaj in dela zanje ni bilo
več. Zato so morali stare tovornjake prodati za čisto majhen denar in so imeli zaradi tega veliko
izgubo.
IZREDNI DOGODKI
Slamnik za Tita
IK (1947–1988): Ko smo delali slamnik za Tita, smo morali imeti oblečene bele halje. Za to delo sta
bila zadolžena dva delavca v proizvodnji. A pri tistem slamniku bi radi vsi sodelovali, ne samo dva,
vsak je hotel kaj povedati, kakšen naj bo. Morali pa smo zelo paziti; imeli so bel predpasnik, pa roke
so si morali stalno umivati, da se ni kaj poznalo. Slamnik je imel narejen iz panamske slame. Kolikor
se spomnim, smo za Tita delali slamnik samo enkrat.
JOK (1963–1998): En slamnik smo res delali za Tita, ko je bil v Domžalah. Tovarna Univerzale mu ga
je podarila, ko se je peljal skozi Domžale na farmo Ihan. Delavci smo takrat stali za cesto in čakali na
slavnostni sprevod s Titom.
Ali se mogoče spomnite kakšnih izrednih dogodkov?
IP (1965–1998): Meni je bilo najbolj hudo takrat, ko je gorelo. Na srečo ni bilo hude škode.
DA (1969–2002): Nič izrednega se ni naredilo. Vse je bilo urejeno. Imeli smo zaposlenega delavca, ki
je skrbel za varnost – to je bil Maks Lah. Večkrat smo imeli vaje iz požarne varnosti. V skladišču smo
imeli vedno določenega delavca, ki je po tistem, ko so vsi odšli domov, šel še enkrat po oddelku in
pregledal, če je kakšno okno še odprto, če se je kaj prevrnilo itd.
IP (1965–1998): Tudi me smo dežurale. Dežurna je morala vse pregledati, če je tako, kot mora biti, in
pri vratarju podpisati, da je vse v redu. Vedno nas je skrbelo.
Kako je bilo med desetdnevno vojno junija 1991?
MP (1969–2001): Ko je bila pa vojna, je bilo čudno. Ena naša mašina je bila na plin. Ko je počilo, sem
hitro tekla zapret plin. Takrat so zrušili domžalski oddajnik in prebili zvočni zid.
DA (1969–2002): Imeli smo tudi svoje zaklonišče. Ženske je predvsem skrbelo za svoje otroke, za
družino. Živčne so bile, zato so po službi hitro odhitele domov.
IP (1965–1998): Imeli pa smo eno čistilko iz Srbije. Službo je dobila pri nas, nasproti tovarne je
stanovala, v tovarno pa se je hodila tuširat, kjer je bila kopalnica. Ko smo poslušale radio, kako so
bombardirali Brnik in Krvavec, nam je pa ona rekla: »Mi čemo vas zgaziti.«
DA (1969–2002): Takrat jo je moj sodelavec že skoraj držal. To deluje psihično. Več je vedela kot mi,
ki nismo vedeli, kaj bo.
Ali se mogoče spomnite kakšnega svečanega obiska?
IP (1965–1998): Jaz se najbolj spomnim, ko smo delali klobuke za olimpijce v Sarajevu, za Jureta
Franca in ostale. Morali smo jih zelo natančno opremiti. Bili so v lila barvi. Za olimpijce, za Bojana
Križaja in druge, smo jih delali potem še enkrat, zdi se mi, da rdeče.
MP (1969–2001): Enkrat smo delali rdeče in modre klobuke za godbo v Lukovici. Skoraj vsak teden
je prišel iz Nemčije gospod Faustman, ki je čisto vse znal narediti. Bil je enkraten človek, zelo
prijazen. Zanj smo delali klobuke.
IP (1965–1998): Pripovedovali so, da je Faustman jokal, ko je videl, da smo že prenehali z delom,
tako mu je bilo hudo.
MP (1969–2001): Pravili so tudi, da se je zelo mudilo, ko so zapirali tovarno, da so klobuki ostali na
pol narejeni.
Ali se spomnite kakšnih izrednih dogodkov iz časa vašega dela v tovarni?
JOK (1963–1998):: Nikoli nismo imeli kakšnih posebnih poškodb, razen če smo se zašile s šivanko, če
je šla šivanka čez noht, pa to ni bilo nič hudega. Niti k zdravniku nismo šle. Edino enkrat smo imeli
manjši požar v menzi. Kaj je povzročilo požar, tega ne vem.
Ste imeli kdaj kakšne svečane obiske?
JOK (1963–1998): V glavnem smo dobivali obiske iz šol in vrtcev, na ogled so prišli tako otroci kot
tudi odrasli. Imeli smo tudi kakšne delegacije, včasih celo iz tujine. Spomnim se, da je k nam več let
hodil neki gospod Faustman po klobuke. Nekoč je prišel nekdo s Kitajske ali od kod in je hotel, da
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vstanem, da bo on šel šivat. Usedel se je za moj šivalni stroj in šival tako kot jaz. Znal je enako dobro
šivati slamnike kot me.
SPOMINI NA UNIVERZALE
Kakšne spomine imate na delo v Univerzale?
IK (1947–1988): Moji spomini? Ja, do takrat, ko je bila stara garnitura, je bilo dobro. Lepi so spomini
na čas, ko nam je vse dobro šlo, ko je bilo zmeraj premalo slamnikov in premalo klobukov. Takrat je
bilo najlepše.
Kakšni so bili vaši najlepši spomini na čas dela v Univerzale?
MP (1969–2001): Takrat ko je bil direktor Svoljšak, je bilo najboljše, vsak posamezni dan. Ko je šel
direktor Svoljšak čez oddelek, je bilo tako, kot bi prišel Tito. Vsi smo ga spoštovali.
IP (1965–1998): Dobre spomine imam na medsebojne odnose. Direktorja Svoljška smo vsi zelo
spoštovali, on je bil do vseh zelo prijazen. Bil je oče vseh delavcev.
DA (1969–2002): Imel je zelo lep odnos do dela. Pa malicali smo skupaj z direktorjem Svoljškom. Ko
je prišel v skladišče, nas je vprašal: »No, kako kaj gre, fantje?« Mi smo kaj pojamrali, on pa nas je
tolažil: »Saj bo, samo še tole pa tole naredimo, pa bo bolje. Malo še potrpite, pa bo.«
Kdaj vam je bilo v tovarni Univerzale najtežje?
IP (1965–1998): Potem, ko je bila živčna vojna zaradi odpuščanja delavcev.
DA (1969–2002): Po tridesetih letih ti nekdo reče: »Jutri pridi po knjižico.« Zaradi tega se mi je
zdravje zelo poslabšalo, a to je notranja bolečina, ki se ne vidi in jo ne moreš kontrolirati.
MP (1969–2001): Najtežje mi je bilo, ko so me v petek poklicali domov, naj grem v ponedeljek delat v
Tosamo. Pri 47-ih letih sem morala začeti delati v tovarni Tosama na tri turnuse. Težko je bilo tudi, ko
so nekatere odhajale. Vse smo bile žalostne, me, ki smo ostajale, in tiste, ki so odhajale. Vsem je bilo
zelo hudo.
Kaj bi povedali za zaključek o tovarni?
MP (1969–2001): Dokler je bil direktor Svoljšak, je bilo dobro, potem je bil potop.
IP (1965–1998): Meni ni bilo nikoli žal, da sem delala v Univerzale, čeprav je bilo v barvariji, kjer
smo barvali tulce, tudi veliko pare. Rada sem delala, čeprav so bili včasih res težki dnevi.
Kateri so vaši najlepši spomini na čas vašega dela v tovarni Univerzale?
JOK (1963–1998): Lepo mi je bilo, ker sem z veseljem šivala slamnike, ker sem svoje delo rada
opravljala. Najlepše se mi je zdelo, da smo bile ženske povezane med seboj. Imele smo svoje šove, še
za pusta smo se oblekle, praznovale smo dan žena itd.
Kdaj je bilo najtežje? Kateri so najtežji trenutki iz tega časa?
JOK (1963–1998): Najtežje mi je bilo, ko me je majstrica s slamnikarske mašine dala na navadno
mašino. To se je zgodilo večkrat. Delati smo morale vse, pa smo bile zato prikrajšane pri plači. Težko
je bilo tudi nazadnje, ko sem videla, kako je propadla tovarna Univerzale. Zdi se mi, da bi
slamnikarski oddelek lahko obdržali in bi lahko naredili še marsikaj iz njega.
Kateri so vaši najlepši spomini na čas vašega dela v tovarni Univerzale?
MK (1945–1986): Najbolj zadovoljni smo bili, ko smo dobili plačo in ko smo delili dobiček.
Kdaj vam je bilo najtežje v tovarni?
MK (1945–1986): Ne vem. Enkrat sem imel konflikt z direktorjem Demšarjem. Hotel je tovarno
Univerzale prodati oziroma nas priključiti k tovarni Induplati Jarše. Prišli so že na ogled. Imeli smo
sestanek, pa sem vstal in rekel: »Ne, tovarne pa ne boste prodajali. Kaj pa vi naredite za tovarno?
Okrog oken hodite, pa gledate, kdo kaj dela.« To je bilo zadosti, da se nisva razumela. Takrat sem že
imel listek, da bi šel stran. Potem pa so njega odstavili, da je šel v drugo tovarno. Tisto je mene rešilo.
Če ne bi bilo tako, bi me Demšar odpustil.
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