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Kadar govorimo o preteklosti radi poudarimo, da je zgodovino dobro poznati, če želi-
mo smiselno zastaviti svoja sedanja in bodoča hotenja, ravnanja. Že zaradi tega, ker se 
iz zgodovine vendarle lahko marsičesa naučimo in ker nam je lahko tudi navdih za sno-
vanje vizij in konkretnejših načrtov. Tega so se zavedali tudi številni akterji, pisci pred 
nami. Vendar, čeprav imamo spisanih kar nekaj prispevkov, knjig o preteklosti “ruške-
ga sveta”, je treba priznati, da so različni teksti pisani pač z vidika posamičnega interesa 
kakšnega društva, podjetja ali druge organizacije. Zlasti ob jubilejih. Celoviteje predsta-
vljene novejše, sodobne zgodovine našega okolja, pa še zmeraj nimamo. Najobsežnejše 
delo s tovrstno ambicijo je Ruška kronika. Tudi zanjo je žal značilno, da so posamična 
poglavja po obsegu in sicer neuravnotežena, da so nekatera področja družbenega ži-
vljenja izpuščena in da je bila napisana pred več desetletji. Zaradi tega si je bilo možno 
zastaviti pisanje naše zgodovine tako, da zasnujemo resno in obsežno monografijo, ali 
pa tako, da bolj poljudno in po posamičnih tematikah nagovorimo pisce, da pripravijo 
gradiva, ki bi zapolnjevala lise neobdelanih delov naše preteklosti in vključevala sodob-
nost. Občina Ruše je tako v zadnjem obdobju podpirala izide lepega števila publikacij, 
pogosto “kronik”, pa tudi knjig, ki so imele zahtevnejše ambicije vpogleda v zgodovin-
ski kontekst. To izhajanje manj obsežnih in bolj ozko usmerjenih del “v seriji” seveda 
ne more zadostiti potrebi po celostnem, obsežnejšem, strokovno in znanstveno uteme-
ljenem gradivu, ki ga bo v knjižni obliki prej ali slej potrebno izdati.

Knjižica avtorja Mihaela Ramšaka je ena izmed tistih “v seriji”. Poizkuša javnosti pred-
staviti del zgodovine našega okolja, tako značilno determiniranega s kovaštvom. Sodi v 
projekt celovitejše predstavitve kovaštva pri nas in projekt vzpostavitve kovaškega mu-
zeja. Del tega projekta (idejna zasnova) je pripravljen. Izšla je že tudi zbirka pesmi do-
mačina, kovača Alojza Obrovnika. Seveda se ne more meriti s “spomenikom”, kakor 
ga je kovaštvu literarno postavil naš pesnik Janko Glazer. Je pa pričevalna v smislu raz-
krivanja okolja in osebnosti preprostega kovača.

Avtor knjige Ob kovaškem ognju je skušal pripraviti tekst in fotografsko gradivo tako, 
da bi bralcu predstavil zgodovino kovaštva, nastanek, razvoj, usihanje in ponovne 
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poizkuse oživitve. Predstavlja nam statusne spremembe, spremembe lastništva in na-
jopaznejše ter pomembne osebnosti, akterje. Umestil je življenje številnih obrtnih in 
večjih, industrijskih proizvodenj v naravno okolje, ki je omogočalo primerjalne pred-
nosti, hiter razvoj zlasti zaradi naravnih bogastev najbolj vzhodnega dela Alp, Pohorja: 
lesa, sile vode, rudnih bogastev. Drče, žage, mlini, glažute, fužine, kovačije ... so bile tod 
“gosto posejane”. Nekateri obrati so pred sto ali celo dvesto leti bili predstavniki takra-
tne “ekonomije obsega” in so pomen in tudi slavo našega gospodarstva ponesli daleč v 
sosednje dežele in širše po svetu. Danes lahko upravičeno zapišemo, da so bili predho-
dniki hitrega industrijskega in družbenega razvoja, ki je sledil zlasti po izteku 19. sto-
letja. Z vlogo in pomenom le-teh (npr. Tovarne dušina Ruše ali tovarne Tobi v Bistrici, 
Metalplasta na Smolniku ali Hidroelektrarne Fala ...) se avtor ni posebej ukvarjal, jih pa 
v knjigi omenja. Prav tako se ni podrobneje ukvarjal s predstavitvijo kovaških izdelkov, 
spremembami v tehnoloških postopkih, s tržnimi razmerami in poslovnimi procesi in 
rezultati, česar pa skromen obseg publikacije tudi ne omogoča. Pozoren pa je bil do ne-
katerih drugih, družbenih aspektov. Ni spregledal narodobudnosti in domoljubnosti. 
Prav tako je prikazal osebno stisko, konflikt domoljubnega in razrednega sentimenta 
tovarnarja Hinka Pogačnika. Tragična je njegova usoda izrazitega predstavnika kapitala, 
protisocialista, zoper katerega so “njegovi delavci” stavkali, soustanovitelja lokalne osvo-
bodilne fronte, ki so mu življenjsko nit pretrgali nemški okupatorji. Domoljubnost in 
narodobudnost v našem okolju je dolgoletna stalnica. Kar spomnimo se narodno zave-
dnih pohorskih kmetov, kasneje planincev, sokolov, kulturnikov, šolnikov ... Mnogih 
partizanov in pripadnikov OF. Danes večina ljudi, ki se sprehaja po naših ulicah, niti 
ne zna povezati njihovih imen z zgodovinskimi dogodki, a prav je, da se v tem predgo-
voru spomnimo na njihov prispevek k razvoju, zlasti pa zmagoviti udeležbi v branjenju 
svojega naroda pred zavojevalci.

Opozorjeno je torej tudi na širše družbene, socialne in politične razmere, ter konflikte, 
ki so vodili v velike družbene, politične ter gospodarske, sistemske spremembe, vse do 
časa, ko je morala najpomembnejša “kovačija” našega območja v stečaj. A stečaj ni po-
menil dokončne ugasnitve kovaških ognjišč v Rušah. Poslovna dejavnost na območju 
nekdanjega Jekla Ruše nadaljujejo podjetja Hmezad Jeklo, Ecom in Mega Metal. Tudi 
druga podjetja so se po razpadu nekdanje Jugoslavije in ob zadnji svetovni gospodarski 
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krizi morala soočiti s številnimi problemi. A Občina Ruše in mesto samo ter gospodar-
ski subjekti so doslej znali poiskati rešitve. Najbrž o tem priča tudi podatek, da so Ruše 
postale mesto (22.10.2005). V zaledju za nas “velikega” Maribora smo razvili “gravita-
cijski center” za sosednje kraje in občine s sistemom upravnih, prosvetnih, društvenih, 
zdravstvenih in drugih procesov in organizacij. Kjer so ugasnila nekatera podjetja, so 
se in se še pojavljajo novi investitorji. Ne le v klasični težki industriji, kar je bilo za nas 
nekoč “pravilo”, pač pa tudi na področju poslovnih in trgovskih storitev. S pogledom 
proti Pohorju pa snujemo ideje, kako oživiti in bolje razviti turistično in gostinsko de-
javnost. Ob številnih naravnih danostih, ob kulturnih in zgodovinskih spomenikih ter 
prireditvah pa industrijska proizvodnja, vključno s kovaštvom, še zmeraj tvori jedro 
gospodarske aktivnosti, zaposlitev, socialne varnosti. Z nekaterimi programi tudi ob-
čina prispeva k možnostim za kvalitetno življenje. Za to smo pridobili laskave naslove 
Unicefovega, otrokom prijaznega okolja (3.1.2003), Zdravega (23.9.2005) in starosti pri-
jaznega mesta (20.5.2010), naslove, ki jih priznavajo in podeljujejo mednarodne orga-
nizacije setovnega pomena.

Ob koncu tega predgovora pa še kratka “ponovitev” misli iz uvoda. V Rušah in okoli-
ci smo imeli bogato, plodno, častitljivo preteklost: narodno, politično, gospodarsko, 
kulturno, prosvetno ... Na njej zgradimo novo življenje, prihodnost! Preteklost se na-
mreč ne ponavlja v krogih, za razvoj so potrebna vlaganja. A pri nas imamo trdne te-
melje, tradicijo, možnosti, da postopoma gradimo svet, ki bo omogočal boljše življe-
nje. Kovaštvo je pri tem veliko prispevalo. Tudi dejstvo, da se je po vseh vihrah zadnjih 
stoletij v Rušah ohranilo, zbuja optimizem.

Vili Rezman, župan
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Naj se na začetku najprej zahvalim županu Viliju Rezmanu, ki mi je omogočil in po-
magal pri nastajanju te knjige. Knjiga z naslovom Ob kovaškem ognju – Ruško kovaštvo 
skozi čas, je nastala na pobudo gospoda župana in na mojo željo, da se na ta način del 
industrijske zapuščine Ruš ohrani vsaj v pisni obliki za nadaljnje rodove. Delo temelji 
na virih in podatkih, ki sem jih pridobil pri raziskovanju za svojo diplomsko nalogo in 
pri svojem delu. V knjigi so uporabljena dejstva, ki temeljijo na arhivskem gradivu, ča-
sopisnih virih, preučevanju lokalnih zgodovinarjev, raziskav opravljenih za Ruško kro-
niko, cerkvenih zapisov itd.

Želja je, da se s to knjigo poklonimo kovaštvu, delu industrijske zgodovine kraja, ki je 
Ruše zaznamovalo že zelo zgodaj in je ime o kvalitetnih kovanih izdelkih poneslo v širni 
svet. Ruše v svoji zgodovini niso bile nikoli povsem agrarno področje, kajti kmetijstvo ni 
bilo edina in poglavitna dejavnost. Velik vpliv na gospodarski in socialni razvoj Ruš je 
imel razvoj steklarstva, kovaških in žagarskih obrti predvsem v 18. in 19. stoletju. Pred 
okoli 200 leti so se na področju Lobniške grape vrstili podjetni trgovci, industrialci, is-
kalci rudnega bogastva, upokojeni oficirji in drugi, ki so drug od drugega prevzemali 
najdišča rude, nato pa glažute, fužine in kovačije, končno pa tovarno papirja, mila in 
vžigalic. Nekateri so obogateli, drugi obubožali, prihajali pa so iz avstrijskih, nemških 
in čeških dežel ter celo iz Grčije in Portugalske.
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Glavni povod in vzrok za industrializacijo v Rušah ter v vseh industrijskih krajih okrog 
hribovja med Dravo–Mislinjo–Dravinjo–Dravskim poljem je dalo masivno pogorje, 
ki je še danes ohranilo prvotno koroško ime “Pohorje”, saj je na tem območju najti še 
več krajevnih imen, ki so koroškega izvora. Ko je bila domovina naših prednikov na 
Štajerskem v 10. in 11. stoletju prvič razdeljena v upravne enote – krajine ali marke, sta 
si bili ob Dravi sosednji Zahodna ali Podjunska krajina na Koroškem in Vzhodna ali 
Slovenska krajina na Štajerskem. Nekaj časa pa je segala manjša Podjunska krajina pre-
ko današnje meje med Štajersko in Koroško tako, da sta skoraj dve tretjini Pohorja spa-
dali v Podjuno in je zato celi pohorski masiv ohranil do danes ime koroškega porekla.1

FotograFija: Pohorje  (vir: http://www.slovenia.info/?kolesarjenje=471&lng=1)

Pohorski masiv je pragorovje, ki so ga dvigale v davnini vulkanske erupcije do njegove 
sedanje višine. To nam dokazujejo geološke raziskave, ki kažejo, da je mogoče proti vrhu 
najti kamnine, ki sicer spadajo v spodnje metamorfne sklade. Semkaj spada predvsem 
tonalit. Obširne površine tonalita, ki sestavlja jedro hribovja, imamo tudi vrh Pohorja, 
ponekod pa je vulkanska erupcija izrinila granitne skale celo na površje zemlje. Geološki 

1 Jože Kavčič, Zgodovinski razvoj industrije v okolišu Ruš, Ruše 1961, str. 1, 2.
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(tudi rudninski) zemljevid Pohorja, ki ga je izdelal Dionizij Štur, kaže, da zavzema jedro 
granitnih ležišč najvišje vrhove osrednjega južnega Pohorja. Manjša granitna ležišča pa 
so tudi na severozahodnem Pohorju, vzhodno nad Rušami, na Činžatu, na pobočjih 
nad Ribnico, Vuhredom, Vuzenico in nad Mislinjo.2

FotograFija: Pohorski tonalit   
(vir: http://84.255.207.31/v/uporabniki/franklin/album826/PANORAMA_Pohorje_6R.jpg.html)

Na Pohorju so tudi širša ležišča raznih železnih rud (pirit, magnetit, hematit, rjavi, z 
glino pomešani železovec ali limonit, in bakreni malahit). Geologi so izsledili največ že-
lezove rude ob Veliki in Mali Kapli, na Rdečem bregu, na Vitanjskem pobočju, Paškem 
Kozjaku, zahodno od Konjic med rekami Pako, Hudinjo in Bobrnico ter na Konjiški 
gori. Pohorje je tudi zelo bogato z vodami. V njegovem podnebju, kjer se prepletajo 
različni klimatski vzorci, vlada v višjih nadmorskih predelih sveža klima z visoko zračno 
vlago. Z nižjo nadmorsko višino pa se vse bolj čuti celinski vpliv, ki sega po vzhodno 
usmerjenih dolinah globoko v predalpski svet. Na Pohorju prevladuje zmerno podne-
bje, brez velikih temperaturnih sprememb.3

Vlažno podnebje in nepropustnost tal na položnih slemenih in planotah Pohorja pov-
zročata, da se tu močno zaraščajo mahovi in ustvarjajo šotna barja. V teh šotnih barjih 
okoli Črnega jezera in Klopnega vrha, pa tudi v Borovju pri Obrulu v Kladju pri Treh 
žebljih ter v Štatenberškem borovju in na Kamenitcu, se je zarastlo plazeče borovje. 
Na Klopnem vrhu so v času barona Kettenburga in falskega graščaka Zabea poskuša-
li rezati šoto in izsuševati barje, vendar brez uspeha; tudi posaditev barjanskih brez ni 

2 O vzhodnem Pohorju, Mariborski večernik Jutra, 17. julij 1929, št. 159, str. 2.
3 Jože Kavčič, Zgodovinski razvoj …, str. 1, 2.
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uspela. O ponesrečenih poskusih še sedaj, po več kot sto le-
tih, pričajo gole veje požganega borovja na “konjskem brito-
fu”. V devetdesetih letih 19. stoletja je grof Zabeo dal zgra-
diti na Klopnem vrhu lovsko vilo, izkrčil je gozd in 1888 
posadil cemprine. V njegovem dnevniku je zapisano, da je 
27. 7. 1892 hudo neurje razdrlo komaj dokončani jez fal-
skega ribnika in v dolini Lobnice je hudourna voda razdrla 
žage in mline.4

Ker so padci potokov visoki, lahko nudijo veliko pogonsko 
silo za razne tudi večje industrijske obrate. Ob teh potokih so 
ravno zaradi vodne sile lahko zgradili plovne objekte za spra-
vilo lesa (riže). Z zgraditvijo koroške železnice (1862–1863) 
je les v Dravski dolini pridobil na ceni, zato so gozdni pose-
stniki in najemniki začeli na veliko sekati. Medtem ko so fu-
žine in glažute v 18. in 19. stoletju potrebovale oglje in drva 
za kurjavo in so zato sekali predvsem bukovje, so ob povišani 
ceni za gradbeni les po letu 1870 sadili v glavnem monokul-
turne iglavce, predvsem smreke, in tako močno spremenili 
videz Pohorja.5

4 Mirko Šoštarič, Naravne znamenitosti Pohorja, Ruška kronika, ČGP Večer, 
Maribor 1985, str. 709.

5 Prav tam, str. 711.

FotograFija: Potok Lobnica 
ob kovačiji   
(vir: lasten arhiv)
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Končno je prišel čas, v katerem je nenadoma oživelo splošno za-
nimanje tujih raziskovalcev za geološko-zemeljska raziskovanja 
Pohorja. Ta se je pričel z dobo francoskega merkantilizma, ki je 
privabil na Pohorje razne skrivnostne srečolovce. V drugi polovi-
ci 17. stol. je začel ozdravljati katastrofalno finančno stanje boja-
željne Francije, novi trgovsko podkovan, minister Colbert, s tako 
imenovano novo medicino merkantilizem. Sistem francoskega 
merkantilizma je v svojem bistvu isti kakor sistem kolonializma 
ali izkoriščanja latifundij, t. j. izkoriščanja širin in globin tujega 
sveta, bogatega z zemeljskimi bogastvi. Prebrisani trgovec v suknji 
finančnega ministra je ustvarjal Franciji dvojne kolonije tako, da 
je obstoječe izven evropske kolonije razširjal in da je še v Evropi 
ustvarjal tajne kolonije, ki jih je posredno izrabljal za Francijo po 
raznih prekupčevalcih. Sistem merkantilizma je uvoz tujih izdelkov 
v Francijo oglobil z visoko uvozno carino, izvoz domačih surovin 
pa je prepovedal. Odpravil pa je izvozno carino na domače izdel-
ke in uvozno carino na tuje surovine, saj je uvoz tujih surovin celo 
nagrajeval. Ta sistem je kmalu postal širni nabor za prostovoljce 
v legijo tujcev, ki so raziskovali geološko še ne raziskane predele–
zaklade surovin. Te zaklade so na zvit način spravljali v Francijo. 
Ideja francoskega merkantilizma je postala za avstrijske dežele po-
membna šele po otvoritvi Jadranske ceste Dunaj–Trst leta 1730. Ta 
cesta je bila pomembna gospodarska vez z jugom. Začeli so jo gra-
diti že leta 1549, ko so jo speljali čez Karavanke (Ljubelj), vendar 
so jo morali prestaviti na položnejše predele Štajerske in Kranjske. 
Tako prehajamo do razpredenega splošnega iskanja različnih rud 
na Pohorju, še posebej na ruškem delu tega mogočnega hribovja.6

6 Jože Kavčič, Zgodovinski razvoj …, str. 3.
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V bližini Ruš sta pod pohorskim vznožjem dva, v masivno skalovje vklesana, rova, ene-
ga so v prvi polovici 18. stol. klesali in kleli, ker niso našli nobenih surovin, v drugega 
pa je vdrl vodni tok, iz katerega priteče voda kot potok. Zahodno od Ruš se vzpenja 
nad Dravsko in spodnje Lobniško dolino proti Smolniku nekdanji Lakošejev ali dana-
šnji Kramarjev breg, ki so ga 52 let izkoriščali tuji iskalci rud. Zadnji izkoriščevalec je še 
v kamen vklesal 1742–1794, preden je izginil iz tega kraja brez slovesa in sledu. Falska 
kronika omenja, da je v Lakošejevem bregu leta 1742 začel iskati rudo neki Grossrock 
iz Bavarske, ki je našel bakreno rudo s primesjo zlata.7

Ta je leta 1744 prodal svoj rudnik slikarju Dionizu Nogarini iz Benetk, ki je od leta 
1731 študiral na ruški humanistični gimnaziji. Benečan si je najprej izposloval privatne 
pravice za 20–letno obratovanje svoje steklarne na Lobnici, za katero je v Lakošejevem 
bregu iskal kremenjak. Čez pet let pa ga je prodal tujim lastnikom, konzorciju Marko 
Sperling–Jože Frauenhofer–Anton Riegerstal–Franc Bolleti. Zadnji izkoriščevalec ru-
dnika je bil neki Reichel iz Frohnleitna na Zgornjem Štajerskem, ki je dal v kamen vkle-
sati že znani letnici 1742–1794. Rov je dal zazidati pod pretvezo, da se v rovu nahaja 
sol, ki je bila že takrat državni monopol. Iz tega je možno sklepati, da je bil rov zazidan 
na ukaz avstrijske vlade. O skrivnostni steklarni poročata falska kronika in kronika žu-
pnika Godine; nobena pa ne poroča, kje je stala steklarna in tudi ne, da bi v steklarski 
stroki delovala. Velika verjetnost je, da so merkantilisti v tej lažni steklarni le predelo-
vali rudo iz sosednjega rudnika.8

Tudi lastnik graščine na Fali, baron von der Kettenburg, je raziskoval v prvi polovici 
18. stol. Lakošejev breg in našel manjše ležišče svinca s primesjo srebra. O najdbah v 
Lakošejevem bregu obstaja le ustno izročilo, ki pa bi lahko bilo iz dveh razlogov resnič-
no. Če našteti iskalci rud ne bi našli v rudniku nikakršnih vrednosti, se verjetno ne bi 
mudili v tem rudniku celih 52 let. Kot drugi razlog, ki bi potrdil najdbe v Lakošejevem 
bregu, pa navaja profesor Koprivnik, da je dunajski kemični preiskovalni urad analiziral 

7 Jože Kavčič, Zgodovinski razvoj…, str. 3, 4.
8 Prav tam, str. 4.
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rudne zmesi in navedel točne odstotke v zmesi najdenih kovin svinca, bakra, cinka, sre-
bra in zlata. Še do leta 1900 je bilo med ljudmi ohranjeno ustno izročilo o iskalcih zla-
ta med peskom Lobnice in Drave. Najboljši poznavalec sistema in bistva francoskega 
merkantilizma je bil priseljeni Bavarec Martin Liebmann, ki se je kmalu preimenoval 
v Baron von Rast (ruški baron). Naslov baron bi mu naj podelila Bavarska za njegove 
rudoslovne zasluge. Kje so bili ti rudarski revirji, ki so prišli v last barona, ni nikjer za-
pisano. Pač pa so morali biti zelo donosni, saj si je ta tujec kupil obširna posestva, na 
katerih je stalno bival njegov rod.9

Leta 1820 je kupil ruški baron od erarja (državne blagajne) graščinsko posestvo Fala. 
To je bilo v lasti (do leta 1782) benediktinskega samostana iz Šentpavla na Koroškem, 
po jožefinskem razpustu cerkvenih redov pa last erarja ali državne blagajne. Leta 1830 
je dal zgraditi preko Drave lesen most. Trdi se, da je bil ta most eden najlepših v de-
želi, vendar pa za mogočno Dravo prenežen, ker ga je čez nekaj let reka odnesla (leta 
1851 – ob velikem vodostaju, kar je še danes označeno na hiši, kjer je bil falski brod).10

FotograFija: Primer rudnika železove rude pri Konjskih pečeh   
(vir: http://www2.arnes.si/~krcsod2s/ucna_pot_T6.htm)

V naselju Lobnica, zahodno od Ruš, se je nahajal na Aplenčevem posestvu že od dobe 
Marije Terezije vojaški invalidski dom (pozneje tovarna vžigalic). Prvi upravnik tega 
doma je bil že prej omenjeni Bavarec Grossrock. K temu domu je pripadala cela spodnja 
lobniška dolina in pohorski bukov Reber ob desni obali Lobnice do vrha Šumika, ker 
so dohodki iz Rebra vzdrževali dom vojnih invalidov. Po razpustu invalidskega doma 

9 Jože Kavčič, Zgodovinski razvoj …, str. 4.
10 Prav tam, str. 4. 
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pa ga je (Reber) l. 1841 kupil ruški baron, da je z bukovino zalagal topilne peči Stare 
in Gornje glažute na Pohorju. Ker se je baron von der Kettenburg zelo zanimal za gra-
ščinsko posestvo na Fali, mu ga je ruški baron prodal. Sam pa se je začel pomikati pro-
ti Mariboru. Na Bezeni si je kupil obširno polje in si zgradil še obstoječe gospodarsko 
poslopje (Vernik). V Mariboru je zgradil dve, v stilu tistega časa zidani, dvonadstropni 
stavbi, ob katerih so se nahajala mogočna gospodarska poslopja. Obe hiši sta stali na-
sproti vojaškim poslopjem ob današnji Tržaški cesti. Njegove gospodarske osnove so 
prav gotovo zalagale Maribor zlasti z mlekom in mlečnimi izdelki. S tem poglavjem je 
nekako zaokrožena zgodovina o tujih izkoriščevalcih pohorskih rudnih bogastev, pred-
vsem na ruškem delu. Z njimi so bili dani vsi pogoji za nastanek steklarske, železarske 
in lesne industrije v okolici Ruš.11

11 Jože Kavčič, Zgodovinski razvoj …, str. 3-5. 

FotograFija: Tovarna vžigalic in kemikalij; pred tem Lobniški dvor (Lobnitzhof )   
(vir: Ruška kronika, str. 267)
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Ruško-bistriški okoliš že zgodaj ni imel izključno agrarnega značaja, ampak so se v njem, 
vsaj v zametkih, pojavile nekmetijske panoge. Te so priklicali naravno, predvsem lesno 
bogastvo pokrajine, sila padca in vodnatost pohorskih potokov Lobnice in Bistrice, 
dvojna izvozna pot, ki jo je s svojim tokom in s svojo dolino utrla velika reka Drava, 
končno tudi Ruše kot pomembno selišče.12

Pravljice o kovačih so razširjene pri vseh narodih. Kovačem pripisujejo nadnaravne člo-
veške sposobnosti. So bistroumni in zvijačni, da samega hudiča prelisičijo. Kovači so 
od nekdaj izdelovali gospodarsko orodje, umetnine in orožje. Kovaška kladiva so pela 
skozi ves srednji vek pesem: to je bila pesem težkega dela. V obdobju najrodovitnejšega 
arhitektonskega ustvarjanja so kovači sodelovali s kovanjem čudovito lepih okraskov za 
portale, vrata, skrinje, svečnike in druge okovke. Obširnejši podatki o umetnem kova-
štvu so nam ohranjeni le še iz rimskih časov; nekaj manj podatkov hranimo iz keltskih 
časov. Nemogoče se je načuditi dekorativni kovaški umetnosti renesančne dobe. Višek 

12 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih gospodarskih panog v ruško–bistriškem okolišu od polovice 18. 
st. dalje, Ruška kronika, ČGP Večer, Maribor 1985, str. 257.

FotograFija: Kovači pri delu   (vir: lasten arhiv)
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svoje umetniške ustvarjalnosti je dosegla kovaška obrt v obdobju baroka in rokokoja. 
Na Slovenskem je bila kovaška obrt razvita že v 12. stoletju. Snov o pohorskih fužinah 
in kovačijah pa nam je ohranjena le v redkih zapiskih župnijskih knjig oz. kronik, v ča-
sniških člankih, v ustnem izročilu domačinov o tistih dogodkih, ki jih ni bilo mogoče 
prikriti javnosti.13

Z izsleditvijo železovca na Pohorju se je tudi na tem območju razvilo plavžarstvo in fu-
žinarstvo. Glavna najdišča železovca kot sestavnega dela rogovače so bila na območju 
med Veliko in Malo Kaplo, na Rdečem bregu med vodami Drava– Velka–Slepnica–Sp. 
Radoljna, na Vitanjskem Pohorju, na Paškem Kozjaku in na Konjiški gori. Na Pohorju 
so nastajale industrijske kovačije na vodni pogon, v njih pa tudi livarne za predmete 
iz litega železa. Rušam najbližja plavža sta bila ob izlivu Slepnice v Sp. Radoljno vzho-
dno od Kurje vasi med Lovrencem in Puščavo ter ob vzhodnem vznožju vzpetine Jodl 
pri graščini Fala.14

Kovaštvo, ki mu je bila v ruškem svetu sojena velika bodočnost, je zapustilo sledove v 
virih 1372 (vodni pogon ob Lobnici), nato zopet 1557–1562 (Tomaž ob pogonu), 1582 
(Lenart), 1620–1630 (Boltežar, kovač ob Lobnici, kladivo prav tam), 1740 (med kajžarji 
omenjen Karle Hlebitsch s kovačnico na kladivo – Hammerschmid). Ko je leta 1749 fal-
ska graščina napovedala svoje dohodke za prvi kataster, je videti, koliko kovačij je takrat 
tam bilo. Ob Lobnici je imel veliko kladivo (norca) Urban Železnik, pod Smolnikom ko-
vačnico za sekire Pavel Eysner in Franc Solhard ali Schrött kovačnico za žeblje (vigenc). 
V uradu nižji Smolnik je imel takrat Gašper pod kamnom kovačnico zgolj za svoje hišne 
potrebe. V fužini (kot tako jo označuje veliko kladivo) Železnika je do nadaljnjega vide-
ti začetek velike železarske proizvodnje na Smolniku ob Lobnici, klasični lokaciji ruške 
industrije, ki je tu živela naprej še poldrugo stoletje, iz enega od njenih obratov nastala 
industrija Jeklo, zdaj Hmezad Jeklo Ruše, pa nadaljuje staro kovaško izročilo še danes.15

Pred več kot dvesto leti se je tudi na Pohorju razvila merkantilistična gospodarska 

13 Josip Teržan, Pohorje – kovačnica svobode, Lovrenc na Pohorju 1966, str. 8.
14 Jože Kavčič, Zgodovinski razvoj …, str. 11.
15 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 257.
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dejavnost in z njo načelo: Tajno delaj, naglo trgovati, konkurirati, bogateti in pravočasno 
izginiti! Pripadniki te miselnosti so zaslutili predhodni gospodarski razvoj v trgovini, 
obrti in industriji. Iz pridelane rude, predvsem železove, se je razvilo rudarstvo, plavžar-
stvo in fužinarstvo. Razlog je bil preprost, izdelkom iz te rude je cena rasla zelo hitro. 
Strast za rudosledstvom je prevzela vso Evropo, in tako so se tudi na Pohorju pojavili 
prvi iskalci železove rude.16

Na neizkoriščene rudne zaklade Pohorja so opozorili že absolventi Ruške humanistične 
gimnazije (1645–1758). Nekateri dijaki so se tako deset let po odhodu iz Ruš zopet po-
javili na Pohorju kot iskalci rud. V času cesarice Marije Terezije je od leta 1741 obstaja-
lo državno posestvo Lobniški dvor (Lobnitzhof ) pri Rušah. Tukaj je bil tudi invalidski 
vojaški dom v katerega so prihajali vojaki in častniki Marije Terezije. To so bili prete-
žno Bavarci, ki so izkoriščali bogastva pohorskih gozdov. Lobniški dvor je bil zgrajen 
na prostoru poznejše papirnice in še poznejše tovarne vžigalic. Nekdanji dijak ruške gi-
mnazije Nogarina, slikar iz Benetk, ki je bil vpisan med ruškimi dijaki v šolskem letu 
1731, se je pojavil leta 1742 v Rušah. Na Pohorje je prišel iskat rudo. Rudo pa mu je iz 
svojega rudnika dobavljal bavarski častnik Grossrock, ki je prišel leta 1741 v Lobniški 
dvor. Grossrock je začel kopati v Lakošejevem, danes Kramarjevem bregu. Izkopana 
ruda je bila bakrena s primesjo zlata.17 Ta je leta 1744 prodal svoj rudnik Nogarini.18

Nogarina je predeloval to rudo v plavžu in talilnici. V laboratoriju, ki ni bil dostopen 
drugim osebam, je eksperimentiral. Leta 1749 je Dionizij Nogarina prodal rudnik kon-
zorciju Sperling–Frauenhofer–Riegerstha–Bolleti. Delo v tem laboratoriju je ostalo še 
naprej v največji tajnosti. Leta 1794 so dale avstrijske oblasti rov v Lakošejevem bregu 
zazidati. Pred rov pa so postavili kamen z vklesano letnico 1742 –1794. Na Pohorju 
še danes naletimo na sledove iskanja rud. Na raznih krajih so še vidni podzemni rovi 
ali začetni zemeljski odkopi.  Vpisi v raznih župnijski knjigah pohorskih župnij dati-
rajo od leta 1725 dalje vsa zapisana imena tujih gospodarstvenikov in podjetnikov, ki 
so se v tistih časih bolj zanimali za rudosledstvo, plavžarstvo in fužinarstvo, kot pa za 

16 Josip Teržan, Pohorje …, str. 8, 9.
17 Josip Teržan, Pohorje …, str. 8, 9.
18 Jože Kavčič, Zgodovinski razvoj …, str. 4.
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steklarstvo, ki je takrat cvetelo na ruškem Pohorju. Bili so sami tuji pridobitniki, kot 
kažejo priimki: Kanžić, grof Schrottenbach, pl. Bonazza, Mathias Lohninger, Amalija 
pl. Baumgarten, Hackenberg in drugi.19

Med pohorske plavžarje in fužinarje lahko štejemo tudi znano družino Zois. Veletrgovec 
z železnino v Trstu, Mihael Zois, se je poročil s Slovenko Ivanko Kapusovo. Iz tega za-
kona se je leta 1747 v Ljubljani rodil sin Žiga Zois (Sigismund Zois)20. Družina se je za 
stalno preselila v Ljubljano, kjer so imeli veletrgovino z železnino. Žiga Zois se je šolal 
na humanistični gimnaziji v Rušah in je nato študiral na akademiji v Reggiu naravo-
slovje, metalurgijo, plavžarstvo in kemijo. Zoisove fužine so se nahajale pri Vitanju.21

ROD KOVAČEV GLASER

V dobi, ko je glas o pohorski železovi rudi prodrl tudi v nemške dežele, se je priselil iz 
Nemčije poleg drugih rodov tudi rod Glaser. Prvi nemški kovač Glaser se je naselil ob 
potoku Grajeni, ki izvira pri Vurberku in se pri Ptuju izliva v Dravo. Tu si je postavil 
kovačijo. Njegov sin Mihael Glaser se je rodil v Šmartnem pri Vurberku leta 1770. Iz 
tega rodu nemških očetov in slovenskih mater so izšli podjetni kovači in trgovci z lesom, 
ki so se naselili ob potokih na vzhodnem delu Pohorja; v Hočah, Slivnici in Reki ena 
veja Glaserjevega kovaškega rodu, v Rušah ob Lobnici pa druga veja. Obe veji kovaške-
ga rodu Glaser sta dali Slovencem tudi po enega predstavnika znanstvene in pisateljske 
ustvarjalnosti. Veja iz Hoč ima Dr. Karla Glaserja, ki je spisal zgodovino slovenskega 
slovstva. Služboval je na gimnaziji v Trstu. Ruška veja Glaserjev pa ima svojega zasto-
pnika v pesniku Janku Glazerju, profesorju, ki je dolga leta upravljal študijsko knjižnico 
Maribor kot njen ravnatelj. Svojo pesniško zbirko Čas – kovač je posvetil svojemu ko-
vaškemu rodu. Glaserjevi predniki so ob Lobnici postavili dve veliki kovačnici. Velika 
Glaserjeva kovačija na štiri vodna kolesa ob Sp. Lobnici je obratovala na kraju, kjer stoji 
danes tovarna Geberit (nekdaj tovarna Metalplast, še prej pa tekstilna tovarna). Druga 

19 Josip Teržan, Pohorje …, str. 8, 9. 
20 Jože Šorn, Vzpon in zaton Spodnještajerskega fužinarstva, Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, 

Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana 1962, št. 1, str. 149. 
21 Jože Kavčič, Zgodovinski razvoj …, str. 11.
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Glaserjeva kovačija je nastala ob Lobnici, iz katere se je razvila Železarna in livarna A. 
Pogačnik (kasneje Jeklo Ruše, danes Hmezad Jeklo Ruše).22 

FUŽINE IN KOVAČIJE V ČASU OD DRUGE 
POLOVICE 18. STOLETJA

Novi viri, ki jih je mogoče uporabiti, in številčenje hiš po letu 1770 omogočajo od dru-
ge polovice 18. stoletja dalje določitev treh kovačij ob Lobnici, ki jih lahko krajevno 
točno opredelimo in od katerih imata dve naslednike v današnjih industrijah. V smeri 
od Smolnika proti Rušam je bila prva na mestu današnje hiše št. 12 na Smolniku, kjer 
se je reklo po domače Pri Švabu, po starem številčenju Smolnik št. 38. Po vpisih v ru-
ških matičnih knjigah je tu med 1776 in 1778 bival kovač Anton Pegam, med 1790 
in 1791 je bil v njej žebljar Lovrenc Gasparin, 1796 in 1797 Franc Stergar, doma iz 
Krope. 1801 sta kmetijo pod to številko, h kateri je bila pripisana sekirarska obrt, kupi-
la za 1800 goldinarjev Matija Anker in njegova žena Terezija, rojena Guttand.23 Anker 
ni bil ne kmet ne kovač, ampak ranocelnik in si je od nakupa obetal dober zaslužek. Že 
naslednje leto (1802) je bila z odločbo gubernija njegova sekirarska obrt povzdignjena 
v koncesijo za fužino za natezanje (Streckhammergerechtsame), s pravico za kupovanje 
surovega železa. Na mestu obrtne delavnice je torej nastala fužina, manufaktura, v ka-
teri se je presnalo ali plemenitilo surovo železo in se pod velikim kladivom natezalo v 
obliko traku. Polproizvod se je nato v lastni delavnici obdelal v končne izdelke, sekire, 
podkve, žeblje in podobno.24

Ta za Železnikovo druga fužina v ruškem svetu pa ni imela prihodnosti. 1808 je prišlo 
prezadolženo Ankerjevo imetje na dražbo. Sosed na hišni številki 39 Mihael Glaser, kovač 
ob Lobnici, je za 892 gld. in 30kr. kupil kmetijo s hišo številka 38, fužino in kovačijo, za 
enako vsoto še pripadajoči gozdni kompleks, ki ga je bil kupil Anker.25 Glaser je fužino 

22 Josip Teržan, Pohorje…, str. 10.
23 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih…, str. 260.
24 Rudolf Gustav Puff, Maribor, njegova okolica, prebivalci in zgodovina, Založba Obzorja, Maribor 1999, 

str. 116.
25 Rudolf Gustav Puff, Maribor.., str. 116.



Naslov poglavja NASLOV PODPOGLAVJA

22 OB KOVAŠKEM OGNJU

opustil, morda je nekaj časa še nadaljeval s kovačijo. Leta 1836, ko so to nepremični-
no cenili, je bila na njej le še žaga. Kovačija Mihaela Glaserja pod hišno številko 39, po 
domače Na kovačevem, je stala na mestu nekdanjega Metalplasta (danes Geberit). Prvi 
se kot njen lastnik med leti 1778 in 1782 omenja neki Matija. 1795 je to kovačijo ku-
pil Glaser, ki je prišel v Ruše iz Hoč, kupil nato leta 1808 še sosednjo kovačijo na hišni 
številki 38, po njegovi smrti je kovačijo na hišni številki 39 (Hauptbehausung, t. j. glav-
no hišo, za razliko od hišne številke 38) upravljal in nadaljeval sin Jožef Glaser. Višje 
ob Lobnici, na stari hišni številki 22, je stala kovačija, ki predstavlja začetek današnjega 
Hmezad Jekla Ruše. V luč zgodovine vstopi prvič leta 1816, ko jo dobi, kot kajžo in seki-
rarno, za 450 goldinarjev od staršev Janeza in Terezije Hlebitsch Janez Hlebitch mlajši, 
kovač na kladivo in kajžar na Lobnici. 1842, ko proda to kovačijo in kajžo za 2450 gld. 
Janezu Plasonigu, se Hlebitsch poimenuje tudi z domačim imenom na tej nepremičnini, 
ki je starejše: Karlschmid. V senci papirnice, prve večje tovarne ob Lobnici, in Vivatove 
steklarne, še večje in pomembnejše tovarne, pa je neprekinjeno obratovala Glaserjeva 
kovačija. Mihaelov sin Jožef Glaser, ki jo je od očeta nasledil 1836 in bil njen lastnik 
do 1890, je obrat razširil: imel je štiri ognjišča, tri kladiva in brusilnico; od 1855 je bila 
smolniška sekirarna in kovačnica za veliko okovje navedena v seznamu večjih železarskih 

FotograFija: Dvorišče Pogačnikove kovačije    
(vir: lasten arhiv)
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podjetij na Štajerskem. Iz ohranjene poslovne knjige je razviden krog odjemalcev med 
1853 in 1866, razen kmetov iz bližnje okolice sta to sosednja papirnica in Zinkejeva 
gornjelimbuška steklarna (Vivatova je imela lastno kovačnico) ter polbrat Karel Glaser, 
ki je izdeloval brode (rance in šajke) v svoji žagi ob izlivu Lobnice v Dravo, delala se je 
tudi zaloga za prodajo na sejmih. V posest Glaserjevih je prišla medtem tudi kovačija, 
matica današnjega Hmezad Jekla Ruše, ki je bila od 1842 Plasonigova, leta 1872 pa jo 
je pridobil Jožefov sin Janez Glaser. 26

Winzenz Woschnagg, ki se je v Rušah že zasidral kot tovarnar vžigalic, je najel še glav-
na poslopja Vivatove steklarne (Novi Benediktov dol) in v njih uredil tovarno mila in 
ogljikove kisline ter fužino.27 Tako je Woschnagg v Rušah postal tudi železarski podje-
tnik. Skušal si je tudi pridobiti fužino, ki je medtem zrasla iz nekdanje Karlschmidove 
kovačije Janeza Hlebitcha.28

FotograFija: Vivatova steklarna Benediktov dol   (vir: Ruška kronika, str. 263.)

26 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih…, str. 260, 265, 266.
27 PAM, Fond gospoščine Fala, najemna pogodba Maksa Woschnagga za objekte steklarne Ruše, 26. junij 1892, 

škatla št. 72.
28 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 260, 265, 266-268.
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Fužina, ki je zrasla iz nekdanje Karlschmidove kovačije, je s tovarno vžigalic predstavljala 
sistem obratov ob Lobnici, ki je konec 19. stoletja zamenjal v tridesetih letih nastali sis-
tem: velika steklarna in papirnica.29 Leta 1888 je Karlovo kovačijo v upravljanju Andreja 
in Ivana Glaserja, ki sta bila sinova Jožefa Glaserja, kupil nemški pivovar Götz. Kovačijo 
je kupil za svojega zeta Edvarda Hermanna, ki je bil trgovec z železnino v Mariboru. 
Hermann si je pri kovačiji zgradil udobne stanovanjske prostore, na Lobnici pa luksu-
zno kopališče. Kovačijo je povečal, ji dodal še livarno in zgradil hiše za delavce.30

Po Glaserju sta mu povečano železarno vodila še dva direktorja, nazadnje pa je, neizku-
šen, prevzel vodstvo sam. Poslovnega uspeha ni bilo, po smrti tasta pivovarja Götza je 
usahnil še denarni vir. Dediči in mariborska hranilnica so kot upniki predlagali dražbo 
železarne. Winzenz Woschnagg, ki je bil prepričan, da se drug kandidat ne bo našel, je 
skušal železarno dobiti po čim nižji ceni.31

Ni pa pričakoval, da se bo takrat vnela borba med nacionalno zavednimi Rušani in nem-
škutarji iz Maribora, kdo bo novi lastnik ruških kovačij. Slovenskemu, narodnozave-
dnemu advokatu dedičev dr. Radoslavu Pipužu je uspelo leta 1901, da je na Kranjskem 
našel kupca, industrialca Alojza Pogačnika iz Cerknice pri Rakeku. Zanimiv podatek 
je tudi ta, da je bil posel o prodaji Karlove kovačije Alojzu Pogačniku sklenjen kar čez 
noč. Ko se je zjutraj prišel Winzenz Woschnagg dogovarjat za nakup kovačije, je bila 
le-ta že prodana in v slovenskih rokah.32 Pogačnik je vse naprave z zemljišči izdražbal 
za vsoto 30.000 goldinarjev. Tako je velik in zelo pomemben del ruških kovačij prišel 
v slovenske roke.33

29 Prav tam, str. 268.
30 Jože Kavčič, Zgodovinski razvoj …, str. 13.
31 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 268.
32 Tanja Šimonka, Alenka Čas, Matjaž Tomšič, Obrti, žage in rokodelstvo v Rušah, Ruše in Rušani, Zbornik 

prispevkov o Rušah in Rušanih v očeh študentov etnologije, SKAM Ljubljana, Ljubljana 1995, str. 19.
33 Jože Videtič, Razvoj kovaške industrije v Rušah, Gospodarski vestnik, št. 61, Ljubljana 1954, str. 4.
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Woschnagg je v tem primeru ostal praznih rok, si pa je zato pridobil Glaserjevo kova-
čijo Na kovačevem, nižje ob Lobnici. To je za očetom Jožefom prevzel Anton Glaser, ki 
pa je obrat tako zanemaril, da je bil leta 1894 prepisan na njegovo ženo Ivano, ki ga je 
l. 1898 za 7.000 goldinarjev prodala Woschnaggu. Novi lastnik je po l. 1900 še dokupil 
zemljišče okoli kovačnice in obrat moderniziral. Pomembnejše od obeh Woschnaggovih 
železarn pa je ostalo podjetje v najetih prostorih bivše steklarne. To je bila fužina 
Columbushütte, ki je zaslovela po svojih izdelkih. To fužino je od Woschnaggovih dedi-
čev odkupil (1921) njihov knjigovodja Otmar Babler. Pod njegovim imenom je bil ta 
obrat kot jeklarna Kolumbus vpisan od 1922 v trgovski register, prenehanje obratova-
nja tvrdke je zabeleženo 1934, končno je fužino pridobil Pogačnik. Edini obrat, ki je 
družbi Woschnaggovih dedičev ob Lobnici še ostal, je bila nekdanja Glaserjeva fužina, 
ki pa so jo tudi kmalu opustili.34

FotograFija: Cenik izdelkov kovačije Kolumbus   (vir: lasten arhiv)

34 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 268, 275. 
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Tvrdka Alojza Pogačnika je začela poslovati leta 1902 na Rakeku. 13. januarja 1902 je 
v predlogu za protokoliranje tvrdke v sodni register Okrožnega in trgovinskega sodišča 
Maribor Alojz Pogačnik zapisal, da je od g. Edvarda Hermana kupil tovarno za žele-
znino v Rušah, ki bo obratovala pod imenom Hammerwerk und Giesserei A. Pogačnik 
Maria – Rast. Za podjetje, ki ima sedež v Rušah, okraj Maribor, je dal prokuro svoje-
mu sinu Edvardu Pogačniku. Kot navaja dokument, se bo pod tiskana ali pisana bese-
dila (dokumente) podpisoval sam Alojz Pogačnik, in sicer z nazivom podjetja in nje-
govim lastnoročnim podpisom. Podjetje je bilo vpisano v sodni register Okrožnega in 
trgovinskega sodišča Maribor 20. januarja 1902. Ko 29. januarja 1903 Alojz Pogačnik 
umre, se s sklepom Okrajnega sodišča v Cerknici dne 3. junija 1903 vsa zapuščina in 
s tem tudi Železarna A. Pogačnik Ruše razdeli med edina dediča, med sinova Edvarda 
in Henrika (Hinkota) Pogačnika.35 V dodatku tega sklepa sta brata Pogačnik izjavila, 
da tvorita to tvrdko kot javno trgovsko družbo in, da ne želita nikakršne spremembe v 
imenu podjetja Hammerwerk und Giesserei A. Pogačnik, Maria – Rast.36

FotograFija: Dokument o protokoliranju tvrdke   
(vir: PAM, Okrožno sodišče Maribor, AŠ 1056/spis A I 97 Pogačnik)

35 PAM, Okrožno sodišče Maribor, AŠ 1056/spis A I 97 (Pogačnik).
36 Prav tam.
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Nova lastnika železarne, predvsem Henrik, sta pričela s takojšnjim povečevanjem kova-
škega obrata. Henrik je bil tako kot oče Alojz izreden podjetnik in zelo inovativen človek. 
V vseh procesih širjenja podjetja in modernizacije se zasledi njegovo ime. Prav tako se v 
virih omenja kot lastnik podjetja večinoma on, kar pa ne drži popolnoma, saj se prepis 
podjetja samo na njegovo ime zgodi še le leta 1910, ko vložita brata Edvard in Henrik 
Pogačnik predlog za izbris podjetja kot javne trgovske družbe iz registra na Okrožnem 
in trgovskem sodišču in se vpiše Hammerwerk und Giesserei A. Pogačnik, Maria – Rast 
kot podjetje posameznega trgovca. Od tega trenutka naprej se lahko govori o Henriku 
(Hinku) Pogačniku kot o edinem lastniku ruške železarne.37

V samih začetkih delovanja Železarne je Hinko Pogačnik kot sposoben industrialec po-
kupil vse bližnje stavbe in parcele ter ustvaril zaključeno gospodarsko enoto. Pogačnik 
je zmeraj stremel po nečem novem. S samim širjenjem kovačije se ni zadovoljil, saj je 
bližina rečice Lobnice dajala možnost uvedbe novih vodnih turbin, ki jih je zgradil leta 
1908. Še večji podvig je bila izgradnja prve električne centrale s turbino s 76 KS istega 
leta, ki je dajala dovolj energije za razsvetljavo tovarne in Rušam, ko so še dolgo po tem 
v Mariboru gorele brljivke.38 Življenje in delo kovačev je bilo izjemno težko in napor-
no.39 Delavci so do osnovanja in delavsko–razrednih organizacij in uveljavljanju prvih 
delavskih zakonov delali tudi po 14 ur dnevno ob zelo slabih pogojih dela in izredno 
nizkih dohodkih.40

Tako kot druge obrti so imeli tudi kovači svoj ceh. Mojster je izbral vajenca, ki je šel 
na izpopolnjevanje v Budimpešto ali dunajsko Novo mesto, kjer si je pridobil državno 
priznano izobrazbo. Na vsakem izdelku je bila oznaka posameznega kovača, ki je izde-
lek naredil. Vrhunec oz. neke vrste mojstrsko delo v kovačiji je bilo izdelovanje kos, saj 
je za eno koso potrebnih 75 različnih delovnih postopkov. 41

37 Prav tam.
38 Ivan Bučak, Nastanek in razvoj tovarne Jeklo pod Pohorjem, Zbornik smolniških gasilcev 1907-1979, ČGP 

Mariborski tisk, Maribor 1979, str. 48.
39 Dopisi: Ruše, Delavec, 20. maj 1920, št. 12, str. 4.
40 Ivan Bučak, Nastanek in razvoj tovarne …, str. 48.
41 Tanja Šimonka, Alenka Čas, Matjaž Tomšič, Obrti, žage …, str. 19.
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FotograFija: Kalilec sekir v Pogačnikovi 
kovačiji (Friček Pavlec)   
(vir: lasten arhiv)
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Poleg tega je potrebno še dobro poznavanje materiala, dobre prostorske predstave ter 
ročne spretnosti. Izdelovali so tudi kosice (male kose), srpe, orodje za skodlarje, ladijske 
žeblje, cepine, sekire, lomilne droge. Pogačnikova kovačija je bila specializirana pred-
vsem na področju izdelovanja sekir, lopat, motik, krampov in cepinov, veliko – kova-
ških izdelkov in kmetijskih pripomočkov, kot so na primer plugi za oranje. Povprečna 
kovačija je imela zaposlenih 10 do 12, večje pa do 28 delavcev. Ob Pogačnikovi kovači-
ji, kjer je bila nekoč Glaserjeva Karlova kovačija, je, kot že omenjeno, Hinko Pogačnik 
dal zgraditi tudi stanovanjske objekte za svoje zaposlene in njihove družine. Kovači so 
zaslužili dobro, tako da družine ponavadi ob dobrem gospodarjenju niso slabo živele. 
Lastnika Pogačnika so ljudje ohranili v lepem spominu, manj pa njegovo ženo. Zaradi 
nje je odpovedal delo marsikateri dober kovač, ker se je na prav hudoben način vtikala 
v delo svojega moža.42 Če je videla, da je več kot enkrat odšel na stranišče, je že zahteva-
la v pisarni, da se mu odtrga od plače, prav tako, če je kdo med delovnim časom jedel, 
se pogovarjal ali le za trenutek prekinil z delom. Po drugi strani pa je bila ženska, ki je 
zmeraj poskrbela za obdarovanje delavcev ob različnih praznikih.43

Proizvodnja Pogačnikove železarne je bila v času 1. svetovne vojne močno zmanjšana: 
od predvojnih deset do dvanajst vagonov sekir in drugega poljskega orodja je v drugem 
in tretjem vojnem letu padla na skupaj deset vagonov, v zadnjem letu pa na komaj tri 
vagone.44 Slabemu poslovanju je botrovala tudi aretacija Pogačnika in ostalih ruških 
veleizdajalcev 13. avgusta 1914.45

42 Prav tam, str. 20, 32.
43 Kako se imajo delavci v klerikalnih Rušah, Mariborski delavec, 22. marec 1920, št. 66, str.2.
44 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 276.
45 Preganjani ruški “veleizdajalci” , Mariborski večernik Jutra, 13. avgust 1938, št. 183, str. 4. 
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FotograFija: Center mesta Ruše   
(vir: Janez Dolinšek - Jani)
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NASLOV PODPOGLAVJA Naslov poglavja



32 OB KOVAŠKEM OGNJU

ŽELEZARNA IN LIVARNA A. POGAČNIK

FotograFija: Pogačnikovi kovači leta 1923   (vir: Zven jekla)

V prvem ohranjenem povojnem poročilu iz leta 1922 ni podatkov o proizvodnji, ome-
njena je le kapaciteta podjetja, ki je znašala dvanajst do petnajst vagonov izdelkov. 
Navajajo se pogonske naprave, ki so vse dajale energijo že pred vojno: vodna turbina z 
32 KS, elektrarna s 76 KS pri polnem pretoku vode, elektromotorja s 25 KS in 35 KS, 
motor na olje s 35 KS. To leto je bilo zaposlenih 19 delavcev in 2 delavki, pisarniški 
uradnik in obratovodja. Surovine so se takrat uvažale iz Avstrije, potrebe bi bile 12 do 
15 vagonov jekla in 30 vagonov kovaškega premoga. Tudi po poročilu iz leta 1925 je 
bila proizvodnja še vedno mnogo manjša kot pred vojno, čeprav je bilo omenjeno po-
večanje obrata: namesto predvojnih 5 kladiv jih je bilo 11, a le 3 kladiva so bila v obra-
tu, 8 jih je mirovalo. Zaposlenih je bilo 25 delavcev in 2 uradnika, letno so izdelali 4 
do 5 vagonov, vse pa se je prodalo na domačem tržišču.46

46 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 276.



RUŠKO KOVAŠTVO SKOZI ČAS 33

KONCERN POGAČNIK–GLASER–ROSENBERG ŽELEZARNA IN LIVARNA A. POGAČNIK

FotograFija: Cenik in katalog izdelkov 
Železarne A. Pogačnik iz začetka 
20. stol.   
(vir: lasten arhiv)

KONCERN POGAČNIK–GLASER–ROSENBERG

Winzenez Woschnagg si je s svojim prihodom iz Koroške v Ruše leta 1883 in najemom 
tovarne vžigalic s partnerjem Paulom von Schiwitzhofnom v več kot dvajsetih letih v 
Rušah zasnoval poleg koroškega še drugo težišče svojega podjetniškega kompleksa. Tu 
je razen glavne fužine združil pod svoje okrilje, čeprav večinoma v najetih prostorih, 
še večje obrate na klasičnih tleh ruške industrializacije ob spodnji Lobnici. In si tako 
hotel pridobiti monopol v Rušah. V tem pogledu je jasno, da so v primeru prodaje 
Karlove kovačije narodnozavedni Rušani naredili vse, da se kovačija proda Slovencu in 
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ne Nemcu in se tako obdrži vsaj en del industrije v slovenskih rokah. Kljub vsemu je 
kasnejši razvoj dogodkov pripeljal do tega, da sta Pogačnik, ki je pred nosom speljal 
kovačijo Woschnaggu, in Glaser sodelovala v koncernu, ki je obvladoval vsa podjetja v 
njihovi lasti in se tudi širil.

Nekaj let po smrti ustanovitelja, tj. leta 1906, se je začel Woschnaggov ruški kompleks 
rahljati. Leta 1912 je komanditna družba, ki je prevzela družinske obrate in njihovo 
vodstvo poverila Maksu Woschnaggu (sinu Winzenza Woschnagga), s tovarno vžiga-
lic pristopila k delniški družbi Helyos, nastali iz združitve bosanskih in galiških tovarn 
vžigalic. Kot doplačilo za stroje, obrat itd. je dobila družba Woschnaggovih dedičev 
850.000 kron v gotovini in delnicah, do konca 1917 bi tudi za račun Helyosa nadalje-
vala proizvodnjo vžigalic, na kar bi bila ruška tovarna ustavljena.47

Tako se je prvič nakazala možnost, da se zaradi združenja kapitala opusti kakšen obrat. 
Zaradi prve svetovne vojne je tovarna vžigalic 1917 preživela. Med krizo marca 1931 
pa jo je Kreugerjev koncern zaprl48, stroje so demontirali in odpeljali drugam. Tako je 
prenehalo obstajati po ustavitvi steklarne (1892) največje podjetje na klasičnih tleh ru-
ške industrializacije ob Lobnici. Maks Woschnagg je nameraval proizvodnjo vžigalic, 
ki bi jo bil moral po pogodbi s Helyosom ustaviti po letu 1917, nadomestiti v istih pro-
storih s proizvodnjo lesovine. Pri tem je hotel uporabiti elektriko in je v Gradcu naro-
čil izdelavo projekta za hidrocentralo na Lobnici49, po njegovi smrti (1918) se načrt ni 
izvedel. Za svojo zamisel, da bi pridobival energijo iz Lobnice, je imel Woschnagg vzor 
v bližnji soseščini. Kot že omenjeno, je Hinko Pogačnik leta 1908 zgradil na Lobnici 
prvo elektrarno s turbino 76 KS, ki je dajala elektriko za razsvetljavo tako kovačiji sami 
kot tudi prebivalcem v okolici.50

47 PAM, Fond gospoščine Fala, osebno pismo Viktorja Glaserja grofu Alfonsu Zabeu, v katerem prosi, da bi 
tovarno vžigalic vzel v najem njegov koncern in ne firma Helios, 9. julij 1919, škatla št. 72. 

48 Švedske vžigalice, Mariborski večernik Jutra, 15. november 1930, št. 261, str. 4.
49 PAM, Fond gospoščine Fala, opis objektov glažute Ruše v katerih je omenjena tudi turbina na vodni pogon 

za pridobivanje električne energije, škatla št. 40.
50 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 273, 274.
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Tovarna vžigalic se je konec vojne zopet znašla v krizi zaradi lastništva, saj je decembra 
1918 umrl Maks Woschnagg. Novi poslovodja v imenu komanditne družbe dedičev 
graški profesor dr. Schriefl je poskušal za tovarno vžigalic, ki zaradi pomanjkanja su-
rovin že od leta 1917 ni več obratovala, najti kupca. Pogajati se je začel z avstrijskima 

FotograFija: Centrala 
Pogačnikove elektrarne    

(vir: lasten arhiv)

FotograFija: Turbina Pogačnikove elektrarne   (vir: PAM, fond Jeklo Ruše)
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družbama Helyos in Solo. Za obrat sta se zanimala tudi domača slovenska podjetnika, 
lesni trgovec Viktor Glaser, od junija 1919 državni nadzornik te tvrdke, ki je imela ve-
čino lastnikov v Avstriji, in železarnar Hinko Pogačnik. Leta 1920 sta po pogodbi z 
Woschnaggovimi dediči postala solastnika tovarne, ki pa je marca 1921 po enomeseč-
nem obratovanju ponovno pogorela. V družbo lastnikov tovarne, ki pa so bili za po-
slopja, graščinsko last, le zakupniki, je nato namesto Woschnaggovih dedičev pristopil 
mariborski podjetnik Jožef Rosenberg in proizvodnjo so ponovno začeli. Leta 1922 je 
znašla glavnica družbe Glaser – Pogačnik – Rosenberg 900.000 kron.51

HINKO POGAČNIK IN NJEGOVA VLOGA NA 
OBČINSKIH VOLITVAH 1936

V dneh, ko se je zaključevala tekstilna stavka, so bile razpisane za 25. oktober 1936 
občinske volitve v 225 podeželskih občinah v Sloveniji. Po 22. septembru 1936, ko je 
izšel razpis za občinske volitve v časopisju, so pričeli časopisne stolpce polniti članki, s 
katerimi so posamezne skupine posegale v predvolilni boj.52 Tako je Delavska politika 
pod naslovom Volilni boj se je začel 26. septembra 1936 prinesla iz Ruš dopis, v kate-
rem je bilo zapisano, da so delavci samozavestni, ker upajo na zmago, čeprav ne izvajajo 
nasilja, kot ga to že počnejo njihovi nasprotniki.53

Po tem uvodu in nekaj cenzuriranih vrsticah je bilo ob koncu dopisa izraženo prepriča-
nje, da bo delavstvo na Lobnici toliko samozavestno in značajno, da bo volilo po svoji 
vesti, ne pa kot bi mogoče želeli g. Pogačnik, Glaser ali duhovnik Kavčič. Članek je bil zna-
čilen za razmere v Rušah in v širšem zaledju, kjer so klerikalci JRZ in del nacionalistov, 
predvsem vodilni člani JNS, vložili skupno volilno listo, medtem ko so se na opozicijski 
listi združili pristaši slovenskega kmečko-delavskega gibanja, socialisti, demokratično 
krilo v liberalnih vrstah, zlasti iz Sokola in del doslej neopredeljenih delavcev, manj-
ših kmetov, obrtnikov in nameščencev. Lista JRZ ni bila vložena pod imenom stranke, 

51 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 275.
52 France Filipič, Prispevki k zgodovini Ruš 1918 – 1941, Ruška kronika, ČGP Večer, Maribor 1985, str. 

746.
53 Ruše, Delavska politika, 26. september 1936, št. 78, str. 3. 
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temveč kot Lista narodnih Ruš, tako da bi zanjo volilo vse narodno čuteče prebivalstvo. 
Poimenovanje list je pozneje povzročilo mnogo negodovanja in kritičnih pripomb v 
opozicijskih vrstah, češ da je takšen naslov poskušal prebivalstvo zavajati, da bi glaso-
valo za JRZ, za stranko, katere niso bili pristaši. Opozicijska lista pa je bila vložena pod 
imenom Kmečko – delavsko – gospodarska lista. Lista, ki je bila sestavljena iz vrst pose-
stnikov, kmetov in delavcev.54

Ko je potek volilnega boja pokazal, da je javnost bolj naklonjena opozicijski listi kot pa 
Listi narodnih Ruš,55 so oblasti segle po najskrajnejšem ukrepu: dan pred volitvami je 
bilo sporočeno, da je opozicijska lista z nosilcem Dragom Magdičem razveljavljena. Še 
isti dan je opozicija na šapirograf naskrivaj razmnožila protestni letak, ki je z napisom 
“Volilci, Rušani!” v desetih odstavkih nanizal vprašanja in odgovore, v katerih so avtorji 
letaka zavračali propagandna gesla Liste narodnih Ruš in vnovič opozarjali na socialna 
neskladja v kraju. Besedilo ilegalnega letaka se je končalo s pozivom k bojkotu občinskih 
volitev:”Volilci, ostanite doma! Mi pa bomo pazili na vse tiste, ki so podrepniki in sluge tero-
ristov! Zmagati mora pravica, poštenost in svoboda!” Na sam volilni dan so zastopniki Liste 
narodnih Ruš napeli vse sile, da bi spravili občane na volišče, z grožnjami in obljubami 
so poskušali vplivati na volivce. Alojz Cerk je pozneje pred sodiščem izpovedal:”Glavni 
agitatorji za kandidatno listo JRZ Josipa Juršeta so bili Viktor Glaser, Hinko Pogačnik in 
Glančnik. Meni je iz lastnega opazovanja znano, da so imenovani silili svoje uslužbence k 
udeležbam na volitvah. Kakor se splošno govori, so jim grozili celo z odpustom iz službe, če 
ne bi šli volit. Hinko Pogačnik je vozil svoje delavce s svojim avtom na volišče. Imenovani 
so tudi delavcem plačevali golaže itd. zato, da bi šli volit.” Opozicija pa je medtem agiti-
rala od hiše do hiše, da ljudje ne bi šli na volišče.56 Podobne stvari so se po poročanju 
Delavske politike iz leta 1926 dogajale tudi na takratnih volitvah, ko so delavce, ki so 
volili socialistično stranko, odpustili. Predvsem se tukaj omenja Pogačnik.57

54 France Filipič, Prispevki…, str. 746.
55 Volitve so razgibale Mali Beograd, Delavska politika, 24. oktober 1936, št. 86, str. 3.
56 France Filipič, Prispevki …, str. 746-748.
57 Ruše, Delavska politika, 13. marec 1926, št. 60, str. 4; Občinske volitve v Rušah, Mariborski večernik Jutra, 

1. marec 1928, št. 50, str. 3; Občinske volitve v Rušah, Mariborski večernik Jutra, 10. marec 1928, št. 58, 
str. 3. 
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Volilni rezultat je bil v Rušah, 25. oktobra 1936, takšen: volilnih upravičencev 897, od 
tega jih je volilo 311 ali 34,6 odstotka. Vsi glasovi (311) so pripadli listi JRZ in s tem 
vseh 24 občinskih mandatov. Večkrat ponovljena komedija občinskih volitev iz dvaj-
setih let se je ponovila tudi tokrat, zopet sta industrijski in veleposestniški kapital pre-
prečila, da bi prešla uprava občine v delavske roke.58

STAVKA KOVAČEV ŽELEZARNE IN LIVARNE A. 
POGAČNIK LETA 1939

V Železarni Pogačnik so bile vse do 
te stavke izredno nizke mezde, po-
goji dela izredno težki in osemurne-
ga delavnika niso poznali.59 Plače so 
bile v povprečju 1,75 dinarja na uro, 
mezde je leta 1932 Pogačnik znižal 
za 25 par, nekaterim pa celo za cel 
dinar.60 Vse do te stavke ni uspe-
lo organizirati sindikata in izvoliti 
delavskih zaupnikov. Mladinca in 
člana KP Jože Matavšek in Ludvik 
Vertnik sta osveščala delavce in jih 
pripravljala na razredni boj.61 Toda 
velika brezposelnost in bojazen, da 
še ta bori kos kruha, s katerim so 
hranili svoje otroke, izgubijo, so 
dolgo zavirali odločilni obračun.62

58 France Filipič, Prispevki …, str. 746-748. 
59 Socialna zaščita v Rušah, Delavska politika, 25. april 1939, št. 48, str. 4. 
60 Ruše, Delavska politika, 12. april 1933, št. 29, str. 3. 
61 Maks Gašparič, KS Smolnik – Fala je dedič bogatih revolucionarnih tradicij, Zbornik smolniških gasilcev 

1907-1979, ČGP Mariborski tisk, Maribor 1979, str. 32, 33.
62 Trda borba za dom in košček zemlje, Mariborski večernik Jutra, 31. marec 1939, št. 74, str. 3.

FotograFija: Težko delo kovačev (Martin 
Zakeršnik - Tinča)   (vir: lasten arhiv)
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Mladi komunisti Smolnika so skupaj z Jožetom Matavškom poskušali dvigniti zavest kova-
čev in našli pravi trenutek ter program za organiziranje stavke. Lastnik tovarne je imel strogo 
določen rok za naročilo s strani vojske. Ko je odpotoval, sta Matavšek in Vertnik ob sodelo-
vanju starejših zavednih delavcev bliskovito organizirala stavko. Postavili so straže in izvoli-
li stavkovni odbor. Še isti dan je bil nad Namestnikom sestanek, ki ga je organizirala KP.63

Stavko je tudi dejansko ilegalno vodila partijska celica Smolnika, katere člani so bili: 
Jože Matavšek, Zdravko Terpin, Jože Knific, France Segulin in Ludvik Vertnik. Legalno 
vodstvo je prevzel komunist Martin Greif, ki je bil v tistem času v Mariboru tajnik sin-
dikata kovinarjev. Pritisk na stavkajoče je bil velik, grozili so z odpusti in aretacijami. 
Orožniki so grozili in zasliševali. Toda delavci so ostali enotni in so se stoodstotno or-
ganizirali v sindikat ter si izvolili delavske zaupnike. Stavka, ki je trajala en teden, je v 
vseh zahtevah, ki so jih postavili delavci, uspela. Dosegli so od 150 do 300 % večje plače 
in 8-urni delavnik ter pravico do organiziranja v sindikatu. To je bila bliskovita in ena 
najuspešnejših stavk v mariborskem okrožju. O stavki so poročali tudi različni časopisi, 
vendar pa brez podrobnosti o okoliščinah, v katerih se je stavka odvijala, niti o težavah, 
ki jih je bilo potrebno premagati, da bi se stavka lahko sploh začela.64

HINKO POGAČNIK IN NJEGOVA ŽELEZARNA V 
ČASU 2. SVETOVNE VOJNE

V času nacistične okupacije si je tedanja nemška oblast prizadevala, da se v gospodar-
stvu uveljavi njihovo lastništvo. Tako je v treh delniški družbah: Tvornici dušika, AGA 
Ruše in v bistriški tovarni Železoprometno popolnoma prevladal nemški kapital, v korist 
nemške države pa je bila zaplenjena leta 1941 tudi tekstilna tovarna izseljenega Čeha 
Fridolina Vlacha.65 12. 9. 1941 je pooblaščenec državnega komisarja za utrjevanje nem-
štva, urad Maribor, izdal dokument o zaplembi Železarne in livarne A. Pogačnik. Na 
mesto upravnika podjetja so postavili ing. Hansa Endla.66

63 Maks Gašparič, KS Smolnik – Fala …, str. 33.
64 Ruše, Delavska politika, 24. oktober 1940, št. 122, str. 3.
65 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 281.
66 PAM, Okrožno sodišče Maribor, AŠ 1056/spis A I 97 (Pogačnik).
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Hinko Pogačnik se je 
zvest svojemu narodne-
mu prepričanju vključil v 
Osvobodilno fronto in v 
njej sodeloval s komunisti, 
ki so mu bili v času stare 
Jugoslavije kot kapitalistič-
nemu podjetniku odločni 
nasprotnik.67 Kot član in 
zaslužni brat je Pogačnik 
17. februarja 1937 izstopil 
iz ruškega Sokola, v kate-
rem je že lep čas trajala kri-
za zaradi spora med gene-
racijami v društvu.68

Da bi lažje razumeli so-
delovanje in prispevek 
Hinka Pogačnika v OF, je 
potrebno predstaviti neka-
tera dejstva in sam začetek 
upora v Rušah, ki je pripe-
ljal do tega, da je Pogačnik 
pomagal in sodeloval pri 
uporu proti okupatorju.

Takoj po prihodu nemške vojske v Ruše je oblast v imenu krajevne skupine Kulturbunda 
prevzel njen vodja ing. Štefan Doboczky. V naslednjih dneh so člani Kulturbunda pri-
čeli z aretacijami med narodno zavednimi Slovenci. Dne 15. aprila 1941 je bila vzposta-
vljena okupatorjeva orožniška postaja; dva orožnika (Lorenz Klein in Johann Ankerl), 

67 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 281.
68 Ruški Sokol enoten, močan in delaven, Mariborski večernik Jutra, 10. marec 1937, št. 56, str. 2. 

FotograFija: Dokument o zaplembi kovačije Pogačnik   
(vir: PAM, Okrožno sodišče Maribor, AŠ 1056/spis A I 97 Pogačnik)
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deset SA mož kot pomožni policisti in dva NSKK moža za obveščevalno službo so se 
nastanili v nekdanjem Sokolskem domu. Po spiskih, ki jih je okupator prinesel s seboj, 
je zdaj orožništvo nadaljevalo z aretacijami. Prvi val aretacij je zajel tudi Rudija Piščanca, 
sekretarja partijske organizacije v Rušah, in izpostavljenega narodnega delavca Alfonza 
Šarha. Sredi maja 1941 je bil Rudi Piščanec izpuščen iz zapora v Mariboru. Ko se je vr-
nil v Ruše, se je sestal z Mirkom Strnadom, Zdravkom Terpinom, Pepijem Matavškom, 
Jožetom Knificem in Francem Segulinom; na sestanku v Matavškovi kleti so se dogovorili 
za prvo akcijo. Že naslednjo noč so razbili in uničili vse nemške napisne table na križiščih 
Ruše–Selnica–Bistrica in natrosili pesek v ležaje vagonov, ki so stali na ruški postaji.69

Proti koncu maja 1941, po pričevanju Rudija Piščanca je bilo to 26. maja, je prišel v 
Ruše član pokrajinskega komiteja KPS za severno Slovenijo Blaž Röck–Silvo, ali, kot so 
ga klicali, Biba. Poiskal je Rudija Piščanca in mu naročil, naj skliče nekaj članov KPS. Še 
isti večer je bil na sestanku v gozdu med Kaudekovo žago in Jarčevo hišo ob navzočnosti 
Blaža Röcka in Rušanov Rudija Piščanca, Zdravka Terpina, Franceta Segulina in Jožka 
Knifica ustanovljen prvi odbor Osvobodilne fronte. V ta odbor je bil naslednjega dne 
povabljen tudi Pepi Matavšek. Značilno za izredno težavne razmere v Rušah je bilo, da so 
prvi odbor OF sestavljali samo člani partije. Toda člani prvega odbora osvobodilne orga-
nizacije so se že v naslednjih dneh trudili, da bi ji ustvarili čim širše zaledje; razdelili so si 
Ruše in njihovo širše zaledje ter se napotili k zanesljivim vaščanom in pri njih postavljali 
prve postojanke. Po zapisih Rudija Piščanca naj bi te bile v Rušah pri Francu Jezerniku, 
Dragu Brezniku, pri Kselovih, Ivanu Gerželju, Alfonzu Šarhu in Hinku Pogačniku ter 
drugih. Podobnih sestankov kot 26. maja 1941 v Rušah, na katerih so v tem času polagali 
Rušani temelje osvobodilni organizaciji, je bilo še več. Tako je bil po izjavah Jožka Juršeta 
sestanek 20. junija 1941 v gostilni Ervina Juršeta na Sp. Smolniku, ki so se ga udeležili 
Jožef Knific (starejši), Pepi Matavšek, Hinko Pogačnik, kmet Jožko Robnik (Čander) in 
Jožko Jurše z bratom Ervinom. Ker je bil z aretacijo Rudija Piščanca 17. julija 1941 in z 
odhodom Zdravka Terpina in Jožka Knifica v ilegalo prvi odbor OF v Rušah razbit, je 
v prvi polovici septembra 1941, verjetno 10. septembra, prišel v Ruše ing. Rado Iršič, 
član PK KPS za severno Slovenijo, se sestal z Jožefom Knificem starejšim, s tovarnarjem 
Hinkom Pogačnikom in kmetom Ervinom Juršetom ter z njimi ustanovil drugi odbor 

69 France Filipič, Prispevki …, str. 773.
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OF. Iz maščevanja za smrt policista, ki je padel na Pohorju v spopadu z partizani, je oku-
pator 4. septembra 1941 ustrelil v Celju deset talcev. Nato je ruška orožniška postaja pri-
jela v Rušah deset ljudi kot talce, ki so jih orožniki odpeljali v Maribor.70

Orožniška postaja v Rušah je preko komandanta orožništva za Štajersko v septembru 
1941 prejela dve prijavi upokojenega avstro–ogrskega orožniškega poveljnika v Rušah 
Mihaela Tisovca, ki je v tem času sicer živel v bližini Gradca, čutil pa je verjetno kot svo-
jo dolžnost, da opozori okupacijsko oblast na srbofilske osebe v Rušah, ki – kot je zapisal 
– najbrž tudi podpirajo partizane na Pohorju. Med drugim je navedel Hinka Pogačnika, 
Viktorja Glaserja, Karla Linglja in Ferdinanda Ozvalda, najbolj gorak pa je bil Alfonzu 
Šarhu, ki ga je imenoval komandant morilske bande na Pohorju. Proti koncu meseca de-
cembra so se s privoljenjem Hinka Pogačnika preselili iz Knificeve hiše v Pogačnikovo 
elektrarno ilegalci; tu so bili Jožek Knific, Zdravko Terpin, Miha Pintar–Toledo, Jakob 
Špenga in Franc Jezernik. V Pogačnikovi elektrarni so ilegalci prebivali še nekaj dni po 
novem letu 1942; v resnici je bil to zametek Ruške čete (Mariborskega voda), ki je potem 
v letu 1942 delovala na Pohorju v okolici Ruš do začetka novembra, ko se je pridružila 
Pohorskemu bataljonu; nekdanja krajevna skupnost Smolnik–Fala je domnevni datum, 
ko so se ilegalci naselili v Pogačnikovi elektrarni, 22. december 1941, določila za svoj kra-
jevni praznik. Ko se je v začetku januarja 1942 pričelo po Rušah šušljati, da neki ljudje 
naskrivaj prebivajo v Pogačnikovi elektrarni, se je skupina na opozorilo Milene Knific 
najprej umaknila k žagarju Francu Potočniku v žago ob Lobnici, naposled pa se naseli-
la na Smolniku na Maroltovi domačiji pri kmetu Edvardu Serncu. V dveh zaporednih 
aretacijah, 22. januarja in 14. februarja 1942, je udaril okupator v Rušah po skojevski 
organizaciji, po nekdanjih članih in najožjih sodelavcih prve partizanske čete na Pohorju 
in, seveda, po najpomembnejši postojanki narodnoosvobodilnega gibanja v Rušah, po 
domačiji Knificevih. Od 30. marca do 28. aprila 1942 so Nemci ustrelili deset skojev-
cev iz Ruš, poleg tega pa še Jožefa Knifica starejšega in tovarnarja Hinka Pogačnika.71 Z 
ustrelitvijo Hinka Pogačnika je prišlo še vse ostalo premoženje v nemško last. Leta 1943 
pa si je ruško železarno pridobil vitanjski fužinar, Nemec Ernst Tischler.72

70 France Filipič, Prispevki …, str. 774, 775, 784, 785.
71 France Filipič, Prispevki …, str. 785, 788, 789.
72 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 281.
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NACIONALIZACIJA POGAČNIKOVE ŽELEZARNE 
1948

Ob osvoboditvi so bila vsa velika pod-
jetja v popolnem zastoju. V tovarni du-
šika, takrat uradno še Tvornici za du-
šik d.d. Ruše, je bila proizvodnja ob-
novljena 14. maja 1945; takrat je de-
lalo 82 delavcev, v začetku junija jih 
je bilo na delu 190. V bistriški tovarni 
Železoprometne delniške družbe so zara-
di pomanjkanja surovin lahko pričeli 
nadaljevati z delom šele avgusta 1945. 
Po treh tednih je bilo zaposlenih 31 de-
lavcev in nameščencev, ki so v tem času 
izdelali 220 pločevinastih štedilnikov 
in 3000 parov spon. V Pogačnikovi že-
lezarni in livarni pa je stara kovačija že 
dolgo počivala, 12. junija 1945 je de-
lalo 25 delavcev, za normalno produk-
cijo 600 kosov sekir dnevno pa bi jih 
moralo biti 56. Obdobje takoj po osvo-
boditvi, je bil čas, ko se je začelo spreminjati lastništvo v najpomembnejših podjetjih. 
Tovarna dušika Ruše in tovarna na Bistrici sta kot tvrdki v nemški lasti bili po odloku 
Avnoja zaplenjeni in sta prešli v narodno last. Druga podjetja so ostala lastnikom do 
zakona o nacionalizaciji decembra 1946, ko so bila podržavljena. Železarna in livarna 
A. Pogačnik je bila leta 1946 določena kot podjetje republiškega pomena. Šele sedaj so 
vsa podjetja dobila imena, ki so pomenila prekinitev s prejšnjimi lastninskimi razme-
rami: Tvornica dušika Ruše, Tovarna okovja in pločevinastih izdelkov Bistrica, Železarna 
Ruše, Lesnoindustrijsko podjetje Pohorje Obratovodstvo Ruše, Ruška tekstilna industrija.73

73 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 281.

FotograFija: Delo v kovačiji na modernejših 
strojih (Maks Velcer)   (vir: lasten arhiv)



44 OB KOVAŠKEM OGNJU

ŽELEZARNA IN LIVARNA A. POGAČNIK NACIONALIZACIJA POGAČNIKOVE ŽELEZARNE 1948

Povojno obdobje je bilo obdobje obnove in izgradnje, s tem se je povečala tudi potreba 
po kovanih izdelkih, predvsem v gospodarskem orodju. Že v letu 1947 je bila doseže-
na proizvodnja 300 ton in je s povprečjem 325 ton ostala na tej ravni do leta 1958 z 
večjimi ali manjšimi nihanji.74

27. 12. 1947 je Okrožno sodišče Maribor s predsedujočim sodnikom dr. Franjem 
Muhičem izdalo na predlog Glavne direkcije kovinske industrije LRS v Ljubljani odloč-
bo, da se kot prvič uvede postopek za popis in ocenitev vrednosti in ugotovitev odško-
dnine za nacionalizirano podjetje Železarna in livarna A. Pogačnik. Kot drugo, da se 
imenuje komisija za pripravo materiala za odločbo o določitvi odškodnine za imeno-
vano podjetje. Komisijo so sestavljali:
• Dr. Franjo Muhič – sodnik Okrožnega sodišča Maribor, kot predsednik komisije
• Dr. Anton Vidic – pravni referent Glavne direkcije kovinske industrije LRS v 

Ljubljani
• Štefan Grossman – industrijski tehnik na Muti, kot strokovnjak
• Ivo Kvac – direktor tovarne kos in srpov v Sv. Lovrencu na Pohorju, kot strokovnjak

Imenovana komisija bi naj v najkrajšem možnem času izdala in predložila do 1. mar-
ca 1948 sodišču v Mariboru pisno poročilo s popisom in ocenitvijo vsega premoženja. 
Uredba navaja, da se razpiše narok za popis in cenitev premoženja tega podjetja. Ta po-
pis se je moral objaviti na dan 11. februarja 1948 ob 7. uri v Rušah. K popisu so poleg 
članov komisije povabili tudi bivša lastnika tega podjetja Stanko in Vojka Pogačnika, 
zasebnika iz Vuhreda, ter dr. Hinka Pogačnika, slednjega zaradi odsotnosti po prvoi-
menovani Stanki Pogačnik kot materi. V III. členu pa odločba navaja, da se v smislu 
14. čl. cit. uredbe vpiše v register pri podjetju Železarna in livarna A. Pogačnik pod A I 
97, da je to podjetje nacionalizirano in da je prenehalo delovati.75

74 Ivan Bučak, Nastanek in razvoj tovarne Jeklo pod Pohorjem, Zbornik smolniških gasilcev 1907-1979, ČGP 
Mariborski tisk, Maribor 1979, str. 49.

75 PAM, Okrožno sodišče Maribor, AŠ 1056/spis A I 97 (Pogačnik).
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OD ZAČETKOV SAMOUPRAVLJANJA DO JEKLA 
RUŠE

V obdobju 1949–1951 je bila železarna z lovrenško tovarno kos in srpov in s slovenj-
graško tovarno kos združena v Pohorsko tovarno kovanega orodja Ruše. Sistem popol-
nega državnega upravljanja podjetij je bil odpravljen med 1950 in 1952, ko se je uve-
ljavilo načelo decentralizacije in se je začela doba samoupravljanja. Januarja 1951 se 
je prenesla iz republiške v lokalno pristojnost pod upravo okrajnega ljudskega odbora 
Maribor – okolica ruška železarna (takrat še obrat Ruše Pohorske tovarne kovanega orod-
ja). Obenem z decentralizacijskimi ukrepi na področju državnega upravljanja podjetij 
pa se je s temeljnim zakonom o gospodarjenju z državnimi gospodarskimi podjetji in z 
nižjimi gospodarskimi združenji po delovnih kolektivih z dne 2. julij 1950 začelo uva-
jati samoupravljanje; konstituirali so se delavski sveti, ki takrat še niso dobili nobenih 
pravic na področju delitve dohodka.76 Leta 1952 je prenehal sistem državnih podjetij, 
državni organi so se odrekli operativnemu vodstvu podjetij, ki se v uredbi, s katero so 
bila ločena od državnega proračuna, imenujejo le še gospodarska podjetja.77

76 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 282, 284.
77 Ruška kovaška industrija je preusmerila proizvodnjo, Vestnik, 9. januar 1952, št. 8, str.2. 

FotograFija: Delo ob ognju v moderni dobi    
(vir: lasten arhiv)
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Od takrat so morali delovni kolektivi ustvarjati svoj dohodek na tržišču, pri tem pa so 
bili zlasti od začetka še zelo zvezanih rok glede razpolaganja z njim oziroma so dejan-
sko največji del viška oddajali skupnosti (sistem proporcev). Za industrijska podjetja 
ruško – bistriškega območja so bila izhodišča ob začetku samostojnega gospodarjenja 
podobna v tem, da so bila vsa tedaj vsaj po opremljenosti razmeroma že stara podjetja.78

Na domačem tržišču, na katerem je zaradi splošnega napredka povpraševanje narašča-
lo, so morala upoštevati nove zahteve in konkurenco novih podjetij, ki so nastala med 
pospešeno industrializacijo v novi Jugoslaviji. Na zunanjem tržišču je bilo stanje po-
dobno, a zahtevnejše. Iz tega je izhajala potreba po modernizaciji obratov pa tudi po 
spreminjanju proizvodnih programov. Najstarejša tovarna okoliša Železarna Ruše je ob 
prehodu na samostojno gospodarjenje v začetku 1951 tudi ponovno osamosvojena, po-
tem ko je bila skoraj dve leti združena skupaj s podjetjema iz Lovrenca na Pohorju in 
iz Slovenj Gradca v Pohorski tovarni kovanega orodja.79

78 Ivan Bučak, Nastanek in razvoj …, str. 49.
79 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 284.

FotograFija: Delo v nasajevalnici (Štefka Herič)    
(vir: lasten arhiv)
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Ukinitev planske distribucije je imelo za podjetje v prvem letu skoraj katastrofalne po-
sledice. Pokazalo se je, da je bila administrativna distribucija kovaških izdelkov zgrešena. 
Trgovine so bile do vrha založene z gotovimi izdelki. V podjetju so se kopičile tone in 
tone zalog raznovrstnega kovaškega orodja, toda kolektiv se je zavedal, da delavsko sa-
moupravljanje ni samo beseda, temveč da je potrebno krepko prijeti za delo in se boriti 
za nadaljnji obstoj. Začeli so izdelovati nove vrste kovaških izdelkov, prisluhnili so potre-
bam tržišča in uspehi so bili vsak dan vidnejši. Kolektiv se je zavedal, da mora izboljšati 
kvaliteto izdelkov in ugoditi želji potrošnika. Ta borba za uspeh je kmalu rodila sadove 
in obrat je začel dihati z novim elanom. Kovaška kladiva so začela peti ruškim kovačem 
novo pesem. V letu 1953 je začel kolektiv pošiljati svoje izdelke na Bližnji vzhod. Tudi 
tukaj je bilo potrebno mnogo volje, da je delo rodilo sadove. Kvaliteta izdelkov ruških 
kovačev se je pokazala za enakovredno tuji konkurenci. Podjetje je vedno bolj osvajalo 
tuja tržišča, in tudi na domačem tržišču so izdelki Železarne Ruše postajali vedno bolj 
priznani. V načrtih kolektiva Železarne Ruše je bila tudi modernizacija, izpopolniti je 
bilo potrebno stroje, zgraditi nove oddelke in tako dvigniti produkcijo in kvaliteto.80

Leta 1955 je Železarna Ruše zaradi zastarelosti še vedno izkoriščala le polovico svojih 
kapacitet, v tem času pa je za svoje izdelke našla kupce tudi v Turčiji in Siriji. Proizvodni 
program je začasno (1957–1960) dopolnila s tem, da je prevzela izdelovanje gradbe-
nega okovja od bistriške TOBI. Šele po najnujnejših izboljšavah (zamenjava zastarelih 
kladiv, modernizacija opreme mehanične delavnice in brusilnice) je zmogla svoje po-
slovanje razširiti. Leta 1960 si je podjetje nadelo ime po svojem že desetletja upora-
bljenem zaščitnem znaku Jeklo – Ruše. Ne veliko industrijsko podjetje, ki je do srede 
šestdesetih let nekaj več kot podvojilo število svojih delavcev v primerjavi z največjo 
zaposlenostjo pred letom 1941 (leta 1940 60 delavcev, leta 1964 167 delavcev), se je 
s svojo kvalitetno proizvodnjo ponovno uveljavilo tudi na tujem tržišču. Gospodarska 
reforma iz leta 1965, ki so jo uvajali že nekateri ukrepi v prejšnjem letu, je od uvedbe 
samoupravljanja v začetku petdesetih let pomenila največjo spremembo v ekonomskem 
sistemu. Ta reforma bi naj odpravila državno intervencijo v gospodarstvu, ki je vse bolj 
krepila neugodne pojave v njem (krivična nesorazmerja v cenah med panogami, težave 

80 Jože Videtič, Razvoj kovaške industrije v Rušah, Gospodarski vestnik, št. 61, 1954, str. 4.
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v plačni bilanci, ohranjanje nerentabilne proizvodnje). Začetki reforme so prinesli go-
spodarstvu tudi težave (omejevanje investicij, zmanjševanje povpraševanja, stagniranje 
proizvodnje), zato so morali kolektivi, sedaj bolj navezani sami nase, najti ustrezne re-
šitve po novem. Zato uvaja gospodarska reforma leta 1965 novo poglavje takratnega 
gospodarskega razvoja. Ko je prebrodila težave v prvih letih po gospodarski reformi, je 
tovarna Jeklo vztrajno napredovala. Za razliko od TOBI je zmogla nadaljevati izroči-
lo; vse do najnovejše dobe je jedro programa predstavljala tradicionalna sekira, še leta 
1972 je imela 64,58 % deleža pri prodaji na domačem tržišču. Ko je ruška tovarna leta 
1969 za ta izdelek prevzela še naročnike ukinjene Tovarne kovinskega orodja Kamnik, 
povpraševanju ni mogla zadostiti. Postavke neizpolnjenih naročil konec tega leta kaže-
jo, kako se je ponavljal stoletni program kovačije ob Lobnici: 5445 kosov kranjskih se-
kir, 5466 slavonskih sekir, 5216 srbskih, 5380 bosanskih, 15.984 splavarskih, 22.008 
kuhinjskih sekir, 6207 tesel.81

81 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 286, 287, 289, 290.

FotograFija: Utopno kovanje na Banning kladivu (Štefan 
Herič ml.), v ozadju delavec na stiskalnici (Janez Očko)    

(vir: lasten arhiv)
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Za nove potrebe trga se je program sproti izpopolnjeval. Kovanemu orodju in utopno 
kovanim izdelkom za splošno strojegradnjo so se pridružili grebeni za kosilnice in ar-
mature ter rezervoarji iz nerjavečega jekla, nato sta bila osvojena izdelka tujih podjetij: 
leta 1973 bazenska tehnika (filtrirne naprave za vodo v kopalnih bazenih), leta 1976 
pralna tehnika za vse vrste uporabnih vozil. Vzporedno se je izboljševala opremljenost 
podjetja, delno z že rabljenimi napravami od drugod (stiskalnica 630 t z Raven na 
Koroškem, mamut-škarje iz Zreč).82

82 Ivan Bučak, Nastanek in razvoj …, str. 49.

FotograFija: Avtopralna tehnika   (vir: lasten arhiv)
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Od leta 1973 se je po sanacijskem programu začela izvajati rekonstrukcija obratov (trakt 
za nove proizvodne programe, pokrito skladišče, kovaški obrati). Zaradi izpolnjevanja 
razširjenega programa je rasla delovna skupnost, leta 1966 161 zaposlenih, leta 1978 (I. 
polletje) 354 zaposlenih. Z drugimi slovenskimi kovačijami je Jeklo poslovno združenje 
Fužinar, ki se je dobro obneslo, leta 1974 preoblikovalo v SOZD (1975).83

V naslednjih letih se je razvoj in širitev programov nadaljeval, s tem pa se je večala tudi 
prostorska stiska. Ta problem je bil rešen leta 1982, ko se prične gradnja novih proizvo-
dnih prostorov in sanacija obstoječih. V novi del podjetja se preselijo programi filtrirne 
tehnike, pralne tehnike, dezinfekcijske tehnike in program procesne tehnike. V stari del 

83 Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih …, str. 286.

FotograFija: Novi programi Jekla Ruše    
(vir: lasten arhiv)
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podjetja, ki je bil saniran v tem obdobju, pa se preseli program utopnih odkovkov in 
kmetijske mehanizacije. Skozi vso obdobje osemdesetih let do razpada Jugoslavije Jeklo 
Ruše ni imelo problemov s prodajo svojih proizvodov. Znanje, inovativnost in kvaliteta 
izdelkov sta ime podjetja ponesla v svet, tako kot je to poneslo v svet že predhodnico, 
Železarno in livarno A. Pogačnik. Z razpadom SFRJ in z izpadom tradicionalnih trž-
išč se prične tako v Jeklu Ruše kot v ostalih podjetjih po Sloveniji boj za preživetje in 
obstanek. 8. 6. 1992 leta se z uvedbo stečajnega postopka konča boj za obstanek  več 
kot stoletnega podjetja.



52 OB KOVAŠKEM OGNJU

ZAKLJUČEK

ZAKLJUČEK

V knjigi sem predstavil nastanek in razvoj kovaške industrije v Rušah. V vsem svojem 
obstoju Ruše nikoli niso imele izključno agrarnega značaja, ampak so se že v zelo zgo-
dnjem obdobju začele pojavljati neagrarne panoge. Izmed prvih panog, o katerih lahko 
zasledimo sledove v virih, je bilo kovaštvo. Kovaštvo se na ruškem območju pojavi že 
nekje v drugi polovici 14. stoletja, s kovačijo z imenom Vodni pogon ob Lobnici. Imena 
kovaških obratov so nastajala na podlagi lastnikovega imena ali pa same lege kovaškega 
obrata, v tem primeru gre za kovačijo, ki je, kot kažejo viri, prva stala ob Lobnici in si 
zato prislužila to ime.

V revolucionarnem letu 1848/49, ko propade fevdalizem, se za nekmečki del prebivalstva 
ne spremeni skoraj nič. Ukinitev obveznosti s strani falske in drugih gospoščin lastnikom 
opisanih dejavnosti in s tem tudi kovačijam ni pomenilo dosti. Prvi dve večji podjetji, ki 
nastaneta pred tem revolucionarnim obdobjem in po njem, sta bili Vivatova steklarna 
Novi Benediktov dol leta 1834 in tovarna kavnih nadomestkov v Bistrici ob Dravi l. 1852. 
V času od začetka sedemdesetih let do preloma 19. stoletja se ves sistem podjetij in raznih 
manufakturnih obratov preoblikuje. V stavbah propadlih, še zadnjih dveh največjih ste-
klarn so se uveljavile nove industrijske panoge in s tem tudi tovarnar Vinzenz Woschnagg, 
ki je na ruško območje prišel s Koroške. Tukaj je pričel leta 1883 s proizvodnjo vžigalic.

Kot lastnik tovarne vžigalic, mila in ogljikove kisline se je hotel preizkusiti še kot fu-
žinar. Najel si je kovačnico, ki je bila nekdaj del opuščene steklarne, in si nato skušal 
še pridobiti fužino, ki je zrasla iz nekdanje Karlove kovačije, lastnika Hlebiča. Z na-
kupom te železarne bi se kompleks podjetij, v velikem delu tudi najetih, ob Lobnici 
združil v skupen del z enim lastnikom, ki je bil po vrhu vsega še tujec. Tako se prične 
boj med narodnozavednimi Slovenci in nemškutarji za lastništvo ruških kovačij. Tako 
se leta 1901 posreči ruškemu advokatu dr. Pipužu najti tovarnarja Alojza Pogačnika iz 
Cerknice pri Rakeku.

Pogačnikov prihod v Ruše je bil velika pridobitev za kraj. Ambicioznost njegovih si-
nov Edvarda in Henrika (Hinka) je okolici prinesla elektriko, železarni pa možnost za 
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hitrejši razvoj. Brata sta l. 1908 zgradila na Lobnici elektrarno in kraj popeljala v mo-
derno dobo, še preden se je pričela gradnja hidroelektrarne Fala. V času prve svetovne 
vojne je le-ta gospodarstvu odvzela delavce z vpoklici in z vse večjim pomanjkanjem 
surovin vse bolj krčila proizvodnjo. Le industrija, ki je delala neposredno za vojsko in 
njene potrebe, se je pospeševala, in ker so bile Ruše izbrane za sedež novega podjetja 
za vojaške potrebe (tovarna dušika Ruše), se je prav med vojno pokazal silen industrij-
ski potencial kraja. K temu je pripomogla tudi sama lega in bližina falske elektrarne.

V obdobju 1. svetovne vojne in po njej se je proizvodnja v Železarni in livarni A. 
Pogačnik močno zmanjšala. Gospodarska kriza je svoje storila tudi v dvajsetih letih. 
Obdobje tridesetih let 20. stoletja so bila za lastnika železarne pomembna ne samo v 
gospodarskem, temveč tudi v političnem smislu. Njegovo sodelovanje na volitvah v 
občinski svet leta 1936 je bilo sicer posredno, a vendar je iz ozadja, skupaj z Viktorjem 
Glaserjem, drugim zelo močnim podjetnikom, krojil izid takratnih volitev. Delavci že-
lezarne v tem času še zmeraj niso imeli urejenega sindikata, ki bi bdel nad njihovimi 
pravicami, prav tako ni bil urejen delovni čas, kaj še le plačilo za katerega so delali. Vsi 
ti problemi so pripeljali leta 1939 do stavke, katere organizatorji so bili mladi aktivisti 
KP iz Smolnika. Stavka je uspela in čeprav so bili na eni strani vodje stavke komunisti, 
na drugi strani pa lastnik Pogačnik, ki so ga kot kapitalista zavračali, jih je čas druge 
svetovne vojne kljub vsemu povezal.

Druga svetovna vojna je bila za gospodarstvo težko obdobje. Za podjetja, ki niso delala 
za vojaške potrebe, je bilo malo upanja, da bodo med vojno obratovala. Tista, ki pa so, 
so bila prisilno zaplenjena in pod strogim drobnogledom okupatorja, saj se je bal, da bi 
se med delavskimi vrstami pojavljali izdajalci, ki bi sodelovali s partizani. In ravno to 
se je v skoraj vseh tovarnah dogajalo. Delavci so, kolikor so mogli, v večini primerov v 
nočnih izmenah pomagali z raznimi sredstvi OF-u in s tem postavili na kocko svoja in 
življenja svojih družin. Lastnik Železarne in livarne A. Pogačnik, Hinko Pogačnik se je 
kljub zaplembi podjetja in strahu, da ga lahko aretirajo in odpeljejo, odločil sodelovati 
s partizanskim odporom. Kot velik domoljub in narodnozavedni Slovenec je sodeloval 
pri ustanovitvi drugega odbora osvobodilne organizacije (10. septembra 1941), saj je 
prvi razpadel ob valu okupatorjevih aretacij 17. julija 1941. V elektrarni kovačije so se 
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z njegovim privoljenjem zbirali člani odbora osvobodilne organizacije in drugi ilegalci, 
v kateri so se začeli zametki Ruške čete. Za svojo požrtvovalnost in pomoč odporniške-
mu gibanju je Hinko Pogačnik plačal visoko ceno. Leta 1942 so ga Nemci aretirali in 
v mariborskih zaporih ustrelili.

Po izvršeni nacionalizaciji podjetja leta 1948 je postalo podjetje del vseljudskega premo-
ženja. Do l. 1950 je bilo podjetje administrativno upravljano od zgoraj navzdol tako, da 
je ta način upravljanja dušil njen naravni razvoj, posebej če upoštevamo strokovnost in 
vsestransko znanje kovačev. Leta 1951 preide podjetje v upravljanje delovnega kolektiva, 
ki je odgovarjal za njo in bil deležen njenih uspehov ter neuspehov. Nekdaj Železarna 
in livarna A. Pogačnik, med ljudmi znana kot Pogačnikova železarna, Pogačnikova ko-
vačija, Železarna Ruše, se leta 1960 preimenuje v Jeklo Ruše. Z gospodarsko reformo 
1965 in po njej je imelo Jeklo Ruše nekaj težav. Vendar je kljub temu vztrajno napre-
dovalo. Obdobje 70. in 80. let je bilo za podjetje obdobje rasti in razvoja. Z razpadom 
Jugoslavije in z izgubo tradicionalnih tržišč se z Jeklom Ruše zgodi to, kar se je zgodilo 
mnogim podjetjem v Sloveniji, predvsem v Podravju.

S stečajem podjetja Jeklo Ruše je ugasnila tradicija, ki se je tukaj razvijala stoletja. 
Vendar se je s prodajo premoženja podjetja kljub vsemu v zmanjšanem obsegu ohranil 
del kovaške tradicije, ki jo nosi novonastalo podjetje HMEZAD JEKLO RUŠE d.o.o. 
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50 LET RIBIŠKE DRUŽINE RUŠE
(več avtorjev, 2006)

(NOV) PROGRAM ZA BOLJŠE 
ŽIVLJENJE

(Vili Rezman, 2006)

ZBADLJIVKE
(Ernest Kočivnik, 2007)

PODOBE RUŠKIH ŠAHISTOV -  
70 LET

(Lojze Vrečko, 2007)

ČEBELARSKA DRUŽINA RUŠE -  
80 LET

(več avtorjev, 2007)

100 LET PGD SMOLNIK
(več avtorjev, 2007)

IZ VEČERA V DAN
(Uroš Vošnjak, 2007)

OHRANIMO OKOLJE
(več avtorjev, 2007)

ZGODOVINA GODBE RUŠE - 80 
LET

(Mateja Vizjak, 2008)

DEŽELA Z RADIRKO  
(GREMO NA VOLITVE)

(Uroš Vošnjak, 2008)

ŽIVIMO ZDRAVO
(več avtorjev, 2008)

MOJE POTI
(Mirko Vovšek, 2008)

MLADI ZA STAREJŠE
(več avtorjev, 2009)

ISKANJE NEVIDNEGA
(Sara Robič, 2010)

MOJA DRUŽINA
(več avtorjev, 2010)

PESMI
(Alojz Obrovnik, 2010)

V PRIPRAVI
Črni metulj (Goran Glaser)

ZAHVALJUJEMO SE VSEM, 
KI OMOGOČAJO NAŠO 

IZDAJATELJSKO DEJAVNOST!



Unicefovo, otrokom prijazno mesto Ruše


