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IZVLEČEK
Impol in njegovi delavci
Diplomska naloga opisuje življenje delavcev v tovarni Impol in s tovarno povezano življenje.

Ta tovarna je skozi svojo skoraj 400-letno zgodovino zamenjala kar nekaj lastnikov in se iz
majhnih fužin razvila v veliko podjetje. V diplomskem delu se avtorica najprej osredotoči na
dosedanja preučevanja delavske kulture na Slovenskem. Nato predstavi še kraj Zgornja
Bistrica, temu pa sledi časovni pregled delovanja tovarne, kjer se še posebej osredotoči na

obdobje po drugi svetovni vojni. Gre namreč za socialistični čas družbene ureditve, v katerem

je bila socialna varnost družbena skrb, delavci pa so soodločali o poslovni politiki podjetij. V
osrednjem delu diplomska naloga predstavlja spomine delavcev, ki so bili ali so še danes

zaposleni v podjetju. Teme, ki se jih je avtorica lotila obravnavati v diplomskem delu, so
prihod na delovno mesto, delovni čas, plača, izobraževanja, razmere na delovnem mestu,
prehrana, zdravstvo, pridobivanje stanovanj in gradnja hiš, prosti čas, politična opredeljenost

in medsebojni odnosi. Skozi spomine sogovornikov se v diplomskem delu odstirajo
nostalgični pogledi na življenje v tovarni pred letom 1991, zato se avtorica v zadnjem delu

diplomske naloge loti obravnave pridobljenih podatkov prav z vidika spominjanja in
nostalgije.
Ključne besede: etnologija, tovarna Impol, delavstvo, način življenja, nostalgija
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ABSTRACT

Impol and its workers
The diploma thesis describes the life of the workers at the Impol plant and the factory-related

life. Throughout its current 400-year history, this factory has changed quite a few owners and
developed from a small blacksmith shop into a large company. The diploma thesis focuses on

the study of working culture in Slovenia so far. The town of Zgornja Bistrica is then
presented, followed by a chronicle timeline review of the plant's operation, focusing on the

post-World War II era. The time was a socialist era of social regulation, in which social

security was the care of the society, and workers engaged in business enterprise decisions as
well. In the central part, the diploma thesis presents memories of the employees who were or
still are employed by the company in one way or another. Topics that the author touched,

were methods of transportation to work, working hours, salary, education, workspace
conditions, nutrition, healthcare, housing, leisure, political commitment and mutual relations.

Through the memoirs of the interlocutors, the diploma work reveals nostalgic views on life in
the factory prior to 1991, so in the last part of the thesis, the author examined the acquired

data from the point of view of nostalgia.

Keywords: ethnology, Impol factory, work, lifestyle, nostalgia
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Veliko svojega časa sem preživela v Slovenski Bistrici, tukaj sem namreč obiskovala tudi
srednjo šolo, zato sem hitro zaznala, kako zelo pomembno vlogo ima tovarna Impol v občini
Slovenska Bistrica. Ta namreč ponuja ljudem službe, mladim štipendije in delovno prakso,
občini pa omogoča vedno večji razvoj. Ob priložnostnih pogovorih z različnimi ljudmi sem
tako prišla do zaključka, da je praktično vsak tretji občan povezan s tem podjetjem in zdi se,

da je tako že od nekdaj. Prvi zametki gospodarske dejavnosti namreč segajo vse do 17.
stoletja, ko so v letu 1620 priseljenci s Koroškega in domačini postavili ob pohorskem potoku
v Zg. Bistrici majhno kovačnico na vodni pogon. Fužina je imela značaj obrtniške delavnice

železnih izdelkov. Za prve zametke Impola pa štejemo letnico 1825, ko sta brata Sternberger
kupila plavž in kovačijo ter še isto leto začela izdelovati bakrene izdelke (b. n. a. 2015: 10).

Skozi več kot 190 let delovanje tovarne, ki se danes ukvarja s širokim spektrom izdelovanja

valjanih in stiskanih aluminijevih izdelkov, se je njeno delovanje in njena organizacija

nenehno spreminjala. Ob vsem tem pa so bili delavci tisti, ki so rasli z Impolom in se z njim
razvijali.

Za temo diplomske naloge sem si zato izbrala Impol in predvsem njegove delavce, ki so v

njem delali od leta 1946 do 1991. Ti predstavljajo poklicno, socialno skupino, povezano s
svojo delavsko tradicijo, hkrati pa so bili v preteklosti nosilci družbenega in kulturnega

življenja, za katerega se zdi, da se danes nanj vse bolj pozablja. Z raziskovanjem delavske
kulture želim delavce izpostaviti in prispevati k njihovi večji prepoznavnosti ter tako pokazati

, da so bili pomemben del industrije in družbenega razvoja.

Pri raziskovanju sem svojo pozornost usmerila na delavce in njihovo s tovarno povezano
življenje ter se osredotočila na obdobje socialistične družbene ureditve. Gre namreč za čas, v

katerem je bila socialna varnost predvsem družbena skrb in v katerem so delavci soodločali o

poslovni politiki tovarne ter s samoupravljanjem upravljali podjetja (Oder 2015: 16).
Diplomsko nalogo sem sestavila sistematično. V prvem sklopu sem se tako najprej
osredotočila na dosedanje preučevanje delavske kulture v strokovni literaturi. V drugem

sklopu sem predstavila kraj Zgornja Bistrica v času razvoja tovarne. V tretjem sklopu sem
razčlenila razvoj podjetja in ga razdelila na tri obdobja. Prvo obdobje zajema dobo fužin od
17. stoletja vse do konca druge svetovne vojne, drugo in za mojo raziskavo najpomembnejše
obdobje, zajema čas od leta 1946, torej od nastanka podjetja Impol vse do osamosvojitve
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Slovenije, tretje in s tem zadnje obdobje pa zajema čas po letu 1991 vse do danes. V četrtem
in osrednjem sklopu sem zapisala spomine sogovornikov, ki so delali oziroma še danes delajo

v tovarni. Ker je večina sogovornikov delala v proizvodnih obratih oziroma je bilo njihovo

delo povezano z njimi, diplomska naloga prikazuje predvsem ta segment življenja in dela v
tovarni. Raziskavo sem časovno omejila z letoma 1946 in 1991. V zadnjem, petem sklopu

sem se posvetila analizi zbranih podatkov in sicer z vidika nostalgije in spominjanja.
Pogovori o življenju v tovarni v socialističnem času so namreč v sogovornikih spontano

vzbudili primerjavo z življenjem v tovarni danes in to obdobje pred letom 1991 so tudi
večkrat označili kot boljše.

Cilj naloge je bil skozi spomine sogovornikov orisati življenje delavcev v tovarni od leta

1946 vse do leta 1991 in zbrano gradivo analizirati. Teme, s katerimi sem se ukvarjala, so
bile prihod na delovno mesto, zapuščanje delovnega mesta, delovni čas, plača, izobraževanje

delavcev, razmere na delovnem mestu, prehrana, zdravstvo, pridobivanje stanovanj in
gradnja hiš, prosti čas, politična opredeljenost in medsebojni odnosi.

Metode dela, ki sem se jih uporabljala pri izdelavi diplomske naloge, so bile iskanje in

prebiranje literature, pogovori s sogovorniki v obliki pol strukturiranega intervjuja, pregled in
kritična analiza zbranega terenskega gradiva ter njegova dopolnitev z zbrano literaturo.
Podobe načina dela in življenja v tovarni so mi razkrili predvsem pogovori s sogovorniki, ki
sem jih pritegnila s pomočjo poznanstev in po principu snežne kepe, in sicer sem

sogovornike pridobila glede na priporočila drugih, ti pa so me napotili naprej k drugim.

Pogovore sem opravila v februarju, marcu in aprilu. Snemala sem jih s pomočjo diktafona,

pogovore pa nato v celoti transkribirala. Dele pogovorov, ki so razkrivali teme, ki so me
zanimale, sem v diplomsko nalogo vnašala s citati. Njihove odgovore sem pustila v

pogovorni obliki, saj je to njihov avtentični, vsakdanji način osebnega izražanja; ponekod

sem jih le minimalno slovnično uredila. Prav vsi sogovorniki so dovolili objavo osebnih
podatkov, zato sem jih v nalogi navajala z imenom in s priimkom, k temu pa sem dodala še

datum pogovora. Opravila sem 10 pogovorov s prav toliko sogovorniki. Z njimi sem
večinoma opravila dialoge, v dveh primerih je šlo za pogovore z več ljudmi hkrati. Pri treh

pogovorih je bila v prostoru prisotna še katera oseba, ki pa v pogovor večinoma ni posegala.
Z vsemi sogovorniki sem pogovor opravila samo enkrat. Vsi sogovorniki so bili moškega
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spola. Kljub temu da je bila delovna skupnost v času socializma pretežno moška, so bile ves

čas vključene tudi ženske, ki so na delo v tovarno začele hoditi po letu 1946. Ženskih

sogovornic mi žal ni uspelo pridobiti, zbrani spomini pa so tako predstavljeni le skozi moške
oči. Najstarejši sogovornik je bil rojen leta 1919, medtem ko je najmlajši rojen leta 1964.

Sogovorniki prihajajo iz okoliških krajev Slov. Bistrice. Živijo v krajih Hošnica, Zg. Bistrica,

Visole, Sp. Polskava, Zg. Ložnica, Hoče, Tinjska Gora, trije sogovorniki prihajajo iz Slov.
Bistrice. Vsi sogovorniki so delali v Impolu v socialističnem času, trije med njimi so
zaposleni še danes. 9 sogovornikov je delalo v obratih v proizvodnji, v vzdrževanju ali v

mehanski delavnici, štirje od njih so bili tudi delovodje. Eden od sogovornikov je bil

zaposlen na kadrovskem oddelku, bil pa je tudi prvi odgovorni urednik glasila Metalurg v

kolektivu Industrije metalnih polizdelkov Slovenska Bistrica (IMPOL). Na pogovore sem se
pripravila vnaprej, tako da sem si sestavila krajši vprašalnik s temami, ki so me zanimale. Z

njihovimi subjektivnimi pripovedmi sem zbrala informacije, ki jih v pisnih virih nisem našla,

saj slednji prikazujejo predvsem zgodovino tovarne brez ocen in stališč.
Spomini sogovornikov so podprti z objavami v časopisih, glasilih in literaturi. Dodaten vir
informacij je bilo tudi tovarniško glasilo Metalurg. Ta od leta 1964 do danes redno objavlja

prispevke različnih avtorjev, ki opisujejo in poročajo o dogajanju v tovarni in tudi izven nje.
Diplomsko nalogo sem popestrila tudi s fotografijami, ki so v lasti tovarniškega arhiva. Pri
vprašanjih, kako se lotiti raziskave, katere teme izbrati, mi je bilo v pomoč raziskovalno delo

dr. Karle Oder, zbrano v znanstveni monografiji Mati fabrika, mesto in dom, kjer poleg
opisovanja zgodovine železarstva in Železarne Ravne nameni veliko pozornosti delavcem v
socialističnem času.
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2. ETNOLOŠKA RAZISKOVANJA DELAVSTVA NA SLOVENSKEM
Delavci so tisti, ki izvajajo delo in so nosilci kulture dela, ki je značilna za različne poklicne
skupine, tako industrijske kot agrarne. Pojem kultura dela je širši od pojma delavske kulture,

ki »je omejen na delavce v industriji in vključuje specifičen način življenja delavstva,

odvisnega predvsem od »dela lastnih rok« in določenega s specifičnim delovnim procesom« (
Oder 2015: 43). Slavko Kremenšek navaja v Slovenskem etnološkem leksikonu, da je

delavska kultura »zbirni pojem, ki uokvirja razmeroma samostojno kulturno podobo
delavskega razreda« (2004: 79). V ožjem pomenu gre za tako imenovano kulturno dejavnost,
ki je povezana s tradicijo razrednega boja in njegovo ideologijo, v širšem etnološkem

pomenu pa se v teoriji nanaša na značilne življenjske razmere v kapitalističnem družbenem

redu, temelji na družbenem položaju delavstva kot enega izmed dveh razredov kapitalistične
družbe in na oblikah njegove vključenosti v družbeno produkcijo (Ibid.).

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo pod besedo delavec tri pomene. Prvi
opisuje delavca kot nekoga, ki poklicno opravlja fizično delo, drugi ga opiše kot nekoga, ki

poklicno opravlja delo, ki ni fizično. Zadnji pa predstavi delavca kot nekoga, ki dela nasploh
(Spletni vir št. 1). Slovenski etnološki leksikon pod geslom delavec navaja: »Kdor poklicno

opravlja kako fizično ali umsko delo; pripadnik delavstva, tj. družb. razreda, ki ni lastnik
proizvajanih sredstev; najsplošnejši izraz za človeka v nekmečkem poklicu, od zač. novega

veka v rudarstvu, fužinarstvu, železarstvu, industriji, obrti, trgovini in v poljedeljskih,

živinorejskih in gozdarskih panogah« (Godina Golija 2004: 77−78).

Skozi zgodovino so delavca poimenovali z različnimi pojmi. V 18. in 19. stoletju tako
naletimo na pojem proletariat. V 20. stoletja se uveljavi izraz delavec, ki je v uporabi še

danes, vendar je ob njem v zadnji polovici 20. stoletja v rabi izraz zaposleni (Oder 2015: 32).

Vsak pojem1 izraža človeka v obdobju, kjer se nahaja, njegov položaj in življenjski stil.
S prvo industrijsko revolucijo2, ki je obdobje prehoda od ročnega dela k strojni industriji, se
pojavi proletariat. Ljudje so se začeli seliti v industrijska mesta, kjer so dobili delo, in
1

Karla Oder v svoji monografiji govori o treh fazah oziroma stopnjah, ki so značilne za delavsko kulturo.
Vsako od njih opredeljuje materialna, družbena in socialna kultura ter določen stil načina življenja. Tako govori
o kulturi proletariata, kulturi delavstva in kulturi zaposlenih (2015: 44). Sama v svoji diplomski nalogi po tem
vzoru razlikujem izraze proletariat, delavec in zaposlen.
2 Prva industrijska revolucija se je pričela v takratni Veliki Britaniji v 18. stoletju, ko je bil izumljen parni stroj (
Slekovec 2017: 4).
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zapuščati kmetije (Slekovec 2017: 3). Število prebivalcev v mestih je začelo rasti,

meščanstvo je začelo pridobivati moč. Delovna sila v tovarnah je bila nekvalificirana, plače

so bile slabe, delovni čas pa razpotegnjen čez celoten dan. Prostega časa ni bilo, tako se
recimo kultura in šport nista mogla razviti. Po marksistični teoriji proletariat predstavlja

enega od dveh družbenih razredov v kapitalističnem sistemu 18. in 19. stoletja. Marx s pr

oletariatom misli na razred modernih mezdnih delavcev, ki nimajo produkcijskih sredstev in
so zato prisiljeni prodajati svojo delovno silo, da bi živeli (Engels in Marx 2012: 94). »Ti

delavci, ki se morajo prodajati po kosu, so blago kot vsak drug trgovski artikel in zatorej prav
tako izpostavljeni zgodam in nezgodam konkurence, vsem nihajem trga« (Ibid. 103). Njihovo
delo je z razširjanjem strojev in z delitvijo dela izgubilo sleherno samostojnost. Podvrženi so

strojem, nadzornikom in ne nazadnje buržoaznemu razredu3. Kot proletariat so označeni vsi

mali, srednji stanovi, mali industrijci, trgovci, rokodelci in tudi kmetje. Njihov mali kapital
namreč več ne zadošča za obratovanje velike industrije in tako podležejo konkurenci

kapitalistov (Ibid. 104). Izraz proletariat se pogosto uporablja kot sinonim za delavski razred,
ki je zaznamovan s političnimi revolucijami 18. in 19. stoletja.

Pojem delavec zajema obdobje druge industrijske revolucije (Oder 2015: 44), ko glavni vir
energije postaneta nafta in elektrika. Sega v drugo polovico 19. stoletja. Dogajala se je med
valovom priseljevanja ljudi iz drugih držav v ZDA, ki so primarno iskali zaposlitev (
Slekovec 2017: 5). Do takrat delavec ni bil zaščiten, ni bilo pokojninskega in zdravstvenega

zavarovanja, delo je potekalo tudi do 16 ur na dan, kar privede do uporov delavstva. Sprva ti
valijo krivdo na stroje, kmalu spoznajo, da so za to krivi kapitalisti. Položaj delavcev se
zaradi vseh gospodarskih in političnih sprememb spremeni. Skrajšal se je delovni čas,

pojavila se je potreba po izobraževanju, ljudje so se začeli povezovati v politične, kulturne in
športne organizacije. Razvije se sindikalno, kapitalu sovražno gibanje, ki goji zavest o

delavski solidarnosti in potrebi po združevanju, glavni cilj je bil boj za boljše delovne pogoje
in izboljšanje ekonomskih ter socialnih razmer (Oder 2015: 45).

V splošni rabi se izraz zaposleni uveljavi v obdobju tretje industrijske revolucije v 60. letih
prejšnjega stoletja, ko se uveljavi računalniška tehnologija. V Sloveniji je to čas socializma

kot družbene ureditve. Delavci so postali samoupravljalci gospodarskega in družbenega
Drugi družben razred, ki ga navaja Marx, je buržoazija. Marx in Engles z buržoazijo mislita na razred
modernih kapitalistov, ki so lastniki produkcijskih sredstev in izkoriščajo mezdno delo (Engles in Marx 2012:
94).
3
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razvoja. Podjetja začnejo skupaj z državo in s sindikatom skrbeti za ekonomske in socialne
razmere svojih delavcev. Krajši delovni čas je prinesel več prostega časa. Delavci so se tako
lahko začeli vse pogosteje aktivno vključevati v različne kulturne, športne organizacije.

Obdržala se je delitev na uslužbence in delavce, ki so jih razločevale različne stopnje

izobrazbe, vendar se je nekdanja ostra meja med nameščenci in delavci zunaj tovarne

zabrisala (Oder 2015: 45).
Slovenska etnologija se je še v 40. in 50. letih 20. stoletja intenzivno ukvarjala z ruralnim

okoljem, medtem ko je bilo mestno okolje in s tem delavstvo predmet sociologije. Slovenska
etnologija se je začela zavedati pomembnosti preučevanja delavstva in njihovega načina
življenja v 60. letih prejšnjega stoletja. Naslednji odstavki prikazujejo nekatera raziskovanja

slovenskih avtorjev in avtoric delavstva na Slovenskem, ki sem jih spoznala ob študiju

etnologije in kulturne antropologije, v pomoč pa mi je bil tudi nabor raziskovalcev, ki jih je v

svoji knjigi Mati fabrika, mesto in dom podala Karla Oder.
Med prve etnološke zapise, kako vpliva industrija na življenje delavcev, štejemo Vinka

Möderndorferja in njegovo delo Boji in napredek mežiških rudarjev (1926), vendar sta prve

poglobljene raziskave delavstva opravila Angelos Baš in Slavko Kremenšek. Prvo raziskavo

delavstva je opravil Angelos Baš z monografijo Gozdni in žagarski delavci na južnem

Pohorju (1964). Baš vidi delavstvo kot posebno družbeno skupino, ki se je oblikovala v drugi
polovici 19. stoletja in kot takšna še naprej ostala v kapitalizmu. Nove železniške in cestne

prometne zveze so omogočale prevoz lesa, kljub nastajanju kapitalističnih podjetij pa so

veleposestniki iskali svojo delovno silo med bližnjimi bajtarji ali kmeti, ki so gospodarsko
propadli po zemljiški odvezi (Baš 1965:3). Kot neindustrijsko delavstvo Angelos Baš

obravnava splavarje v monografiji Savinjski splavarji leta 1974.
Slavko Kremenšek pa je prvi v slovenskem prostoru, ki začne z raziskovanjem urbane

antropologije in opravi prve etnološke raziskave industrijskih delavcev. Njegova monografija
Ljubljansko naselje Zelena jama kot etnološki problem (1970) predstavlja eno izmed prvih
pomembnejših študij urbanega prostora in načina življenja mestnih prebivalcev. Kremenšek

se tako odmakne od do tedaj pretežnega preučevanja prehoda kmetstva k delavstvu, kar je

bilo aktualno tudi z vidika družbenopolitične ideologije. Njegov vpliv se je kazal v

poglobljenosti raziskovanja delavske kulture, ki jo je navadno lociral na urbana okolja (
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Hudales in Repič 2012: 10). Raziskovanja se je loteval historično, pomemben mu je bil
zgodovinski način razmišljanja. Upošteval je paradigmatski pristop k preučevanju vseh

družbenih slojev in preučevanju mestnega okolja. Uveljavil je novo raziskovalno smer

preučevanja, tj. način življenja. Njegova raziskovanja, kot je razprava o urbanizaciji in

industrializaciji (1964), pa so vplivala na kasnejše raziskave delavske kulture in industrijske
dediščine.

Slovenska etnologija se je od 70. let naprej usmerila v urbane študije. Urbano-etnološke

raziskave so se večinoma ukvarjale z delavstvom oziroma z različnimi vprašanji znotraj

delavske kulture. Raziskave etnologov so se osredotočale na teme, kot so mezdno delo,
hierarhija, delovno okolje, prosti čas, družinsko življenje, vpliv modernizacije in države na

delavstvo in njihov vsakdanjik itd.
Po Kremenškovi raziskavi Zelene jame so se nekateri etnologi osredotočili na obravnavanje

načinov življenja v okviru mestnega okolja. Tako je bila Zelena jama delavsko naselje, ki je
imelo zaključen značaj delavcev s prevladujočo poklicno skupino železničarjev. Damjan

Ovsec se je v delu Oris dužabnega življenja v Ljubljani od začetka 20. stoletja do druge
svetovne vojne (1979) ukvarjal z meščani in raziskoval njihovo družbeno življenje. Tukaj

lahko omenim tudi raziskavo Galjevica Mojce Ravnik (1981), ki obravnava razvoj in
nastanek barakarskega naselja v bližini Ljubljane in življenje v njem od dvajsetih do
sedemdesetih let prejšnjega stoletja. K celostni obravnavi načina življenja v mestu sodi tudi

monografija Na robu zgodovine in spomina: Urbana kultura Murske Sobote med letoma 1919
in 1941, delo Boruta Brumna. V središče zanimanja je postavil mesto, hkrati pa sledil

spremembam, ki jih je mestu prinesel gospodarski razvoj. Ob tem sta se spremenila tudi
struktura prebivalstva in njihov način življenja. Maja Godina Golija je v delu Iz mariborskih

predmestjih (1992) raziskovala življenje delavcev mariborske tekstilne industrije in delavcev
Državnih železnic v obdobju od leta 1919 do leta 1941.
Prve raziskave družinskega življenja delavcev je opravil Kremenšek z raziskavo delavk v

Tobačni tovarni v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja. Raziskovalci so se lotevali tem, kot
so družinski proračun, bivalna in oblačilna kultura, prosti čas, prehrana itd. Raziskovalke

družinskega življenja so med drugimi Karla Oder, Maja Godina Golija, Mojca Ravnik,

Polona Sketelj idr. Polona Sketelj je tako obravnavala družinsko življenje in prosti čas delavk
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tobačne in tekstilne tovarne, ki so od konca 19. stoletja pa vse do časa po drugi svetovni vojni
živele v Rožni dolini (Sketelj 2011: 216). Raziskave Marije Makarovič obravnavajo življenje

rudarjev in drugih poklicnih skupin v zasebnem, družinskem okolju.
V zadnjem obdobju imamo imamo vse več raziskav, ki obravnavajo ženske v tekstilnih
tovarnah. Tukaj ne moremo mimo raziskave tekstilne dediščine Murinih delavk, avtorice
Jelke Pšajd. Jasna Skok obravnava industrijsko dediščino tekstilnih delavk Kozjanskega, kjer

se osredotoča na gospodarsko-socialne razmere, v katerih so se v petdesetih letih 20. stolejta
prvič ponudile ženskam možnost zaposlitve (Sok 2011: 242). Nina Vodopivec je svoje

zanimanje posvetila delavkam Predilnice Litija. V delu Labirinti postsocializma se ukvarja z
vprašanjem, kako se z družbenopolitičnimi spremembami spreminja pogled tekstilnih delavk
na socialistično preteklost in njihovo sedanje doživljanje delovnega in širšega življenjskega

okolja (Vodopivec 2007: 11−12). Prav tako pa ugotavlja, da se dosedanje raziskave premalo
ukvarjajo z družbenokritičnostjo družbenega položaja delavcev in delavk.

V sklopu raziskovanja delavstva so bila v zadnjih letih organizirana številna strokovna
srečanja, razstave in dogodki. Na Vzporednicah med slovensko in hrvaško etnologijo sta
slovensko in hrvaško etnološko društvo leta 2011 organizirali mednarodni simpozij z

naslovom Kulturna dediščina industrijskih panog in izdali zbornik z istim naslovom. Vzroki
za to so skorajšnji propad klasične industrije, saj industrijska proizvodnja, značilna za 19. in

20. stoletje, izgublja svoj pomen oziroma se bistveno spreminja. Ob tem so v muzejih nastale
številne razstave, ki se posvečajo tem temam, kot recimo v Muzeju premagovništva v

Velenju, Mestnem muzeju Idrija, Pokrajinskem muzeju v Ravnah na Koroškem in na
Jesenicah (Petrović 2016: 31).
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3. ZGORNJA BISTRICA
Zgornja Bistrica je naselje v občini Slovenska Bistrica s 609 prebivalci. Ana Vovk v
Krajevnem leksikonu Slovenije piše, da gre za urbanizirano naselje, ki leži nekoliko višje od

mesta ob potoku Bistrica, ta pa priteče iz globoke pohorske grape na ravnico (1995: 434−435
). Severno od naselja je vinogradniški zaselek Nova Gora.

Kraj se z imenom Zgornja Bistrica prvič omenja leta 1267, obsegal pa je tudi grajski
kompleks Slovenske Bistrice, vendar ta že od leta 1587 ne spada več k naselju (Fišinger –

Jelen 2004: 7). V letu 1824 se kraj predstavlja kot precej velika vas, skozi katero teče potok
Bistrica in kjer vodi pot na Pohorje. Njegov zahodni del pokrivajo gozdovi, ki se širijo

severno od potoka in od Nove Gore do mesta Bistrica, medtem ko so južno od njega polja in

travniki (Ibid.). Na tem mestu je zaradi bližine rudišč in možnosti pridobivanja oglja že v 18.
stoletju stala fužina, predhodnica današnjega Impola (Vovk 1995: 434−435).

V času tovarne Zugmayer & Gruber na začetku 20. stoletja je Zgornja Bistrica premogla
poleg kmetij in hiš še tri trgovine (Tomaž, Kac, Čar) in tri gostilne (Pernat, Žuraj, Kac), ob

tovarni pa je bil postavljen tudi gasilski dom (Fišinger – Jelen 2004: 8). Pot ob potoku te je
pripeljala do žag in mlinov ter vaške gmajne. Vas ni imela svoje cerkve. Stanislav Jug se

spominja, kako je Zgornja Bistrica zgledala po letu 1950: »V Zgornji Bistrici je bilo zelo
malo hiš. Tam je bil Impol, potem tam neka žaga, pa neka trgovina« (21. 3. 2019). Zgornjo

Bistrico so obdajali kraji Kovača vas, Nova Gora, Visole, Kostanjevec ter Zgornja in Spodnja
Ložnica.

Naselje se je po letu 1945 upravno osamosvojilo od sosednjega mesta Slovenska Bistrica in
bilo v letih od 1945 do 1952 samostojna občina.
Metalurška tradicija se je v Zgornji Bistrici ravzvijala in ohranila vse do danes. Vendar je v

kraju pustila posledice. V prid razvoja tovarne Impol je vas začela izgubljati svojo podobo.
»Potem je pa Impol hiše odkupil, pa te so podrli, pa tako. /.../ To je bilo podrenih hiš, za
tistikrat najmanj 12, 15 hiš« (Stanislav Jug, 21. 3. 2019). Impol se je z veliko ozemlja
nekdanje vasi priključil mestu Slovenska Bistrica, Zgornja Bistrica pa je danes precej manjši
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kraj, kot je bila ob koncu druge svetovne vojne.

4. RAZVOJ TOVARNE IMPOL
4.1 OD FUŽIN DO TOVARNE ZUGMAYER & GRUBER
Zgornja Bistrica je imela v preteklosti zaradi svojih naravnih danosti, kot so bližina vode in
rudišč, veliko možnosti za razvoj gospodarstva, zato so se na tem območju že zelo hitro
začele razvijati fužine. Ladislav Kovačič pripoveduje: »Na začetku je bila samo kovačnica. In

tu so bili čisto neuki ljudje, fizični delavci« (25. 3. 2019). Začetek kovaške dejavnosti v Zg.
Bistrici tako sega že kar v leto 1620, ko sta brata Matija in Jurij Stopar ob pohorskem potoku
v Zg. Bistrici zgradila majhno kovačnico na vodni pogon. V njej so izdelovali razna orodja in
izdelke, kot so sekire, motike, krampi, podkve, žeblji in druge gospodarske potrebščine,

predvsem za potrebe gradu in okoliških domačij (b. n. a. 1971e: 8). Na območju Štajerske so

se turški vpadi v 17. stoletju vrstili kar drug za drugim in so za seboj pustili popolno

razdejanje krajev. V letih med 1680 in 1682 so Turki razdejali tudi Zgornjo Bistrico in ob
enem napadu popolnoma porušili in požgali fužine, domačini pa so fužine po letu 1683

ponovno zgradili in razširili (b. n. a. 2015: 10). Še desetletja po tem so te obratovale

nemoteno, v naslednjih desetletjih pa so menjale kar nekaj lastnikov. Dotedanjim izdelkom
so se pridružili bakreni žeblji in kotli. Kovačnica železnih izdelkov pa je tako počasi začela

prehajati v kovačnico bakrenih izdelkov (b. n. a. 1971e: 8).

V alamanhu ... To je Impol je med drugim zapisano: »Fužine pomenijo od leta 1825 dalje že
manjšo industrijo bakrenih izdelkov. To leto štejemo kot ustanovno leto sedanjega podjetja

IMPOL« (b. n. a. 1975: 11).
Prve zametke sta vzpostavila brata Vincenc in Anton Sternberger. 19. marca 1825 sta namreč
od Ignaca Greissmeyerja kupila plavž in kovačijo, posest pa je zajemala še dve kotlarni in
dve stanovanjski hiši. Še v istem letu sta začela z izdelovanjem bakrenih izdelkov. V času

njune proizvodnje sta svoje premoženje povečala tudi z nakupom gozdov, s katerimi sta si

zagotovila dovolj lesa, tega pa so nato uporabljali za kurjavo v obratih in izdelavo oglja.
Okoli leta 1840 sta tako imela zaposlenih kar 20 delavcev, Vincenc pa je imel celo inženirski

izpit, ki ga je opravil v valjarni za baker in medenino (b. n. a 2015: 10).
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Podjetje se je imenovalo Bratje Sternberger. Po bratovi smrti je ostal lastnik Vincenc,
pridružila pa sta se mu Vincenc ml. in Jožef Sternberger. Ta dva sta po Vincencovi smrti
ostala edina lastnika. V drugi polovici 19. stoletja se je obrat širil vedno hitreje. Tako je imel
že v tem času majhno topilnico za bakrene in medeninaste odpadke, dogradili pa so še

delavnico za obdelavo bakra in zlitin (Ibid.). Leta 1891 je obrat Bratje Sternberger pridobil
certifikat za obratovanje parnega kotla. Sprva so izdelovali žico, palice, profile, pozneje pa so
temu dodali še pločevino in trakove (b. n. a. 1971e: 8). Število zaposlenih je naraslo na kar

100 delavcev.
Lastništvo družine Sternberger se je končalo leta 1908, ko je umrl Jožef Sternberger, dediči

pa so se odločili, da bodo obrat prodali. Kupil ga je Jožef Kernn, obrat pa je postal
podružnica obrata iz Budimpešte (b. n. a. 2015: 10). Tehnologija proizvodnje je bila za tisti
čas moderna.

Vojna leta prve svetovne vojne so za podjetje pomenila zastoj. Obrat sta leta 1920 kupila

Leon Weiss, tovarnar iz Klosterneuburga, in Filip Berger, tovarnar z Dunaja, ter ga vodila

pod imenom Kupferhammer-und-Messingwerke Bruder Sternberger (Ibid.). Tovarna se je
ukvarjala s predelavo bakra. Proizvodnja je oživela, ko je obrat kupila družba Dioničko
društvo za promet kovinama Zugmayer & Gruber. Delnice so prešle v solastništvo članov

družin Zugmayer in Gruber (Fišinger – Jelen 2004: 72). Podjetje se je preimenovalo v

Tvornica bakra i messinga.

Fotografija 1: Tovarna Impol Slovenska Bistrica v 80. letih 20. stoletja, najstarejši del tovarne, kjer so pred letom 1941
izdelovali kurišča za lokomotive.
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Tovarna je začela doživljati vse večji preporod. Lastniki so jo nenehno dograjevali,

posodabljali. Tako so leta 1929 zgradili prizidek k valjarni bakra, postavili pa so tudi jaške za
peči za izkoriščanje bakrene žlindre, v letih kasneje so nadaljevali z naložbami in s širjenjem

infrastrukture (b. n. a. 2015: 11). Obenem se je širil tudi proizvodni program izdelkov. Svojo
dejavnost so razširili na valjene izdelke in žice iz bakra, medenine in brona. V stari

Jugoslaviji je bila tovarna edina, ki je izdelovala polizdelke barvne metalurgije, kar je tudi
pripomoglo k njeni širitvi (b. n. a. 1971e: 8). Ugoden gospodarski položaj in vse večje

zahteve po polizdelkih iz medenine in bakra so lastnika silili k širitvi posameznih obratov,

kar je privedlo do tega, da sta to izvajala nenačrtno in nabavljala zastarelo opremo, nista pa
skrbela za dolgoročnejše predvidevanje v prihodnosti (Ibid.).

Tovarne v času Zugmayer & Gruber se spominja Maksimiljan Ozimič, ki je začel v tovarni

delati še med drugo svetovno vojno. Spominja se stare delavnice, v kateri je delal. Ta je bila

na pol v zemlji. Prav tako se spominja: »Je bila livarna. Enega 36. leta so potem novo
valjarno gradili. To je bilo med cesto pa med staro livarno. In žični obrat je bil gor naprej.

To je bilo vse« (2. 4. 2019).

Fotografija 2: Delavci v stari topli valjarni v 30. letih 20. stoletja.

V času okupacije med drugo svetovno vojno v tovarni ni bilo večjih investicij, vendar

proizvodnja podjetja ni obstala. Proizvajali so namreč izdelke, namenjene vojni industriji in
za uporabo v nemški vojski. Med vojno so partizani poskušali tovarno tudi požgati in sicer v

noči s 4. na 5. julij leta 1944. Dva dni pozneje so minirali tudi strojnico. Ko so jo 16. julija
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poskušali ponovno napasti, jih je nemška vojska ob tem uspešno odbila (b. n. a. 2015: 11).

4.2 IMPOL MED LETI 1945 IN 1991
Rudi Juhart se spominja, da so po pregonu okupatorja tovarno želeli preusmeriti v lesno
industrijo, zaradi velike količine lesa na Pohorju (21. 2. 2019). Vendar do realizacije tega ni
prišlo. Z odločbo vlade Federativne ljudske republike Jugoslavije je bilo 31. decembra 1946

ustanovljeno podjetje z nazivom Industrija metalnih polizdelkov Slovenska Bistrica, na
kratko IMPOL. Podpisnik podjetja je bil inženir Milan Stepišnik, ki je bil leta 1946 tudi

direktor podjetja. Do obdobja 1950 se je direktorski položaj večkrat menjal. Tako je v letu
1947 Milana Stepišnika menjal Pavel Ketiš, nato pa je ta vodenje podjetja predal Jožetu

Babiču. Na mestu direktorja sta se menjavala vse do leta 1950, ko je za krajše obdobje

vodenje prevzel Anton Šturm (b. n. a. 2015: 11). Svojih začetkov službovanja v Impolu se

spomnija Rudi Juhart. »Čujte, ko sem jaz prišel delat, nas je bilo... Jaz sem imel kartico za
žigosat /.../ številko 89. Toliko nas je bilo tistokrat. Potem se je pa to večalo, ne« (21. 2. 2019

).
Prva leta po vojni pomenijo obdobje industrializacije in elektrifikacije, nacionalizirano
podjetje pa se je uspešno vključilo v plansko obnovo kljub zastarelosti strojev (b. n. a. 1975:

13). Povojni kolektiv je zaradi zastarelih strojev iz časa Zugmayer & Gruber moral vložiti
veliko finančnih sredstev in časa, da je podjetje približal modernejši in ekonomičnejši

zasnovi. Vendar je kljub zastareli dediščini strojnih naprav prevzel predelavo bakra iz

rudnikov Bor in pripravljal lastne livarske proizvode zlitin barvastih kovin, prav tako pa je v
državi izdeloval večino elektroprevodnikov iz bakra, bakrene in medeninaste pločevine,
lokomotivska kurišča, trakove, palice, žice in vrvi (b. n. a. 1971e: 8).

V letu 1949 je bil z udarniškim delom zgrajen sindikalni dom4, ki so ga zaposleni uporabljali

za različne namene. V njem so se izvajali vsi pomembni sestanki vodstva, razni kulturni

dogodki, proslave idr. (Stanislav Jug, 21. 3. 2019). 3. 7. 1975 je bila v sindikalni dvorani

ustanovljena II. univerza v Mariboru.

4

Sindikalni dom so leta 2002 porušili.
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Fotografija 3: Sindikalni dom, v ozadju valjarna folij, 80. leta 20. stoletja.

Leta 1950 so prevzeli tovarno v upravljanje delavci.5 »Naše podjetje je bilo med prvimi, ki so

izpolnila navodilo o ustanavljanju delavskih svetov. /.../ Že 18. januarja 1950 je delovni
kolektiv izvolil delegate za volitve članov delavskega sveta. Delegati pa so 20. januarja 1950
izvolili prvi 57-članski delavski svet. Naslednje dni se je delavski svet konstituiral in za
prvega predsednika izvolil tov. Ernesta Tramška, obratovodjo cevarne. /.../ Upravni odbor je

dokončno prevzel upravljanje podjetja od direktorja kot predstavnika države 9. septembra

1950. Delavski svet je na svoji prvi seji, dne 8. septembra 1950, izvolil upravni odbor in
predsednika delavskega sveta. Za predsednika je bil ponovno izvoljen tov. Ernest Tramšek«

(b. n. a. 1970a: 2). »Mislim, kaj so bile to, 70. leta, 80., so bili kar močni delavski sveti. Je

imel kar, je imel pooblastila močna« (Miran Tolar, 28. 3. 2019). Zaradi nacionane politike se
je začela preusmeritev proizvodnega programa.

O razvoju podjetja je ob 20-letnici samoupravljanja poročal Metalurg: »Leta 1950 je skupna
proizvodnja znašala 13.330 t, od tega je bilo 1.517 t aluminija ali 11 %, vse ostalo pa baker in
njegove zlitine. /.../ Leta 1969 je znašla skupna proizvodnja 26.962 t, ki se podvoji, ko
primerjamo teže. Če pa upoštevamo različne specifične teže osnovnih kovin predelave, lahko

ugotovimo, da so delavci in stroji morali narediti po prostornini leta 1969 šestkrat toliko
5

27. junija 1950 je bil sprejet Temeljni zakon o upravljanju državnih gospodarskih podjetij in višjih
gospodarskih združenj po delovnih kolektivih. Na kratko imenovano, šlo je za Zakon o delavskem
samoupravljanju, ob tem pa za uveljavitev načela: tovarne delavcem (Vlaj 1980: 81).
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materiala kot leta 1950« (b. n. a. 1970a: 2).

Izdelavo bakrenih izdelkov so prevzele nove tovarne v Sevojnem in Svetozarevu. Bližina
tovarne glinice in aluminija v Kidričevem je ponujala možnost preusmeritve na aluminijeve
polizdelke. Po letu 1953 se je v Impolu počasi zaključevala doba bakra, izdelki iz bakra so se
do leta 1962 v celoti umaknili iz proizvodnje. Delo delavcev v proizvodnji se je zelo olajšalo,

aluminij je namreč trikrat lažji od bakra. V letu 1951 je vodenje tovarne prevzel Štefan
Podričnik, ki je ostal na tej poziciji še naslednjih 23 let (b. n. a. 2015: 11).

Leta 1955 se je tovarna začela izvozno usmerjati v razvite zahodne države in socialistične
dele Evrope. Med najpomembnejše izvozne države so sodile ZDA, ZRN, Avstrija, ZSSR,

Bolgarija, Iran in Irak (Ibid. 12).
Kmalu je zaradi povečane proizvodnje prišlo do težav s prostorsko stisko v obratih in
skladiščih. Leta 1965 so zaključili s posodobitvijo žičarne, hkrati pa so začeli obratovati novi

stroji, na primer za pletenje aluminijevih vrvi z jeklenim jedrom. Impol je takrat kot edini

proizvajalec aluminijevih vrvi predstavljal nosilca elektrifikacije Jugoslavije. Izpopolnili so
tudi stiskalniški obrat in modernizirali ter povečali valjarno. Proizvodnja se je tako od leta

1966 do leta 1970 povečala s 17.444 ton na 30.717 ton (Ibid.).
Leta 1964 so v Impolu ustanovili Izobraževalni center. Pred ustanovitvijo v Impolu ni bilo
organiziranega usposabljanja delavcev metalurške stroke, novega delavca je tako naučil delati
starejši delavec in tudi splošna izobrazba je bila zelo nizka. Delavski svet je zato sklenil, da

se mora dodatno izobraževati okoli 400 delavcev in sicer od nekvalificiranega do
visokokvalificiranega delavca (Ladislav Kovačič, 8. 4. 2019). V pomoč pri izobraževanju je

bilo v istem letu ustanovljeno tudi glasilo kolektiva industrije metalnih polizdelkov

Slovenske Bistrice − Metalurg (Ibid.).
Po letu 1974, ko je prišlo v Jugoslaviji do spremembe ustave, so se samoupravni organi z
družbenopolitičnimi organizacijami odločili za osem temeljnih organizacij združenega dela (

TOZD), to so bili Livarna, Valjarna, Stiskalnica, Žičarna, Montal, Investicije in Družbena

prehrana (b. n. a. 1975: 17). V skupnih službah na ravni delovne organizacije pa so obstajali
sektorji tehnični, kontrola izdelkov, komercialni, finančni in kadrovsko splošni. Štefana
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Podričnika je menjal v vodenju podjetja Jože Kavkler. Leta 1977 se je delovna organizacija
Impola združila s Tovarno glinice in aluminija v Kidričevem v združeno delovno

organizacijo Unial (Ibid.). Širjenje in nadgrajevanje Impola se je nadaljevalo. Tako je bila do
leta 1991 zgrajena nova hala žičarne, namestili so dve kvarto valjarni, postavili so novo

livarno, zagnali dve rabljeni, zgradili so upravno stavbo, postavili folijski obrat itd. (b. n. a.
1971e: 8−9). Proizvodnja je takrat zajemala pločevine, trakove, rondelice, folije,
oplemenitene folije, vrvi, žico, dodajne materiale za varjenje, ploščate žice za embalažo,

aluminijeve zakovice, žeblje iz aluminijevih zlitin, žično ograjo, profile, cevi itd. Posebno

vlogo pa je imel obrat Montal, ki je nastal iz skupine mizarjev iz vzdrževalnih obratov;

izdelovali so aluminijeve fasade, vrata, okna ter tudi aluminijeve bazene (Ibid.).

Fotografija 4: Tovarna Impol Slovenska Bistrica, stari pločevinski obrat, stara livarna, stiskalniški obrat v 70. letih 20.
stoletja.

Konec 90. let so se v podjetju začele pojavljati težave. Soočali so se s pomanjkanjem surovin

in nestabilnostjo podjetja, kar je privedlo do delavske stavke leta 1987 (b. n. a. 2015: 13), ki
je trajala tri dni. Delavci so stavkali zaradi neprejete obljubljene povišice in nestabilnih
razmer. Stavka je sprožila veliko sprememb v vodstvu, prišlo je do uvedbe prisilne uprave v

letu 1988 in prestrukturiranja organizacije podjetja (Ibid.).
V času socializma je število delavcev raslo. Stanko Jug se spominja, da je bilo v letu 1948 v

Impolu zaposlenih 800 ljudi (21. 3. 2019). Do leta 1972 jih je bilo v Impolu zaposlenih že kar
1611 (b. n. a. 1972a: 2). Po končani drugi svetovni vojni so se v Impolu vse bolj začele
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zaposlovati tudi ženske. Tako je bilo v letu 1974 v podjetju zaposlenih 1.748 delavcev (b. n. a

. 1974e: 7), od tega je bilo 273 žensk (b. n. a. 1973a: 4). V letu 1987 je Impol dosegel
najvišje število zaposlenih v zgodovini, v tovarni je namreč delalo kar 2.423 delavcev (b. n. a

. 2015: 13).

4.2.1

SINDIKAT V IMPOLU

Osnovno organizacijo sindikata Industrije metalnih polizdelkov Slov. Bistrica je v 60. letih
sestavljalo 9 podružnic sindikata v delovni organizaciji. To so bile podružnice sindikata
livniškega in valjarniškega obrata, stiskalniškega in žičnega obrata, Montala in obrata

površinske obdelave, tehničnega sektorja in sektorja tehnične kontrole, komercialnega in
finančnega sektorja, KSS-a ter splošnega sektorja štabnih služb. Pravico, da postane član

sindikata industrije in rudarstva, je imel vsak delavec.
Naloge sindikata so bile, da sodeluje pri vprašanjih samoupravljanja v podjetju in da skrbi za
uspešno delovanje svojih članov. Člane je spodbujal k sodelovanju v občinski ter drugih
političnih skupščinah. Sindikat je skrbel tudi za usposobljenost svojih članov in obravnaval
ter reševal vsa socialna vprašanja in se zavzemal za dviganje življenjskega standarda

delavcev z gradnjo in zagotavljanjem stanovanj. V primeru bolezni, nesreč pri delu in ob
elementarnih nesrečah je dajal pomoč svojim članom. Prav tako je denarno pomagal
sorodnikom v primeru smrti člana. Delil je dotacije organizacijam in društvom ter organiziral
in pospeševal kulturno-prosvetne dejavnosti, razvedrilo in športne dejavnosti. Ob odhodu

članov v pokoj jim je delil odhodnico. Obravnaval pa je tudi predloge s področja varnosti pri
delu in skrbi za izboljšanje delovnih pogojev (b. n. a. 1970: b. n. s.).
Dejavnosti sindikata so bile komisija tovarniške samopomoči, blagajna vzajemne pomoči (

BVP) in sindikalna godba. Blagajna vzajemne pomoči je dajala brezobrestna posojila in
posojila za letovanje svojih članom (Ibid.).

4.3 IMPOL PO LETU 1991
Z osamosvojitvijo Slovenije je Impol izgubil velik delež svojega trga, ki je bil v večji meri
vezan na Jugoslavijo. Začelo se je intenzivno usmerjanje v izvoz. Leta 1992 je lastništvo

prešlo v roke Sklada Republike Slovenije za razvoj. Z ustanovitvijo IAC družbe v ZDA je

postal Impol tudi mednarodno podjetje. Direktor postane Jernej Čokl, ki podjetje vodi
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naslednjih 23 let. V tem času so se iz Impola izločili programi, ki niso bili neposredno vezani
na osrednjo metalurško dejavnost in so se tako privatizirali (b. n. a. 2015: 13). Nastale so

nove družbe, npr. Tehnika – SET, Simfin, Impol Kadring, Impol Inotechna, Alumat, Alupak

in Unidel.
Leta 1997 so zaposleni ustanovili družbo Impol 2000 d. d. in z vložitvijo zadolžnic za manj
izplačane plače postali večinski lastnik Impola. Leta 2002 je Impol kupil 70 odstotkov delnic

podjetja Impol Seval iz Sevojna v Srbiji in tako razširil svoj predmet poslovanja v

mednarodno okolje ter se tako razširil na trge, na katerih do takrat ni bil prisoten. Leta 2008
se je pričela gospodarska kriza, kar se je poznalo tudi v Impolu. Prišlo je namreč do močnega
padca povpraševanja, vendar se je to že v letu 2010 povrnilo na stanja, ki jih je dosegal pred

samo krizo (b. n. a. 2015: 14−15).
Danes Impol še naprej deluje uspešno, se razvija in tako tudi nadaljuje s prenovami in

dopolnitvami programov na vseh področjih aluminijske proizvodnje. Zavedajo pa se tudi, da

pomembno vplivajo na okolje in tako skladno s sistemom okoljskega standarda preprečujejo,
da bi z emisijami delovali nanj škodljivo. Podjetje razvija svojo raziskovalno dejavnost,
predvsem pa teži k temu, da vedno znova uvaja novejšo tehnologijo in optimizira

proizvodnjo v vseh obratih. V Impolu je danes zaposlenih 2. 348 delavcev (Spletni vir št. 2).

5. DELO V TOVARNI MED LETI 1945 IN 1991
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5.1

PRIHOD NA DELOVNO MESTO

Po pregonu okupatorja je bilo leta 1946 ustanovljeno podjetje z nazivom Industrija metalnih
polizdelkov Slovenska Bistrica. Delavci, ki so takrat že delali v tovarni oziroma so se

zaposlovali, so prihajali predvsem iz Zgornje Bistrice. Delo v Impolu je takrat bila torej

predvsem »tradicija Zgornjebistričanov« (Rudi Juhart, 21. 2. 2019). Rudi Juhart se spominja,
da je svojo pot v Impolu začel leta 1946. Po njegovih besedah je bilo delo takrat še težko

dobiti, vendar je sam imel prednost zaradi očeta, ki je bil že zaposlen v tovarni (21. 2. 2019).
Že konec 50. let je prišlo do preobrata. V času socializma je vsak moral dobiti službo in tako

je bilo tudi v Impolu (Andrej Smogavec, 5. 3. 2019). V tovarni se je lahko zaposlil vsak,
delavci pa so postajali tudi kmetje6. Maksimiljan Ozimič se spominja, da so jih »z vrh

Pohorja vlekli skupaj« (2. 4. 2019). V Impolu je bilo tako zaposlenih vedno več ljudi, ne
samo iz Zg. Bistrice ampak tudi iz širšega okolja občine Slovenska Bistrica. »Ti si vedel,

Bistričan si in /.../ v Bistrici boš dobil službo« (Andrej Smogavec, 5. 3. 2019). Zaposlovanje
ljudi je tako pomagalo reševati socialna vprašanja.

Fotografija 5: Glavni vhod v tovarno Impol leta 1975.

Ljudje so se odločali za delo v tovarni predvsem zaradi bližine Impola in družinske tradicije

dela v podjetju. »Ja starši so tu delali. Oče je tu delal. Oče je delal v, valjarna se je takrat

rekla. /.../ Imeli smo tudi nekaj, kaj bi rekel, ugodnosti ali pa privilegije, ne. Kdor je delal v
Večji del slovenskega prebivalstva je še v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja živel na podeželju (Makarovič
1995: 328).
6
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Impolu, je tudi potem imel /.../ sto procentov, da si potem tudi bil sprejet. /.../ Pa blizu je bilo

tule« (Erik Kapun, 28. 3. 2019).
V prvih letih po vojni je sprejem v službo potekal brez posebnih formalnosti. Nekateri so se
dogovorili s pomočjo v tovarni zaposlenih sorodnikov, prijateljev ali znancev, ti pa z

izmenovodjem oz. mojstrom. Karl Vidmar se spominja začetka 70. let, da je moral napisati
prošnjo in jo oddati. Nato so ga poklicali v sprejemno pisarno, kjer ga je izprašala kadrovska
služba. »Mene je vprašal, kako to, da sem dal za Impol. Sem povedal, oče je tam, sem rekel

tudi blizu imam in ni daleč, ne. Pa tudi veselje sem imel tisto« (1. 4. 2019).
Na delo so delavci še po koncu vojne iz bližnjih krajev prihajali peš. Kmalu po letu 1951 je

Impol dobil svoj prvi avtobus, ki je v začetku služil prevozom delavcev na delo, kasneje pa

prevozom godbe na pihala in na sindikalne izlete (b. n. a. 1981d: 18−19). V letu 1953 je
Impol kupil še dva avtobusa, ki sta prevažala delavce na delo, dokler ni te storitve prevzel

Avtobusni promet Maribor. V letu 1963 so bile organizirane tri avtobusne proge in sicer
proga Polskava, proga Poljčane in proga Gladomes. V 70. letih so avtobusi delavce pobirali
tudi v ostalih okoliških krajih in sicer v Oplotnici, Laporju, Črešnjevcu, na Pragerskem idr.

Za mesečno vozovnico so delavci plačali od 26 (Slov. Bistrica, Devina) do največ 124

dinarjev (Slov. Konjice) (b. n. a. 1973b: 8). Konec 80. let pa je postajal avto prevozno
sredstvo, ki je bilo vse bolj dostopno, zato so se ga ljudje začeli vse bolj posluževati.
Karl Vidmar se spominja, da so ponekod hodili peš še po letu 1970. Med njimi je bil tudi sam

, ko je začel delati v Impolu. »In ko si prišel do Impola, to so ljudje hodili iz vseh strani. Ne
samo mi. So prišli s Pohorja, so prišli iz mesta, so prišli iz Ritoznoja, pa okoliš tu tja,

Slovenske Bistrice, Zgornje Bistrice in to je bilo veliko tega, ja« (1. 4. 2019).

5.1.1

PREMEŠČANJA

Med zaposlitvijo so delavca lahko znotraj tovarne iz različnih razlogov premestili v drug
obrat oz. na drugo delovno mesto. Do tega je prišlo zaradi pomanjkanja delavcev v drugih

obratih ali zaradi strokovnega napredovanja.
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Posebna oblika premestitve je bila z delovnega mesta s težjih delovnih razmer na lažje

delovne razmere. V letu 1974 so tako imeli v podjetju od 1748 zaposlenih kar 72 invalidnih
oseb s statusom delovnega invalida II. in III. stopnje ter z različnimi stopnjami telesnih okvar
in 140 delavcev z zmanjšano sposobnostjo za delo zaradi različnih vrst resnejših obolenj (b. n

. a. 1974e: 7).
Delavci sami niso mogli prestopati z enega delovnega obrata v drugega. Karl Vidmar se
spominja, kako je zamenjal delovno mesto: »/.../ jaz sem prišel dol v valjarno, pa je majster
videl, da znam nekaj naredit, da sem zmožen, pa mi je rekel, če bi doli ostal. Pa je bilo potem

tako, da sem dobil prestopno izjavo, pa da sem potem bil v valjarni« (1. 4. 2019).

5.1.2

ZAPUŠČANJA DELOVNIH MEST

Delavci so zapuščali delovna mesta iz različnih razlogov. Odpuščanja so se vodilni

posluževali predvsem zaradi disciplinskih prekrškov, med katerimi je bil tudi predčasen

nedogovorjeni odhod z dela. Iz sklepov upravnega odbora, objavljenih v Metalurgu iz leta
1970, je tako razvidno, da so delavca, ki je samovoljno zapustil delo 4 zaporedne dni,
odpustili (b. n. a. 1970b: 2). Delavec pa je lahko dal tudi sam odpoved delovnega razmerja ali
pa je zapustil delovno mesto zaradi invalidske ali starostne upokojitve.
V Metalurgu iz leta 1974 so poročali o številu delavcev za leto 1973. Tako je bilo na začetku

leta 1973 v Impolu zaposlenih 1639 delavcev, vendar jih je v istem letu iz podjetja odšlo kar

155. Od tega se jih je 46 upokojilo, 23 fantov je odšlo v JLA, samovoljno je delovno mesto
zapustilo 28 delavcev, 58 delavcev pa je bilo odpuščenih (b. n. a. 1974b: 5).

Veliko fantov, ki so se zaposlili v Impolu, je bilo vpoklicanih na služenje vojaškega roka,

zaradi česar so morali prekiniti delovno razmerje. Tako se spominja Rudi Juhart, ki je začel

delati v Impolu leta 1946: »In sem delal do 1950, ko sem bil poklican v vojsko. Jaz sem
Titovo vojsko služil 3 leta« (21. 2. 2019). Po odsluženem roku se je vrnil na delo v Impol.

5.2 IZOBRAŽEVANJE
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Izobraževanje je v socializmu temeljilo na družbeno-ekonomskih zahtevah, kar pomeni, da so
teoretična izobraževanja v podjetjih povezovali s posredovanjem družbeno-ekonomskega
znanja (Podbevšek 2018: 86). V Impolu so se hitro začeli zavedati pomembnosti

usposobljanja delavcev in svojega kadra. Po koncu druge svetovne vojne so se namreč v
Impolu zaposlovali predvsem ljudje s končano le osemletno osnovno šolo. Ti so se sami
izučili za delo, ki so ga opravljali (Ladislav Kovačič, 25. 3. 2019).
Med leti 1948 in 1951 je bila organizirana industrijska metalurška šola, kjer so se mladi

fantje izobraževali za kasnejšo delo v proizvodnji v Impolu. Stanislav Jug se spominja, da so

se prihajali mladi izobraževat ne samo iz bližnjih krajev ampak iz celotne Slovenije ter

Jugoslavije (21. 3. 2019). »Ti so pa bili od daleč, celo iz Hrvaške so prišli. /.../ Veliko tujcev
je prišlo takrat noter« (Ladislav Kovačič, 25. 3. 2019). V eni generaciji je bilo tudi do 45

učencev. Živeli so v internatu, čez teden pa so imeli vsak dan 4 ure praktičnega pouka in 4

ure teorije.
V 60. letih so v Impolu na novo ustanovili izobraževalni center. Z razvojem izobraževalnega
sistema so podpirali študij in štipendirali mlade. Rudi Juhart se spominja, da so za potrebe

kadra organizirali tečaje za nekvalificirane delavce. Sam je želel obiskovati tudi metalurško
šolo ob delu. »Sem bil vpisan, pa sem se tistikrat potem poročil, pa otroci so bili, pa jaz

nisem moral, ne. Osem ur se je delalo, potem pa še šola, pa veste kako je. Ni šlo ne. Sem

ostal na visoko kvalificirani. Tu sem jaz počasi napredoval, da sem bil pomočnik mehanskega

laboratorija (21. 2. 2019).
Izobraževalni center je nenehno spodbujal delavce k dodatnemu izobraževanju. V podjetju so
bila vse od 60. let dalje organizirana priučevanja na delovnem mestu, poklicna izobraževanja
in tečaji za dopolnilno izobraževanje delovodij. V letu 1973 so lahko delavci v podjetju
obiskovali interna usposabljanja delovodij metalurške in kovinarske stroke, poklicna
usposabljanja metalurške stroke, prekvalifikacije delavcev metalurške stroke, tečaje za
viličariste, tečaje za upravljanje z žerjavi, uvajalne seminarje in tečaje iz osnov higiene (b. n.
a. 1974b: 7). V 70. letih so v tovarni ustanovili metalurško tehnično šolo, saj redne šole za

metalurške poklice v Slovenski Bistrici ni bilo, potreba po njih pa je bila velika.

Izobraževanja delavcev so potekala tudi izven podjetja. Delavci so se tako lahko izredno
šolali s pomočjo podjetja v rednih šolah v Mariboru in Slovenski Bistrici. Obiskovali so
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lahko delovodsko šolo, tehnično srednjo šolo, višjo ekonomsko, tehnično, pravno šolo,

visoko komercialno šolo (Ibid.). V 70. letih so lahko v Slovenski Bistrici v sklopu Delavske

univerze delavci obiskovali osnovno šolo. Do leta 1979 so se na Delavski univerzi izvajale
poklicna administrativna šola, poslovodska šola, poklicna kovinarska šola, komercialna
srednja šola, delovodska šola in tehnična srednja šola ter višji administrativni tečaji (Spletni
vir št. 3).

O poklicni kovinarski šoli so govorili tudi sogovorniki: »To je vse bil Impol, pravzaprav je

roko nad vsem tem imel. Tudi poklicna šola je bolj kot ne skoraj bila za Impol« (Erik Kapun,

28. 3. 2019). V času šolanja so imeli vsa tri leta 6 mesecev v Impolu prakso. Kot vajence so
jih pošiljali na razna dela. »Se spomnim, da smo hodili v toti bazen, ki je tu zadaj, za kopanje,

ne. Tam smo ga hodili, kot vajenci ga čistit. Spomladi« (Zlatko Mernik, 28. 3. 2019). Prakso
pa so lahko opravljali tudi na smučišču na Treh kraljih, kjer so pobirali kamenje ali pa so šli

na Kočno pulit peso in v Oplotnico obirat grozdje (Erik Kapun, 28. 3. 2019). Po končani šoli

so se zaposlili, veliko se jih je odločilo ravno za Impol.
O izobraževalnih tečajih je spregovoril Ladislav Kovačič: »Tak, da smo imeli enkrat več kot

500 delavcev v tečaju. In sicer, da so ljudje sploh začutili, kaj je to aluminij. Posebno takrat,
ko je Impol prešel na aluminij, je bilo treba veliko teh tečajev« (25. 3. 2019). Za udeležbo na
tečajih so za nagrado delavci dobili povišico in višjo poklicno stopnjo, kar jih je k

udeleževanju na njih še dodatno motiviralo. O izobraževanju varilcev je v letu 1975 poročal

Metalurg: »V TOZD Investicije je bil od 20. novembra do 5. decembra varilni tečaj za
varjenje v zaščitni atmosferi argona (TIG in MIG). /.../ Program tečaja je bil precej pester,

obširen in zahteven, a so ga skoraj vsi tečajniki proti pričakovanju kar dobro prebrodili. /.../

Ob koncu tečaja so opravili udeleženci pred komisijo Zavoda za varjenje in Impola teoretični

in praktični izpit, ki je obsegal tehniko varjenja, varilne naprave, poznavanje materialov,

varstvo pri delu itd.« (Drame 1975: 14).
Impol je delavcem dopuščal prostovoljno udeleževanje tečajev in izobraževanj, vendar so se

jih delavci posluževali v majhni meri. Z desetletji je izobrazba delavcev v tovarni postajala
vse pomembnejša in je v letu 1971 prišlo do ukrepa, da se delavcem, ki imajo nižjo izobrazbo

, kot jo je zahtevalo delovno mesto, odbije določeno število točk po sprejeti tabeli (b. n. a.

1971b: 2).
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V okviru izobraževalnega centra so v Impolu sprejemali vajence7 in podeljevali štipendije.
Od 50. pa vse do 80. let se je dejavnost v Impolu razvejala z velikim številom različnih

delovnih mest, tako so v uk sprejemali učence strok, kot so ključavničarji, strojni
klučavničarji, brusilci, kovinostrugarji, orodjarji, kovači, vodovodni instalaterji, električarji,

gostinci itd. Ladislav Kovačič se spominja, da je bilo že leta 1964 v podjetju 120 vajencev (
25. 3. 2019). V šolskem letu 1971/72 je bilo sprejetih v podjetje 53 učencev (b. n. a. 1971d: 6

). V istem letu je upravni odbor odobril 33 štipendij za srednje, višje in visoke šole. Impol je
prav tako sprejemal študente in dijake na prakso in počitniško delo (b. n. a. 1975d: 5).

5.3 DELO V PROIZVODNIH OBRATIH
Delavci so se v proizvodnji razvrščali najprej po obratih in nato po vrsti dela, ki so ga

opravljali. Leta 1975 so bili tako delavci razporejeni v livarno, valjarno, v okviru katere so
delovali trije proizvodni obrati, in sicer stara valjarna, folijska valjarna in nova valjarna, nato
pa še v žičarno, stiskalnico in Montal. Za stroje je skrbela posebna vzdrževalna enota, ki se je

po letu 1974 preimenovala v TOZD vzdrževanje. Število delavcev v delavnih skupinah se je

razlikovalo. Anton Smogavec se spominja, da je okrog leta 1978, ko je prevzel mesto
izmenovodje, delal v enem izmed večjih obratov, v katerem je imel kar 60 ljudi (5. 3. 2019).

Delavci v proizvodnji so vse do leta 1990 delali na norme. Njihovo delo so kontrolirali
majstri8. Njihova glavna naloga je bila, da so razporejali delo tako, da je proizvodnja potekala

mirno in brez zapletov. Majstru je pomagal brigadir. »Brigadir. On je lahko majstra zamenjal
. Oba dva sta delala v isti izmeni /.../ Mogel si pa oba poslušat, pa oba sta ti bila nadzornika«
(Karl Vidmar, 1. 4. 2019). Brigadirje so po letu 1980 v Impolu začeli ukinjati.

5.3.1

DELOVNI ČAS

Po vojni je v Sloveniji veljal za večino zaposlenih 48-urni in šestdnevni delovni teden; med

leti 1968−1970 pa so uvedli petdnevni 42-urni delovni teden (Makarovič 1995: 332). Slednje

je veljalo tudi za Impol. Po pripovedovanju sogovornikov so bile do 60. let 20. stoletja vse
sobote delovne, ki so jih nato začeli postopoma ukinjati in so tako že v letu 1972 imeli v

mesecu le eno delovno soboto (b. n. a. 1972b: 3). »Dnevni ciklusi dejavnosti velike večine
V letu 1970 se v Zakonu o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij ne uporablja več izraz vajenec
ampak izraz učenec (b. n. a. 1970d: 4).
8 Delovodja.
7
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prebivalstva so v drugi Jugoslaviji dobili prav poseben ritem. Dnevni delovni čas je postal

strnjen in je trajal osem ur« (Makarovič 1995: 330). Delovni proces je od delavcev zahteval,
da delajo v večih izmenah. Delo v proizvodnji je potekalo dvo- ali troizmensko, odvisno v

katerem obratu je delavec delal. Delali so od 6. do 14., od 14. do 22. in od 22. do 6. ure.
Delavci so z delom začeli točno ob uri, delovne prostore pa so lahko zapustili 10 minut pred
uro izmene, da so se v tem čau lahko umili in preoblekli ter šele ob znaku za konec izmene
odšli iz tovarne (b. n. a. 1975f: 8). Predčasen odhod z dela brez soglasja nadrejenega ni bil

dovoljen. V letu 1975 so v letu uvedli nove dovolilnice v obliki kartona. Dobil ga je vsak
delavec, hranil pa ga je njegov vodja. Na kartonu so bili vpisani podatki delavca, kot je ime
in priimek ter delovno mesto. Ko je delavec želel zapustiti podjetje, je vzel karton pri svojem

vodji, ta je na karton vpisal datum in vzrok odhoda ter se podpisal (b. n. a. 1974f: 9). Nato je
delavec šel do glavnega vratarja, ki mu je vpisal uro odhoda, ob njegovem povratku pa uro

prihoda. Brez dovolilnice podjetja ni mogel zapustiti nihče (Ibid.).
Za prva povojna leta je bilo značilno udarniško delo, ki je potekalo predvsem ob nedeljah.

»Ja, to si na primer šel delat, ko se je delala nova ambulanta, ko so staro podrli. Si mogel en

šiht naredit. Če pa nisi šihta naredil, si pa mogel dopust dat« (Karl Vidmar, 1. 4. 2019).
Udarniška dela so bila v povojnih razmerah, ko skoraj ni bilo nikakršne gradbene

mehanizacije, prav tako pa je bilo malo denarja, najbolj učinkovit način za odpravljanje
vojnih opustošenj in za podporo precej uničenemu gospodarstvu (Makarovič 1995: 331).

Udarniško so tako v Impolu zgradili sindikalni dom in novo obratno ambulanto. »Jaz sem

delal na tri izmene. Pa sem v soboto še delal do dveh. Zvečer pa je bilo udarniško. Sem mogel
iti kar naprej, še kar na udarniško delat« (Stanislav Jug, 21. 3. 2019).

V socialistični Sloveniji oz. Jugoslaviji so se v prvem desetletju po drugi svetovni vojni na
novo oblikovali prazniki, ki so kasneje ostali bolj kot ne nespremenjeni. Krščanski prazniki

so ostajali zasidrani le med ljudmi in so se umaknili v zasebnost, tako je bilo na primer z
božičem in veliko nočjo (Habinc 2006: 47). Za nove socialistične praznike v Jugoslaviji je bil
značilen ideološki naboj, poudarek je bil na novejši zgodovini, na narodnoosvobodilnem boju

in revoluciji. Do srede petdesetih let se je koledar spreminjal postopoma. Ob koncu
petdesetih let so bili državni prazniki in dela prostih dni novo leto (1. in 2. januar),
Prešernov dan (8. februar), dan Osvobodilne fronte (27. april), praznik dela (1. in 2. maj), dan

borca (4. julij), dan vstaje slovenskega ljudstva (22. julij), dan vseh svetih (1. november) in
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dan republike (29. in 30. november) (Habinc 2006: 48−49). Razen dneva mrtvih se od

predvojnih verskih praznikov kot prosti dan v tem času ni obdržal nobeden. Rudi Juhart se ob
tem spominja, da so delavci v livarni tudi med prazniki delali, saj niso smeli ugasniti strojev,
so pa zato dobili plačane nadure (21. 2. 2019). Ob vikendih in praznikih so tako delale
vzdrževalne enote, v proizvodnji pa se je delalo, če je bilo delo v zaostanku.

Zlatko Mernik se spominja, da so bile konec 80. let sobote solidarnostne. Občina je tako

dobila del sredstev od vsakega delavca, s tem pa je financirala razna dela po občini (npr.

infrastrukturo). Če delavec ni želel delati, je za to moral dati svoj dopust. Potekale so le nekaj
let, nato pa so jih ukinili (28. 3. 2019).
Med vsako izmeno so imeli delavci v proizvodnji tudi čas za malico. »Bila je malica.

Rečimo za dopoldansko izmeno pol ure, ne. V popoldanski tudi, pa nočni. Malica je bila od
desetih do pol enajstih. Pol ure. Popoldanska od šestih do pol sedmih. Nočna pa od dveh do

pol treh« (Rudi Juhart, 21. 2. 2019). Z leti se je razpon časa za malico zaradi vse večjega
števila delavcev povečal. V 70. letih so tako lahko imeli v dopoldanskem času malico med

deveto in pol enajsto uro. V popoldanskem času, ko je bilo manj ljudi, je bil razpon eno uro,
v nočni izmeni pa so imeli malico le pol ure (Anton Smogavec, 5. 3. 2019).

5.3.2

PLAČA

O tem, kakšna je bila plača po letu 1946, je pripovedoval Rudi Juhart: »Se je začelo nekje pri

sedmih, osmih dinarjih, pa vse do 18, ne. Tisti mojster, ko je bil, je imel najvišjo plačo 18« (
21. 2. 2019). Zlatko Mernik se spominja, da je bila okoli leta 1980 plača okoli 800 mark (28.
3. 2019). Ob tem se spominja, da so bile plače glede na danes sicer slabše, vendar so bile tudi
cene zato nižje in so tako z manjšo plačo lahko ljudje dobili veliko več stvari kot danes (Ibid

.).
Delavci so bili plačani po urni postavki. »Te si dobil plačilo 18. v kuverti noter. Vse tiste pare

, ne. Kaj jaz vem, koliko si dobil. Točno denarja noter v kuverti, pa plačilno listo« (Erik

Kapun, 28. 3. 2019).
Da plač ne bi dobivali redno, ni bilo težav. »Nikoli ni bil problem, bo plača ali ne bo plača.

Te so bile vedno, če glih so bile male, ampak bile so pa veliko vredne, ne« (Andrej Smogavec
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, 5. 3. 2019). Prav tako so dobili vsako leto tudi regres. Ta je bil »skoraj v taki višini, da je
ena družina, štiričlanska, lahko šla za deset dni na dopust« (Ibid.).

Vendar je bila velikokrat plača za delavce premalo. »Veš, takrat, saj pravim, je bilo to, ker je
bilo to socialno zaposlovanje in to so vsi so dobili službo, vsi so delali. Na račun tega so pač
potem bili dohodki malo nižji. Presežek je bil vsepovsod, ne. Tako da si več ali manj še mogel

dodatno imeti kaj. Zato pa so vsi več ali manj imeli doma, ne. Še neko malo kmetijo, da so se

tam ven črpali« (Andrej Smogavec, 5. 3. 2019). Delavci so si družinski proračun tako
pomagali večati še z dodatnim delom, kot je pridelava zelenjave na vrtu ali pa z rejo drobnice

.
5.4 DELOVNE RAZMERE V PROIZVODNIH OBRATIH
»Na samem začetku 1946–1950 smo imeli vse ročno in težko delo, a vsako novo leto se je kaj
izboljšalo. Dobili smo dvigalo, transportne vozove in nešteto drugih pripomočkov, ki so nam

lajšali delo. Kolovoze so »preoblekli« s tlakom, konjsko vprego je zamenjal traktor, tako da

je bil transport in druga tehnologija vedno bolj usmerjena k napredku. V samem obratu so

poskrbeli za zaščitna sredstva. Sindikat je poskrbel za ozimnico, kurjavo, obleke …« je
zapisano v Metalurgu v pogovoru z Gregorjem Korenom (Strmšek 1981: 12). Razmer po

koncu druge svetovne vojne se spominja tudi sogovornik Rudi Juhart: »Razmere na začetku,
veste, so bile zelo težke. Težko delo. Baker, specifična teža 8,9, ne. To je kar težko. Visoke

temparature, ne. Vročina, nobenih zaščitnih sredstev ni bilo, ne. Predpasnike smo imeli od
žaklovine. Od doma so jih nosili. Nič. Nobenih rokavic, klešče. /.../ Nobenih pravih dvigal,

vse ročno, vse. Težko delo je bilo, ne. Povrh tega še pa hrane ni bilo« (21. 2. 2019).

Z leti so se delovne razmere spremenile, vendar je v nekaterih proizvodnih obratih še vedno
prevladovalo naporno delo. Karl Vidmar se spominja 70. let, ko so valjarniškemu obratu
delavci pravili »dachau«: »Tam so puščali [delo] fantje. So prišli, pa je delal 14 dni ali pa je

teden dni delal, pa je pustil« (1. 4. 2019).
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Fotografija 6: Stari pločevinski obrat, prebiranje rondelic, leta 1973.

5.4.1

DELOVNI PROSTOR

Delo je potekalo v halah, kjer so bili postavljeni stroji. Po drugi svetovni vojni so bili ti stroji
zelo zastareli, prav tako vsa druga tehnologija v tovarni. Veliko se je delalo še ročno. Prostori
so bili neogrevani, tesni in zelo temni, zaradi vse večjega števila delavcev in strojev pa tudi

prenatlačeni. Karl Vidmar se spominja stare valjarne v sedemdesetih, kjer in ko so bili ljudje

»plavi od mraza« (1. 4. 2019). Za čistočo so delavci skrbeli sami. Maksimiljan Ozimič se
spominja: »Pospravljeno je bilo kolikor toliko, ne. Kolikor je vsak sam za sebe skrbel« (2. 4.

2019). Karl Vidmar se spominja tudi, da je okoli leta 1971 v eni taki hali lahko delalo tudi do

40 delavcev (Karl Vidmar, 1. 4. 2019).
Zlatko Mernik se spominja svojih začetkov v 70. letih, ko je bil pripravnik. »Bilo je starejšo

dejansko in bolj si čistil, bolj je bilo nekaj vsranega, ne. Stroji so bili taki, da si jih mogel

ročno mazat, da je olje teklo, ne« (28. 3. 2019).

5.4.2

OPREMA DELAVCEV

Po drugi svetovni vojni za opremo delavcev še ni bilo posebej poskrbljeno. Delovne obleke
in predpasnike so si delavci morali nositi od doma sami, čepkov za ušesa, zaščitnih mask za

pline niso imeli. Prav tako niso imeli garderob za shranjevanje. Stanislav Jug se spominja:
»Si lahko med obratom, kjer si mogel, obesil. Potem je prišla garderoba, da smo imeli. Si se
pač slekel, si dobil zaščitne rokavice, predpasnik za delovno mesto, tako je bilo potrebno,

veste. Očala, kateri so delali na strojih« (Stanislav Jug, 21. 3. 2019).
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Konca 70. let se spominja Karl Vidmar: »Ibercugi9 so bili, zaščitni šuhi10 so bili. Edino za
ušesa pa ni bilo, da bi se nekaj zaščitilo. /.../ Potem so nam zrihtali ene stare glušnike. Dobil

sem jih od vojske, na primer delovodja, delovodja je zrihtal. /.../ Je rekel, da je pač dobil od
vojske tiste naglušnike. Taki sivi so bili. Zdaj pa eni dve uri si še lahko imel gor, potem so pa
ušesa začele boleti, ker to je skupaj tišalo. Tako da sem včasih imel plavkasta ušesa. Mogel si

pa nekaj imet gor. In tam je tak, močen zvok je bil, da z delavcem se nisi mogel pogovarjat« (
1. 4. 2019).
Konec 70. let so dobili delavci tudi svoje rokavice. »Včasih si mogel rokavice imet najmanj

mesec dni« (Miran Tolar, 28. 3. 2019). Kar je pomenilo, da so morali pri delu z njimi biti
pazljivi, da se te niso hitro obrabile. Če je delavec rokavice uničil prej kot v enem mesecu, je

ostal brez njih ali pa si je moral prineti od doma svoje.

5.4.3

CIGARETE IN ALKOHOL

Alkohola in cigaret so se delavci po drugi svetovni vojni radi posluževali. »Čik pavz«11 niso

poznali. Kadilo se je lahko vmes med samim delom v hali, pa čeprav so bili delovni pogoji
slabši in delovni prostori bolj onesnaženi. »Noben nič ni vprašal, če lahko kadiš ali ne kadiš.

To so vsi kadili« (Maksimiljan Ozimič, 2. 4. 2019 in Zlatko Mernik, 28. 3. 2019). Kajenje so
dovolili vse do leta 1980. Takrat so se pogoji začeli zaostrovati in so kajenje med delom

prepovedali.
Alkohola so se delavci radi posluževali predvsem zaradi napornega fizičnega dela. Rudi
Juhart se spominja še časov po drugi svetovni vojni: »na naročilnico12 je dobil vsak poleg

tistega špeha še dva deci vina« (21. 2. 2019). Če so delavca dobili pijanega na delovnem

mestu, se je njegov delovni dan prikazal kot izostanek. Rudi Juhart se spominja, da so temu
rekli, da »si plavega pisal« (Ibid.). V 80. letih so delavca, ki so ga na delovnem mestu dobili
večkrat pijanega, odvedli na disciplinsko komisijo, tam pa so se potem odločili za nadaljnje

sankcije (Anton Smogavec, 5. 3. 2019).

Delovna obleka.
Čevlji.
11 Odmor za kajenje.
12 Delavci so hrano vse do 80. let dobivali na naročilnico oziroma so jo prevzeli z bloki.
9

10
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Maksimiljan Ozmič se spominja, da so delavci pred začetkom delovnega dne radi zavili v
bližnjo gostilno. »Ko so ljudje iz avtobusa prišli, pri Kacovi gostilni so šli noter, ali pa tam

zadaj, iz zadnje strani so šli, ko je ono, bife, ne. Jih je tam že čakalo zjutraj, ne. No, jaz nisem

hodil nikoli tja. /.../ Brez tega ni šlo in k sreči, da se nič ni zgodilo« ( 2. 4. 2019).

Pretiranega nadzora nad alkoholom ni bilo. Še okoli leta 1975 so si lahko delavci v menzi
med drugim kupili tudi alkohol. »Je bila ena taka menzica mala /.../ si si lahko kupil kake

kekse, sendvič pa tako naprej. In med ostalimi je tudi bilo pivo, ne. In ljudje so se pač tega
posluževali« (Andrej Smogavec, 5. 3. 2019).

5.4.4

DELOVNE NEZGODE

Delavci so v posameznih obratih delali v vročini, prahu, hrupu, dvigovali so težka bremena.
Tako se je večkrat pripetila kakšna manjša ali tudi hujša nezgoda. Mesečno so te od leta 1964

popisovali v Metalurgu, glasilu delovnega kolektiva Industrije metalnih polizdelkov
Slovenska Bistrica. Številčno se je največ nesreč zgodilo v valjarni. Najpogostejši vzroki za

nezgode so bili nevaren način dela, pomanjkanje poklicnih izkušenj, neprimerni delovni

prostori, ki so bili nepravilno opremljeni in neurejeni, natrpanost delavcev v prostou,
nedisciplina (neupoštevanje varnostnih navodil, odklanjanje osebnih varovalnih sredstev),

slaba organizacija dela, okvare na električnih instalacijah, neurejene transportne poti in vpliv
alkohola (b. n. a. 1975a: 6). Pogosto so se nesreče dogajale tudi ponoči, saj je bilo večerno

delo za delavce utrudljivo. Zgodilo se je, da je kakšen delavec ob delu tudi zaspal. (Stanislav

Jug, 21. 3. 2019).
Največ nezgod je povzročila pločevina (kot so vrezi, stiski, udarci ipd.), veliko je bilo tudi
poškodb zaradi spolzkih tal in poškodb pri prenašanju bremen z žerjavi. V letu 1975 je

Metalurg poročal, da so bile v TOZD Livarna najpogostejše nezgode pri delu s taljenjem

aluminija, kjer je prihajalo do brizganja aluminijeve taline, posledice pa so bile opekline, v
TOZD Stiskalnici je bilo največ nezgod s krožno žago, v TOZD Žičarna pa se je zgodilo
največ nesreč pri tegalnih strojih za žico (b. n. a. 1975a: 6). Anton Smogavec se je ob tem

spominjal: »Jaz sem imel recimo, ne ne vem kake težke, ampak recimo enkrat sem se tam
zaletel v železni drog. Te sem imel tu presekano glavo. To je bila moja poškodba v

štiridesetih letih, pa na palcu mi je tam en, obračalna13 smo mu pravili, ko je se vrtelo, mi je
13

Eden izmed postopkov v proizvodnji.
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stisnilo palec in mi je nohet dol šel. To je bilo, to sta bile dve težji poškodbi v celih
štiridesetih letih« (Anton Smogavec, 5. 3. 2019).

Pri sprejemu novih delavcev so v 70. letih organizirali uvajalne seminarje, kjer so delavce
teoretično seznanili z varstvom pri delu (Ibid.) Delavci so se morali tudi ob delu redno

strokovno usposabljati in sicer kako ravnati s stroji, z nevarnimi snovmi itd., vendar je bilo
kljub temu v letu 1980 zabeleženih kar 169 nezgod pri delu (Furman 1981:12), medtem ko
jih je bilo leta 1970 zabeleženih le 140 (b. n. a. 1975a: 6).

Pripetile pa so se tudi nezgode s smrtnim izidom. Sogovorniki so se tako spominjali nesreče v
žičarni, kjer je žica navila delavca okoli stroja (Andrej Smogavec, 5. 3. 2019).

Ob nezgodah so delavci obiskali zdravnika v obratni ambulanti v Impolu, velikokrat pa so si
znali pomagati sami. Zlatko Mernik se spominja: »Jaz sem si kar s petrolejem namazal, pa je

zacelilo« (28. 3. 2019). Bilo pa je poskrbljeno tudi za zdravstveno zavarovanje delavcev. »
Takrat si šel k zobarju, nisi rabil nič doplačat. Si šel, če si šel v bolnico, nisi rabil nič

doplačat. To kar se socialnega vidika tiče, ni bilo slabo« (Andrej Smogavec, 5. 3. 2019).
Posebno nalogo pri preprečevanju nezgod pa so imeli gasilci, ki so prevzeli skrb za požarno
preventivo v podjetju. Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Impol je bilo ustanovljeno
leta 1952. Pred ustanovitvijo je v podjetju delovala enota civilne zaščite, v sestavi katere je

bil tudi gasilski vod z dvema desetinama, ki pa sta bili brez primerne opreme in strokovnega
znanja (Kidrič 2002: 6). Dežuranje desetin je bilo organizirano tako, da je v prostem času

vsak teden dežurala ena desetina. Ta je morala skrbeti, da so bili gasilni aparati po obratih na
predpisanih mestih in da so bili redno pregledani, prav tako, da so bili na določenih mestih

gasilna orodja, vedra, pesek idr. (Ibid. 7). Po letu 1960 sta se dejavnost in obseg podjetja
razširili. Prostovoljni gasilci niso vedno zmogli vsega, zato so se v podjetju odločili, da

zaposlijo poklicne gasilce.

5.2 ZDRAVSTVO
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Država je bila tista, ki je v socializmu skrbela za javno zdravljenje delavcev in delavk. Impol
je dobil svojega zdravnika leta 1962, dr. Jožeta Slačka, ki je delavcem nudil oskrbo in jim bil
ob poškodbah ves čas na voljo. Poleg njega sta delali še dve medicinski sestri, laboratorijski

tehnik in administratorka. Delo v obratni ambulanti je obsegalo delo v preventivi in kurativi.

Delo v preventivi je obsegalo delo z alkoholiki, socialno problematiko, problematiko
delovnih invalidov, delo z mladino in ženskami ter preventivne zdravniške preglede pred
nastopom na delo, medtem ko je delo v kurativi predstavljalo zdravljenje bolezni in poškodb

delavcev.. V letu 1970 je bilo 512 pregledov zdravstvenega varstva in 10.312 pregledov
zaradi zdravljenja (Slaček 1972: 10).

Obratna ambulanta je vsako leto opravila tudi periodične preglede, obvezne za delavce v
livnici, laboratorijih, obratu družbene prehrane in učence. V livnici so bili namreč delavci
izpostavljeni škodljivim faktorjem, kot so zaprašenost atmosfere, strupeni plini in povišano

toplotno okolje, zato jim je bilo potrebno posvečati čim več pozornosti (b. n. a. 1970e: 5).
Med nalogami, ki sta jih opravljala zdravnik in višja medicinska sestra, so bili tudi hišni

obiski v problematičnih socialno-medicinskih primerih, ogledi primernosti delovnih mest,
posvetovanja z obratovodji in raznimi komisijami (Slaček 1972: 10).
Delavci so z leti postajali, kar se tiče zdravstvenega stanja, vse bolj osveščeni in so se vedno

bolj posluževali ambulant, tako je lahko imela obratna ambulanta na dan tudi do 80 pacientov
. Zdravniško osebje je bilo mnenja, da so delavci obiskovali zdravnika že samo pri kakšnem

prehladu, razlog za to pa je bila želja po pridobitvi bolniškega staža (Ibid.). Če je delavec
zbolel ali pa se poškodoval, je brez težav dobil bolniško, ki mu jo je določil zdravnik. »Tako

ali tako je bil presežek ljudi vedno. In je včasih bilo to celo dobrodošlo, da je kateri šel v

kako bolniško« (Andrej Smogavec, 5. 3. 2019). Čakalnice so bile tako polne predvsem v času
večjih kmečkih opravil, kar je podjetje skušalo preprečiti s kontrolorji bolnikov. Gre za

laične nadzornike, ki so obiskovali bolnike na domu in preverjali, kaj počnejo. Franc Justinek

je za Metalurg v letu 1974 povedal: »Večinoma jih najdem doma, zgodi pa se tudi, da jih ni.

Nekateri gredo k zdravniku, kar pozneje preverim v ambulanti, drugi po opravkih ali tudi
delajo. Najdem pa tudi koga pri težkem delu« (b. n. a. 1974c: 13). Če so delavca dobili, da je
izkoriščal bolniški dopust za druge namene, se je ta moral takoj vrniti na delo. Kakšnih

posebnih sankcij ni bilo.
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Zdravstveno osebje je imelo svojo ordinacijo najprej v sami tovarni. 21. julija 1981 so odprli
nove prostore zdravstvene ambulante. V njej so bili prostori za tovarniškega zdravnika,

zobozdravnika in medicino dela (b. n. a. 1981c: 1).

Fotografija 7: Odprtje nove zdravstvene ambulante v Impolu, 21. julija 1981.

5.3 PREHRANA
Po letu 1945 v Impolu za hrano še ni bilo prav poskrbljeno. Delavci so si jo prinašali od

doma. »Od začetka smo si malice pa to še s seboj nosili, ne. Takrat ni bilo nič. Potem so,
potem so počasi začeli neko menzo rihtat, da bi dobili malico v tovarni /.../ Ja, malico smo v
službo nosili, kaj. /.../ Ker je imel kateri možnost, da si je zagrel jajce kje, spekel ali pa kos

klobase ali pa kaj takega« (Maksimiljan Ozmič, 2. 4. 2019). Rudi Juhart se ob tem spominja,
da so se v Impolu nato kmalu organizirali in za delavce nabavili slanino, »špeh«, da »je vsak,

ta pri težkem delu, dobil 10 dag, vsaki dan« (21. 2. 2019).

V Metalurgu iz leta 1965 so zapisali: »Zaradi zdravstvenih razlogov je potrebno, da uvedemo
v našem podjetju dopolnilni obrok hrane – toplo malico, ki bo dopolnila našo osnovno

prehrano. Ta obrok bi naj vseboval z ozirom na težino dela v našem podjetju cca 800 do 900
kalorij. V malici bi naj upoštevali predvsem živila, ki vsebujejo beljakovine živalskega

izvora (meso, jajca itd.) ter zelenjavo zaradi vitaminov in rudninskih snovi. Dodatna prehrana
je samo del celotne zaščite delavcev in eden izmed važnejših pogojev za povečanje

produktivnosti in standarda delovnih ljudi« (b. n. a. 1965: 10). Stanislav Jug se spominja, da

je menza kuhala za Impol od 72. leta naprej« (21. 3. 2019). V 70. letih je bila ustanovljena

40

TOZD Družbena prehrana, ki je začela skrbeti za malico delavcev.

Do 80. let so delavci za malico morali plačevati prispevek, ki je bil 2,30 din. Po 80. letu so ga

ukinili. Uporabljali so bloke za malice, s tem da je vsakemu delavcu pripadal en blok malic
mesečno (b. n. a. 1979c: 7).

Karl Vidmar se spominja: »Bila je ena stara menza, tam ni bilo stola, da bi sedel, tam je bila

ena dolga miza, pa smo se postavili ob mizi, pa si mogel hitro, tisto, da si pospravil, da si se
najdel. Potem si pa, ja da si šel nazaj delat. Bilo je pa tako tudi, vrsta je bila. Zelo dolga

vrsta. Delavcev je bilo veliko« (1. 4. 2019). »Takrat smo kar v vrsti čakali. Stali. Ko smo jedli
, so bile take visoke mize. Si stal zraven, ko si jedel« (Zlatko Mernik, 28. 3. 2019).

Fotografija 8: Zunanje skladišče aluminija, v objektu na levi je jedilnica, desno pa objekt folijske valjarne, 70. leta 20.
stoletja.

5.4 STANOVANJA IN GRADNJA HIŠ
Ena izmed poglavitnih skrbi v Impolu je bila tudi skrb za stanovanja, saj so bila ta navadno
vzrok za slabe življenjske razmere delavcev in delavk. »V povojnih letih je bilo zgrajenih 250
stanovanj, v upravljanju jih ima Impol še 70. Za zasebna stanovanja delavcev pa je bilo
razdeljenih v zadnjih letih 6,300.000 dinarjev« (b. n. a. 1975: 43). Prošenj je bilo vsako leto

več, denarja in stanovanj pa malo. Maja 1970 je Metalurg poročal, da se je v kadrovskem
sektorju nabralo 131 prošenj za dodelitev posojil za stanovanjsko gradnjo, od katerih je
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komisija izbrala 75 sodelavcev, predlaganih za kredit, kajti delavski svet je namenil le 900.
000 dinarjev za zasebno stanovanjsko gradnjo (b. n. a. 1970c: 5). S podobnimi težvami se je
soočala stanovanjska komisija, ki je imela na razpolago le 20 stanovanj in 87 prošenj za
dodelitev stanovanja (Ibid). Stanovanjsko vprašanje je Impol poskušal reševati z dodatno

gradnjo družbenih stanovanj na ravni občine. V letih 1976, 1977 in 1978 je bilo tako na novo
zgrajenih še 66 stanovanj (b. n. a. 1979b: 4). Zlatko Mernik se tako spominja, da če si želel

priti do stanovanja, so te dali na čakalno listo. »Vem, da sem jaz potem dobil stanovanje, pa

najemnino Impolu plačeval« (28. 3. 2019).
Podjetje pa je podpiralo tudi gradnjo hiš. Impol je tako delavcem omogočal preko blagajne

vzajemne pomoči, ki je bila organizirana v sindikatu, pridobiti ugodnejše kredite. Če si tega

želel pridobiti, si se moral nanj prijaviti. Karl Vidmar se spominja, da si kredit lahko pridobil
za razna popravila hiše, kot je npr. streha ali pa za novogradnjo. Ob prošnji za kredit si moral

priložiti vse dokumente, ki so dokazovali utemeljenost prošnje (1. 4. 2019). Drugače se je

kreditov spominjal Rudi Juhart: »Samo za novogradnjo si dobil lahko. Za adaptacijo pa ne.

Sem to staro bajto14 popravljal, ne vem kolikokrat, pa nisem nič dobil« (21. 2. 2019). Krediti
so bili nadzorovani. »Če si prišel na seznam kredit odjemalcev, je prišla komisija. Pregledala
, kako je bilo, kakšno je stanje. Koliko otrok imaš, ožejen15, neožejen16, ono, tisto, ne. In

potem so ti na osnovi tega, potem tudi komisija določila, boš dobil toliko ali ne boš dobil« (
Andrej Smogavec, 5. 3. 2019). Po pripovedovanju sogovornikov je z gradnjo hiš nastalo tudi
delavsko naselje Tirgot. Delavci, ki so gradili hiše na tem območju, so dobili brezplačno

parcelo. Stanislav Jug je povedal, da so si v 70. in 80. letih lahko nabavljali preko

stanovanjske zadruge17 gradbeni material po nižji, impolski ceni (21. 3. 2019).

5.5 PROSTI ČAS IN DRUŽENJE
Še v 60. letih prejšnjega stoletja je živela večina ljudi na podeželju in so tako poleg dela v

tovarni morali doma poprijeti za kmetijskim delom, ki jim je pomagalo preživeti (Makarovič

14

Hiša.
Poročen.
16 Neporočen.
17 Naloga stanovanjske zadruge je bila deljenje kreditov članom za gradnjo in adaptacijo hiš, pridobivanje
stavbnih zemljišč za gradnjo in nabava gradbenega ter drugega materiala, ki je bil potreben za gradno,
rekonstrukcijo, popravila stanovanj in stanovanjskih hiš (Germ 1975: 6).
15
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1995: 332). Kljub temu da veliko prostega časa torej niso imeli, so čas za druženje vedno
našli. Tako so se delavci veliko družili med seboj ob gradnji hiš, ko so hodili pomagat eden

drugemu (Stanislav Jug, 21. 2. 2019 in Maksimiljan Ozimič, 21. 3. 2019). Sogovorniki se

spominjajo, da so v 70. in 80. letah skupaj tudi praznovali okrogle obletnice rojstev in
prirejali piknike.
Družili so se tudi med samim delom. Delo je bilo po besedah Zlatka Mernika kljub normam
bolj umirjeno, delavci pa so se med delom večkrat tudi vsedli za kakšnih deset minut, kakšno

rekli in kaj spili, nato pa nadaljevali s svojim delom (Zlatko Mernik, 28. 3. 2019). Moški
delavci so se večkrat po končani izmeni v tovarni odpravili skupaj na pijačo v bližnji lokal (

Erik Kapun, 28. 3. 2019).

5.5.1

DRUŽENJE OB PRAZNIKIH IN OBLETNICAH

Kot sem že omenila v podpoglavju delovni čas, je praznovanja praznikov v socialističnem

času krojil predvsem koledarski sistem. Ob tem se sogovorniki večjih praznovanj v tovarni

ne spomnijo. Rudi Juhart se spominja, da je sindikat »organiziral silvestrovanje, pa tu pa tam
kakšno veselico« (21. 2. 2019). »Ja, za novo leto pa smo lahko v hali si naredili. Mizo
postavili, papir gor, pa smo imeli pijačo pa jedačo. To je bilo štiri ure. Štir ure si delal, štiri

ure so pripravile ženske tam navadno hrano. Pa noter se je pripeljalo, to je vse iz menze
prišlo /.../. Smo se fajn imeli. To smo si kar voščili v hali« (Karl Vidmar, 1. 4. 2019). Erik

Kapun se ob tem spominja, da je v njihovem obratu »en s frajtonarco not prišel« (Erik Kapun
, 28. 3. 2019). V tovarni so obeležili tudi praznik dela, saj jih je dan pred praznikom vedno

obiskala Impolska godba (Zlatko Mernik, 28. 3. 2019).
Poleg državnih praznikov so v tovarni praznovali tudi 8. marec oziroma dan žena. Impol je v

70. letih svojim delavkam priredil proslavo na dan praznika v sindikalnem domu in k
sodelovanju povabil osnovno šolo Pohorskega odreda iz Slov. Bistrice ter kulturna društva, ki

so delovala v kraju. Ob zaključku prireditve so ženske dobile simbolično darilo, ki je bilo ali

v obliki denarnega prispevka ali rože (b. n. a. 1974: 16). Glasilo Metalurg, ki je izhajalo vsak

mesec, je marca vedno objavljalo prispevke ob dnevu žena, s čimer je ženskam v tovarni
izkazalo spoštovanje za njihovo delo in trud. V Metalurgu iz leta 1975 je zapisano:
»Spoštovane tovarišice, ob prazniku vam iz srca želimo sodelavci iz delovnega mesta, iz

samoupravnih organov, uprave in družbenopolitičnih organizacij, da bi se naša pozornost, ki
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vam jo izkazujejo moški vsako leto za vaš dan s cvetjem, prireditvami in govori, čim bolj
razširila na vse leto. Da bi z geslom letošnjega leta »Ženska v združenem delu« dobile še

čimveč tistih pravic, ki so sicer napisane, ni pa jih bilo mogoče še uresničiti. Končno, da bi

mi vsi skupaj pri vsem, kar imamo več kot drugi, ne pozabili na tiste ženske, ki imajo mnogo

manj kot mi« (b. n. a. 1975b: 8).
Vsako leto v decembru je Impol organiziral tudi srečanja nekdanjih delavcev in delavk

kolektiva. O srečanju upokojencev v letu 1981 najdemo zapis tudi v Metalurgu. Upokojenci

so se zbrali v sindikalnem domu, kjer so jih najprej pozdravili vodilni. Po uvodnih besedah so
se s sindikalnimi predsedniki odpravili po TOZD, kjer so se srečali z nekdanjimi sodelavci.
Na koncu jih je čakalo še kosilo, med katerim je igral bistriški kvintet. »Tako je bilo prijetno,

da je kar prehitro prišla večerja in z njo slovo. Zopet je minilo eno srečanje, ko smo nekdanji
sodelavci obujali spomine z vami, ki še »vlečete« je zapisal o srečanju S. Kovačič (1981: 8).

5.5.2

ŠPORTNA UDEJSTVOVANJA

V 60. letih 20. stoletja je tovarna Impol svoje zaposlene začela vse bolj spodbujati k
vključevanju v različne športne dejavnosti. Zaposleni so se lahko pridružili športnim

dejavnostim, kot so planinsko društvo, nogomet, lokostrelstvo, kegljanje, odbojka, ribolov,

rokomet (Andrej Smogavec, 5. 3. 2019, in Anton Smogavec, 5. 3. 2019). Tako je skrbela za
timski duh in dobro počutje svojih zaposlenih. Stanislav Jug se spominja športnih srečanj

SIAL, ki so jih prirejali vsako leto v drugem kraju (21. 3. 2019). Igre SIAL so začeli prirejati
v letu 1971, pod idejo, da se preko srečanj delavcev športnikov v panogi aluminijske

industrije Jugoslavije izvaja prijateljstvo in krepi ter širi bratstvo in enotnost (b. n. a. 1981b:

13). V letu 1980 sta se delovni organizaciji Impol in Tovarna glinice in aluminija Kidričevo
povezali in nastopili kot ekipa SOZD UNIAL Maribor. Ekipo so sestavljali delavci športniki.

V letu 1981 je sestavljena ekipa ponovno sodelovala na igrah, ki so potekale v Titogradu, in

osvojila ekipno prvo mesto (b. n. a. 1981a: 12).
Delavci so se vsako leto udeleževali tudi metalurških iger. V letu 1975 so bile III. metalurške

igre organizirane v Slovenski Bistrici in sicer pod pokroviteljstvom organizacije združenega
dela Impol, z njihovo organizacijo pa so počastili tudi 150-letnico obstoja in začetkov

tovarne (b. n. a. 1975e: 15). V Slovenski Bistrici so prav tako potekale občinske delavske
športne igre, pri katerih je sodeloval tudi IMPOL. V letu 1980 so te potekale že 13. leto
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zapored. O njih je med drugim poročal tudi Metalurg: »V letu 1980 je bilo v okviru 13.
delavskih športnih iger občine Slov. Bistrica v devetih športnih panogah 15 tekmovanj v

ekipni in posamični konkurenci. Na omenjenih igrah beležimo »IMPOLČANI« izredne

organizacijske in tekmovalne uspehe. Organizirali smo deset od petnajstih tekmovanj. V
tekmovanju smo dosegli 54 uvrstitev med prvih deset ekip ali posameznikov« (Jurak 1981:

14).
Velike uspehe je žel judo klub, ki je bil ustanovljen leta 1959. Judo klub Impol je bil poznan
tudi izven Jugoslavije. Na prvih tekmovanjih so člani kluba nastopali bolj kot opazovalci. Od
začetka 60. let naprej, ko je član Slavko Zafošnik priboril prvo bronasto kolajno na

mladinskem državnem prvenstvu Jugoslavije v Zagrebu, pa so člani Judo kluba Impola začeli

nizati uspehe (Očko 2009: 13). Leta 1975 je ekipa Judo kluba Impol osvojila naslov
jugoslovanskega prvaka, največji ekipni uspeh pa so zabeležili leta 1984, ko so osvojili tretje

mesto v evropskem pokalu (Ibid. 21−29). Njegovi člani so se povzpeli vse do olimpijskih
iger (1972 v Münchnu, 1976 v Montrealu, 1980 v Moskvi, 1984 v Los Angelesu in 1988 v

Seulu) (Ibid. 41−48).
Med delavci je bilo tudi veliko takih, ki so smučali. Tako so na Pohorju pri Treh kraljih
pripravljali smučarska tekmovanja. Metalurg iz leta 1971 o tem poroča: »V soboto, 13. marca

, je bilo običajno smučarsko tekmovanje IMPOL-a na Pohorju pod Tremi kralji med ekipami
sindikata, DRMITA in mladine. Organizator je bil letos sindikat. Letošnja zima ni bila preveč

naklonjena smučarjem, zato smo tekmovali že skoraj spomladi. /.../ Tekmovalci so bili
razvrščeni v dve starostni skupini, do 30 let in nad 30 let starosti. Škoda, da je bilo teh nad 30
let manj, kot smo pričakovali. Naslednje leto bomo skušali pritegniti čim več tekmovalcev,

posebno starejših, saj je smučanje zdrava rekreacija« (b. n. a. 1971c: 5).
V času treningov, tekmovanj in priprav na prvenstva je Impol omogočal športnim društvom,

ki so dosegala v državi dobre rezultate, izredni plačani dopust. Tega so se posluževali

predvsem člani Judo kluba IMPOL (n. b. a. 1975c: 3).

5.5.3

DRUŠTVA

Društva, ki so delovala vse od 50. let dalje pod okriljem Impola, niso bila samo športno

naravnana. V almanahu ... to je Impol med drugim piše: »Delavci morajo po delu sodelovati v
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planinskem društvu, foto klubu, godbi na pihala in raznih športnih panogah« (b. n. a. 1975:

45). »Pleh muzika«18 je bila ustanovljena v letu 1925 in ima svoje začetke že v predvojnem
delavskem društvu Svoboda. Svojo pravo idejno podlago pa je dobila leta 1951, saj so se
delavci delavskega sveta odločili, da postane slovenjebistriška godba na pihala godba tovarne
Impol in nadaljuje delo v njenem imenu (Gradišnik 1985: 22). Delo članov so predstavljale
številne vaje, priprave na razne nastope in igranje na pogrebih. Ob raznih svečanostih in

proslavah v tovarni pa je prav tako nastopala folklorna skupina, ki jo je finančno podpiral
sindikat.
»Pa tu smo imeli še takrat, je še tudi bilo eno Društvo inžinerjev in tehnikov Impola. Ja, ja

smo bili včlanjeni tam noter in smo hodili. Smo bili na Češkem ene dvakrat, na Slovaškem,

smo tudi izven Slovenije hodili« (Anton Smogavec, 5. 3. 2019). Vsako leto je društvo za svoje
člane priredilo ogled zagrebškega velesejma.

V letu prisilne uprave (1987) je podjetje ukinilo vsa društva, ki niso delovala profesionalno.
Tako sta ostala samo še alpinizem in judo (Andrej Smogavec, 5. 3. 2019).

5.5.4

SINDIKALNI IZLETI

Posebna oblika druženja in zabave so bili v 70. letih tudi sindikalni izleti, ki so za delavce

pomenili oddih od dela in zabavo. Organiziral jih je sindikat. Na izlete so hodili v vsakem

proizvodnem obratu posebej. Sogovorniki so se v pogovorih spominjali tudi izletov izven
Slovenije, recimo v Šibenik, Titograd, Zagreb itd. Na takšnih izletih so si navadno ogledali
kakšno tovarno, nato pa so se odpravili na kosilo in zabavo. O Montalovem sindikalnem

izletu v letu 1975 so delavci zapisali v Metalurgu: »V Montalu smo 13. 9. 1975 pripravili

izlet na Gorenjsko. Bilo nas je za poln avtobus. Najprej smo si ogledali tovarno Iskra v
Kranju. Večina nas je bila v tej tovarni prvič. /.../ Proti poldnevu smo se pripeljali v Preddvor

na kosilo in že hiteli naprej proti Begunjam. Ogledali smo si nekdanje zapore, ki so sedaj
muzej. /.../ Kmalu smo prišli na Bled. Ogledali smo si grad z muzejem in si odpočili pri

jezeru. Na poti domov smo se zopet ustavili v Preddvoru, kjer smo večerjali. Mrak se je
spuščal na Gorenjsko, ko smo krenili proti domu. Vzdušje v avtobusu je bilo prijetno ob

spominu na lepa doživetja ob domači slovenski pesmi. Takšnih izletov si še želimo, saj nam

preženejo napetost pri delu in nas še bolj zbližujejo« (b. n. a. 1975g: 15).
18

Godba na pihala.
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Stanislav Jug se spominja, da je bil tudi sam v sindikatu in tako sodeloval pri organizaciji
takšnega izleta. Z ostalimi člani sindikata so se tako pogovarjali, kam bi šli, nato pa so se

odločili za velesejem v Zagrebu (21. 3. 2019). Prav tako se je sindikalnih izletov spominjal
Maksimiljam Ozimič, ki je ob tem povedal, da so enkrat na leto zagotovo kam šli in da je bilo

vedno »luštno«. Spominja se, da so proti koncu njegove delovne dobe v tovarni, okoli leta
1987, tako šli tudi na Češko (2. 4. 2019).

5.5.5

LETNI DOPUST

Pomemben del leta je delavkam in delavcem predstavljal dopust. Rudi Juhart se je spominjal,
da je kot začetnik imel le 10 dni redno plačanega dopusta (21. 2. 2019). Podobno se je

spominjal Stanislav Jug, ki je začel delati v Impolu leta 1951: »Najmanj 14 dni, potem pa ker

si leta dobival, si zmeraj več dobival. Potem sem imel že 28 dni, veste« (Stanislav Jug, 21. 3.
2019). V 70. letih je delavec lahko imel največ 34 dni letnega dopusta. Dolžina je bila

odvisna od večih dejavnikov, kot so delovna doba, funkcija, kvalifikacija itd. Skupaj so

morali koristiti 10 dni, ostalo pa kakor so želeli. Za dopust so morali delavci povedati mojstru

dva dni vnaprej. Ta pa je potem naredil razpored, da proizvodnja ni obstala. Veliko delavcev
je koristilo proste dneve za delo doma pri hiši, priljubljeno pa je postajalo tudi njihovo
preživljanje na morju. »Največji pomen za uveljavljanje množičnega dopustovanja so imeli
počitniški domovi, ki so jih slovenska podjetja in druge organizacije za svoje zaposlene in
člane ustanavljali največ v slovenski in hrvaški Istri« (Makarovič 1995: 329).

Impol je imel svoje počitniške kapacitete na morju in v hribih. Svoj dom na morju je imel na
Lošinju. Impolski almanah iz leta 1975 pravi: »Letni dopust ali krajši oddih med letom

morejo preživeti člani kolektiva v Štuhčevem domu pri Treh kraljih na Pohorju. Za zimski
šport je bila lani zgrajena pri domu smučarska vlečnica s smučišč. Ob morju imamo
počitniški dom v Malem Lošinju ali za zamenjavo še v petih drugih krajih. V letošnjem letu

smo povečali število ležišč za 16, konferenca sindikata pa si prizadeva, da bi v prihodnje

preuredili dom, še povečali zmogljivosti in čimbolj poceni bivanje v domovih« (b. n. a. 1975:

45). Impol je imel zamenjave z različnimi podjetji, kot so na primer LIP Slovenske Konjice

v Piranu, elektrokovina Maribor v Splitu, Tovarna avtomobilov Maribor v počitniškem domu
v Kaštel Gomilici idr. Sogovorniki so se še spominjali letovanj v Červarju na Rabu, v Vrsarju
, na otoku Murter. V počitniškem domu na Lošinju je v 70. letih za hrano skrbela TOZD
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Družbena prehrana (Erik Kapun, 28. 3. 2019).
Sogovorniki se, če so le mogli, radi posluževali počitniških kapacitet. Stanislav Jug

pripoveduje: »Dokler so bili otroci mali, smo bili vsako leto doli. Zaradi sina, ker je bil tak
asmatik, smo mogli iti na Lošinj« (21. 3. 2019). Ivan Lorenci je povedal za Metalurg iz leta
1971, da so z družino hodili vsa leta na Mali Lošinj, kjer jim je ugajalo vse, od podnebja do

hrane, prav tako so tudi lovili ribe in hodili na kratke izlete v okoliške kraje, kot sta Susak in
Veli Lošinj (b. n. a. 1971a: 7). Tovarniški odbor je vsako leto nudil tudi brezplačno

letovanje otrok delavcev šibkejšega socialnega statusa. V letu 1970 je tako omogočil 25

otrokom delavcev tovarne brezplačno bivanje v koloniji na Malem Lošinju. Razlog, da so se

delavci radi odločali za letovanja, je bil tudi organiziran avtobusni prevoz. Še do leta 1950 so

hodili na morje z vlakom, kmalu pa jim je Impol uredil avtobusne prevoze (Stanislav Jug, 21.

3. 2019). Sogovorniki se spominjajo, da so delavci na morje hodili vse do leta 1991.
Težava počitniških domov je bila omejena kapaciteta. Ta namreč ni zadostovala številčnosti

podjetja. Glede na razpoložljive prostore je na Lošinju lahko v 70. letih na eno dekado

počitnikovalo le 40 oseb (b. n. a. 1971a: 7). V letu 1974 je tako letovalo le 330 delavcev
Impola (b. n. a. 1974d: 14). Za dopust v eni izmed počitniških kapacitet so se morali delavci

prijaviti. »Takrat, da si lahko ti šel na dopust, si bil točkovan« (Andrej Smogavec, 5. 3. 2019
). Komisija je pri tem upoštevala predhodno koriščenje počitniških kapacitet, socialni status,

število družinskih članov itd. V enem izmed časopisov Metalurg v letu 1971 je bilo zapisano:

»Tudi letos bo letovalo precej sodelavcev ob toplem Jadranu ali na otokih. /.../ V enem tednu
so že zasedene vse zmogljivosti našega doma za glavno sezono, to je za julij in avgust. Nekaj
prostora je le še v zadnji dekadi avgusta v našem domu na Malem Lošinju. Doslej je

prijavljenih že 110 družin. Zamenjave imamo letos z istimi kolektivi kot lansko leto. /.../
Največ jih želi letovati v počitniških domovih Elektrokovine iz Maribora, v Vrsarju in
posebej na otoku Murterju, kjer je odlična plaža za najmlajše družinske člane /.../ Sprejeli

smo zelo malo prijav za mesec junij in september. Zato prosimo člane kolektiva, ki nimajo
šoloobveznih otrok ali so sami, da se prijavijo za ta dva meseca« (b. n. a. 1971a: 7).

5.6 POLITIČNA OPREDELJENOST
Politična opredeljenost je v socialističnem času imela v življenju delavcev v tovarni veliko

vlogo. Sogovorniki se spominjajo, da je največje razsežnosti imela v 60. in 70. letih, medtem
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ko je v 80. letih že začela počasi izgubljati svoj vpliv.
Komunistična partija je po vojni prevzela vodilno politično vlogo in tako je prišlo do težnje,

da čimveč ljudi vstopi v partijo. Rudi Juhart se ob tem spominja: »Mene so vabili skozi, da bi

vstopil v partijo« (21. 2. 2019).
Članstvo v zvezi komunistov je prinašalo tudi ugodnosti. Sogovorniki so ob tem povedali, da

si bil imetnik »rdeče knjižice« (Karl Vidmar, 1. 4. 2019). Sogovorniki se spominjajo, da si
lažje dobil delovno mesto, hitreje si lahko napredoval na boljša delovna mesta, dobil pa si
tudi večjo plačo. Izobrazba takrat ni imela velike vloge. Za članstvo v partiji se je plačevala

članarina, ki je predstavljala en odstotek od plače. (Stanislav Jug, 21. 3. 2019). Članstvo

samo je bilo pod velikim nadzorom. Verniki so bili preganjani, verskih praznikov člani niso
smeli praznovati. Prav tako je bilo svobode manj, ljudje niso mogli izražati svojega lastnega

mnenja.

5.7 ODNOSI MED SODELAVCI
Kakšni so bili odnosi po drugi svetovni vojni, je opisal Rudi Juhart: »Čujte, med sodelavci je

bilo vzdušje tako, da so si pomagali« (21. 2. 2019). Kakšen je bil odnos med delavci, ki so
končali Industrijsko metalurško šolo in ostalimi delavci, opisuje Stanislav Jug, ki pravi, da so

bile med njimi velike razlike. Spominja se, da so delavce, ki so končali Industrijsko
metalurško šolo, podcenjevali pri delu, težje so tudi napredovali. Ti delavci so namreč

prihajali iz različnih delov Slovenije pa tudi iz Jugoslavije, delavci v Impolu pa so takrat

prihajali predvsem iz Zg. Ložnice in okolice (21. 3. 2019). Sčasoma, ko so se v Impolu začeli
zaposlovati tudi ljudje iz drugih okoliških krajev in ne več samo iz Zgornje Bistrice, je
takšen odnos med delavci začel počasi izginjati. Andrej Smogavec se spominja, da je bila v

70. letih med delavci prisotna solidarnost. »Ljudje so bili iz kmetov pa to /.../ so rabili kaj jaz
vem, za čas sušenja so rabili biti doma pa tako naprej in so potem drugi pristopili in so

namesto njih delali« (5. 3. 2019). Usluge, ki so jih delali drug drugemu, so med zaposlenimi
spletlale prijateljske vezi. Dodatno so delavce povezovala praznovanja ob praznikih,
tekmovanja v športnih disciplinah, udeležba na sindikalnih izletih, delovanje v različnih
društvih. Prisotna je bila kolegialnost. Drug do drugega so bili spoštljivi. Starejše delavce se
je vedno spoštovalo. Ti so bili mlajšim tudi mentorji in so jih uvajali v delo. »Kak je včasih

bilo, ne, ko smo mi začeli. Si delal poleg enega starejšega delavca, pa te je tisti uvajal, pa si

mu pomagal« (Erik Kapun, 28. 3. 2019).
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»Niti z enimi delavcem, da bi se kdaj sporekel, to pa se ne spomnim, ne, ne. Pa tudi z majstri

ne, da bi se kdaj« (Karl Vidmar, 1. 4. 2019). Erik Kapun ob tem dodaja: »Kolegialnost, pa
povezovanje, pa tudi po službi smo se dobivali pa tako, ne. Pa pomagali si kje kaj« (28. 3.

2019).
Vendar se konfliktom niso popolnoma izognili. Po koncu svetovne vojne je bila tako med
delavci prisotna tudi tekmovalnost. Rudi Juhart se spominja, da so delavci tekmovali, kdo bo
več naredil, kdo bo bolj »priden«, kdo bo naredil več kvalitetnih izdelkov. Tiste najbolj
pridne so razglašali za udarnike. »Jaz sem bil priznan za udarnika najmanj osemnajstkrat,

ne« (21. 2. 2019).
Prav tako večjih težav delavci niso imeli z majstri in vodilnimi v podjetju. Tudi tukaj je bilo
prisotno spoštovanje. »Spoštoval si ga, ne. Kaj ti je rekel, si naredil, ne. Ni nekih bilo, ne. Ni

pa bilo zajebancije, ne. Tisto pa ni bilo. Da bi rekel, da te bo on zdaj izzival ali pa nekaj« (
Zlatko Mernik, 28. 3. 2019). Če jih je pri delu kaj motilo, so imeli možnost to tudi povedati
na sestankih delovnih enot. »Pa vsake 3 mesece je bil sestanek. Delavec je lahko svoje
povedal, kaj ga teži in to smo se mi že prej skupaj zbrali, pa smo zahtevali to pa to, ali pa da

bo višja plača, ali pa božičnica ali pa tako. Tako da je bila bolj sloga, kot tega zdaj ni« (Karl

Vidmar, 1. 4. 2019).

5.8 ODNOS DO DELA IN PODJETJA
Sogovorniki so na delo hodili z veseljem. »Z veseljem sem hodil, čujte. Res. Rad sem hodil.
Čujte, bil sem pa tudi deležen tega, da sem lahko napredoval, pa sem jaz daleč prišel, ne. Da
sem prišel do pomočnika laboratorija. To ni bila mala stvar, ne« (Rudi Juhart, 21. 2. 2019).

Impol se je že hitro zavedal, kako pomembno je krepiti pripadnost. Konec 50. let so tako v
podjetju razglašali udarnike, delavce, ki so se pri delu še posebej izkazali. »Ja, jaz sem dobil

nagrado /.../ Zato ker sem dober delavec bil. Sem dobil uro« (Maksimiljan Ozimič, 2. 4.
2019). V 60. letih so v podjetju uvedli jubilejne nagrade za okrogle obletnice dela in tako
dodatno krepili pripadnost podjetju. V 70. letih so tako delavcem, ki so imeli 10 let delovne
dobe, izplačali nagrado v višini 20 % osnovnega povprečnega osebnega dohodka, kar je

naneslo 450 din, delavcem, ki pa so imeli v podjetju 20 let delovne dobe, so izplačali 30 %
osnovnega povprečnega dohodka, kar je v istem letu naneslo 650 din (b. n. a. 1974a: 2).
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Podjetje je v 70. letih uvedlo inovatorstva. Impol je namreč delavce poskušal še dodatno

motivirati in dopustiti možnost, da se razvijajo ob delu. Vsak delavec je tako lahko naredil na
delovnem mestu izboljšavo in s tem pripomogel k boljšemu delovanju podjetja in sicer z

novim proizvodom oziroma s povečanjem produktivnosti in ekonomičnosti podjetja. Karl

Vidmar se spominja, da je ob nazivu inovatorja leta 1985 dobil priznanje in denarno nagrado,
s katero je lahko nato sebi in otrokom kupil novo trenirko in celotno družino povabil na
večerjo (1. 4. 2019). Denarna nagrada, ki so jo dobili ob imenovanju za inovatorja, je bila v

vrednosti petih odstotkov od plače na pet let (Stanislav Jug, 21. 3. 2019). Da je bil predlog
izboljšave sprejet, je moral delavec svojo idejo naprej napisati in oddati posebni komisiji, ki

je vse predloge sprejela in pregledala ter preizkusila.
Kljub občasim medsebojnim konfliktom so delavci na delo prihajali s ponosom. Sogovorniki

so se radi spominjajali zanosa in naklonjenosti, ki je prevevala takratne sodelavce, kadar so
morali delati. S sodelavci so se čutili povezani, vladalo je tovarištvo. Prevladovala sta

bratstvo, enotnost in sloga (Miran Tolar, 28. 3. 2019). Erik Kapun je ob tem pripovedoval, da
je v času dopusta komaj čakal, da se bo lahko ponovno vrnil v službo (28. 3. 2019).

Sogovorniki imajo življenje v tovarni v lepem spominu. »Veš, kako je, če si ti, če si ti nekako
zaposlen, pa veš, da ti ni treba biti strah, da ne veš ali boš ali ne boš [delal]. Je to lahko

največje zadovoljstvo« (Andrej Smogavec, 5. 3. 2019).

6. NOSTALGIJA NA DELO V TOVARNI IMPOL (SKLEPNO POGLAVJE)
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V raziskavi so delavci, sicer socialna in poklicna skupina prebivalstva, tisti, ki s svojim
pripovedovanjem odstirajo svoje preteklo življenje v tovarni. Še v 50. letih so delavci delo v
tovarni prikazovali predvsem kot ročno, naporno ter utrudljivo. Z leti se je delo vse bolj
moderniziralo, stroji pa so delavcem omogočali lažje delo. Podobno je bilo z razmerami v
delovnem okolju, ki so bile še leta po drugi svetovni vojni nemogoče. Delavci v proizvodnji

so tako delali na izmene, v prostorih, ki so bili temačni, hladni ali vroči (odvisno v katerem
proizvodnem obratu je delavec delal), natlačeni z vse večjim številom delavcev in stroji,

nekateri delovni obrati tudi hrupni, ob tem pa so morali delavci sami biti tisti, ki so poskrbeli
za svojo delovno obleko in obutev, ki so si jo prinesli od doma. Čepkov za ušesa, zaščitnih

mask za pline ni bilo. Veliko je bilo alkohola in cigaret, tudi med samim delom, prav tako pa
ni bilo poskrbljeno za malico. Z leti so se delovni pogoji počasi začeli izboljševati, do 90. let
so delavci tako dobili delovno obleko, v Impolu so poskrbeli za zaščitna sredstva,

prepovedali so kajenje in pitje alkohola, prostori so bili ogrevani, TOZD Družbena prehrana

pa je skrbela za dnevni topel obrok malice.
Navkljub slabim pogojem so se delavci v pogovoru radi spominjali življenja, povezanega s
tovarno v socialističnem času. Ob obujanju spominov na medsebojne odnose s sodelavci in
nadrejenimi, preživljanje prostega časa, na zdravstvo, na gradnjo hiš so imeli sogovorniki

prijetne spomine. Spomini, ki so jih obujali, so bili predvsem pozitivno naravnani, preteklost
v njihovih zgodbah pa idealizirana, čeprav je niso predstavljali popolnoma neproblematične.

V pogovoru z menoj so se radi navezovali na razmere danes. Informacije, ki sem jih pridobila
v pogovoru s sogovorniki, niso bile povsem objektivne, šlo je le za njihove predstave
preteklosti. Po Brumnu takšne podobe predstavljajo subjektivno videnje preteklosti skozi

spomin in razkrivajo doživeto zgodovino skozi tako imenovano vizijo preteklosti (2000: 24).
Spomin ljudi je odvisen tako od dogodkov, ki so jih sogovorniki doživeli, kot tudi od
zgodovinskih, medijskih in političnih diskurzov.

Nina Vodopivec je ugotavljala, da organizacijski princip spomina informatorjev temelji na
ločnici »nekoč«, ki zajema čas pred drugo svetovno vojno in čas socializma, ter na ločnici
»danes«, ki ga informatorji pojmujejo kot današnji dan, prejšnji teden, dan pred petimi leti

oziroma enkrat po letu 1991 (2005:148−149). Leto 1991 je namreč tisto, ki v njihovi
organizaciji spomina pomeni pomembno ločnico (Ibid.). Delavci so tako delali v slabih
pogojih, ki so se počasi izboljševali, vendar so ob tem navajali, da so se temeljitejše
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spremembe zgodile po letu 1991: »Tu je bilo veliko poškodb, recimo glav pa tega, tako da
smo tudi potem te zaščitne čelade dobili, ne. Tam, meni se zdi po 91., 92. letu se je to začelo
uveljavljati. Tako da zdaj te recimo, če prideš v Impol pa če greš, že vidiš, da večina imajo to,

vsi te čelade. /.../ Zadeve so se bolj zaostrile« (Anton Smogavec, 5. 3. 2019). Pečjakova je ob
tem ugotavljala, da se ob pomembnih prelomnicah za državo in družbo, kot je zamenjava
režima ali revolucija, pojavlja nostalgija. Nostalgične občutke evocira stik s predmeti ali pa

jih vzbudi le zavest o prepadu med sedanjostjo in preteklostjo, »o razliki med sedanjimi in

preteklimi vrednotami, idejami in dejanj; z refleksijo krivic in pomanjkljivosti v sedanjosti se
zdi preteklost boljša, lepša in pravičnejša« (2005: 20).

Sogovorniki so se v pogovorih časa po drugi svetovni vojni spominjali kot časa
povezovalnosti, tovarištva in socialne skrbi za delavce, kjer je prevladovalo bratstvo,

enotnost in sloga, kar pa kaže na njihov nostalgičen odnos. Definirati nostalgijo je nemogoče.

Lara Pečjak jo je v svojem diplomskem delu opisala takole: »Enkrat gre za hrepenenje po
domu, prijateljih, družini, spet drugič po preteklosti, ki ne obstaja več ali pa ni nikoli
obstajala. Lahko gre za hrepenenje po nekem drugem prostoru, času, boljšem življenju« (

2005:18). Nostalgija se pogosto razlaga tudi kot posledica nezadovoljstva s sedanjostjo in

strahu pred prihodnostjo. »Nostalgični diskurz poteka tako na ravni družbe kot na ravni
posameznika. Na družbeni ravni gre za konstrukte o »zlatih starih časih«, pravičnem

družbenem in pravilnem vrednotnem sistemu, o nekdanji varnosti, povezanosti in stabilnosti
znotraj neke širše družbene entitete. Po drugi strani pa naj bi ljudje kot posamezniki izgubili

občutek za soljudi, svojo skromnost, preprostost in spontanost« (Pečjak 2005: 19). Ob

razkrivanju podob iz s tovarno povezanega življenja so sogovorniki radi nakazali, da so bile
razmere v Impolu v nekdanji Jugoslaviji veliko boljše kot danes, pri čemer so večkrat omenili

, da je bilo poskrbljeno za socialno varnost. Ni bilo težav z možnostimi zaposlitve: »Ti si
vedel, Bistričan si in to je bilo, v Bistrici boš dobil službo. Vsi mi, ki smo se učili, ki smo se

učili za metalurge, pa za strojnike pa tako naprej, mi smo imeli zagarantirano delo tukaj« (
Andrej Smogavec, 5. 3. 2019). Moške je delovna pozicija čakala tudi ob povratku s služenja

vojaškega roka. Zagotovljeno so imeli tudi zdravstveno zavarovanje: »Takrat si šel k zobarju,

nisi rabil nič doplačat. Si šel, če si šel v bolnico, nisi rabil nič doplačat. To kar se socialnega

vidika tiče, ni bilo slabo« (Ibid). Ob redni službi pa so bile zagotovljene tudi pokojnine.
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Svetlana Boym pravi, da se lahko nostalgija pojavi v dveh različnih oblikah in sicer v
restavrativni in reflektivni obliki. Prva poskuša obnoviti izgubljeni dom in zakrpati

spominske luknje, obuja nacionalno preteklost in prihodnost ter je tako bolj odprta za
ideološko in politično manipulacijo (Boym po Pečjak 2015: 22). Reflektivna nostalgija pa

biva v hrepenenju in občutenju izgube ter se bolj nanaša na individualni in kulturni spomin (

Ibid.). To, po čemer so sogovorniki hrepeneli in se najraje spominjali, je bratstvo, enotnost,
sloga, tovarištvo in socialna varnost. Preteklosti so pripisovali določene kvalitete, ki jih

sedanjost nima, vendar bi si zanjo želeli, da bi jo imela. Pripovedi tako razkrivajo značilnosti

reflektivne nostalgije, torej simboličnega, neobremenjenega poigravanja s preteklostjo, z
zdrobljenimi fragmenti socialnega spomina (Boym po Pečjak 2005: 61). Mitja Velikonja ob

tem dodaja, da obstajata dva glavna pogleda na nostalgijo. Prvega označi kot
esencialističnega, ki nostalgijo razlaga kot prijeten spomin na boljše čase, ki so se dejansko

zgodili, nasprotni pogled, ki pa ga imenuje dekonstruktivističen, v njem pa se kaže nostalgija
kot le eden številnih vzporednih in konkurenčnih diskurzov sodobne kulture, ki si ga lahko

prisvojimo in prikrojimo tako kot katerega koli drugega (2011:132). Ta pogled kaže na to, da
so ljudje nostalgični, čeprav niso živeli v preteklosti, do katere izražajo tak občutek.

Nostalgijo, ki se pojavlja po socialističnem času in je značila za področja nekdanjih

jugoslovanskih republik, označujemo kot jugonostalgijo. Večina socialističnih družbenih,

političnih in ekonomskih institucij se je po letu 1991 razgradila, kar je pripeljalo do
nostalgičnih spominov na življenje v času socializma. Gre za spomine na dele vsakdanjega

življenja, v tem primeru spomine delavcev, ki so se izgubili v času tranzicije.

Tako se delavci spominjajo, da je bilo delo tovarni bolj umirjeno, medtem ko danes poteka v
hitrem ritmu (Zlatko Mernik, 28. 3. 2019), bili so tudi manj pod stresom. »Več nas je bilo,
eno delo je lahko več ljudi naredilo. Zdaj pa moraš včasih sam« (Erik Kapun, 28. 3. 2019).

Delavci so govorili tudi o organizaciji dela in se spominjali sindikata, ki je po mnenju
sogovornikov imel večjo moč, bolje je znal poskrbeti za svoje delavce in njihove pogoje v

tovarni (Ibid.). Ob pogovoru o prostem času in druženju so delavci radi povedali, da je bilo
tega v socialističnem času veliko več kot danes. » Tega druženja je bilo tisti čas veliko več

kot danes. Danes so vsi na telefonah. Takrat pa ni bilo televizije, pa ni bilo radija, pa tako
naprej. Ampak so se ljudje družili. /.../ (Andrej Smogavec, 5. 3. 2019).
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Sogovorniki so pogosto omenjali spremembo vrednot v času tranzicije. Vrednote, ki so
prevladovale v času Jugoslavije, so bile enotnost, sloga. »Takrat je bilo bratstvo. Si prišel na
šiht19 s ponosom, veseljem (Stanislav Jug, 21. 3. 2019). Pa tudi solidarnost, kolektivnost in

kolegialnost. »/.../ takrat je to sodelovanje veliko bolj igralo neko pomembno vlogo.« (Andrej
Smogavec, 5. 3. 2019). Kolegialnost se je kazala tudi v drugih delih življenja v tovarni. V 70.
letih je postajalo vse bolj popularno počitnikovanje na morju v kapacitetah podjetij, kar je
pripeljalo do vse večjega povpraševanja po njih, podjetja pa so si zato kapacitete med sabo

izposojala.
Na vprašanje, ali so radi hodili v na delo v Impol, so vsi sogovorniki odgovorili pritrdilno.

Tisti sogovorniki, ki so se upokojili po letu 1991 oziroma še danes delajo v tovarni, so k temu
dodali, da so še raje delali v času socializma » Jaz sem zelo rad hodil. Bolj še v času

socializma kot pa potem. Ja, po 90. letu. Te so se tu začele, predvsem so to začeli pritiskat na

delavce, na izmenovodje. Te pa smo bili bolj na udaru. /.../ Več si mogel delat« (Anton
Smogavec, 5. 3. 2019).
Na življenje delavcev v tovarni je vplivala politična opredeljenost. Ta je bila v socialističnem

času sila pomembna, saj je krojila življenje ljudi. Sogovorniki so v pogovoru spregovorili
tudi o tem in politično enoumje označili kot negativno. Kot član komunistične partije je

delavec hitreje napredoval. »Brez izobrazbe si dobil delovno mesto« (Stanislav Jug, 21. 3.
2019). Ob tem še navaja, da je bilo manj svobode, »kar tiho si moral biti« (Erik Kapun, 28. 3.

2019), svojega mnenja nisi smel izražati. Preganjani so bili verniki, verskih praznikov se

javno ni praznovalo. Pa vendar so bile negativne plati preteklosti spregledane, omenjene le
kot del njihovega vsakdanjega življenja, in zaradi vseh pozitivnih plati preteklosti
opravičevane.

Slednja analiza razkriva precej enotno podobo socialistične preteklosti. Ob pogovorih s

sogovorniki sem zasledila, da ti pri nekaterih temah, kot so medsebojni odnosi, poudarjajo in
predpostavljajo enake značilnosti in detajle preteklega življenja. Pri njihovem pripovedovanju
o življenju v tovarni se po koščkih razkriva podoba življenja v Jugoslaviji, ki je predstavljeno

kot varno in stabilno. Zdi se, da tega ne presežejo niti slabosti in negativne strani nekdanjega
socialističnega sistema, ki so jih delavci omenjali le v majhni meri. Kljub temu da se v
19

Delo.
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pogovorih nisem posluževala vprašanj, ki bi direktno prikazovale nostalgičen odnos do

preteklosti, so sogovorniki sami v pogovorih večkrat primerjali življenje in družbo s
prejšnjim utopičnim življenjem ter z današnjim hitrim življenjem. Razlog, zakaj je v

pogovorih spontano nastala nostalgična podoba preteklosti, vidim v tem, da je sedanjost kljub

vsemu napredku negotova, sogovorniki se bojijo za svojo prihodnost in prihodnost generacij
za njimi, preteklost pa je tista, ki zaradi svoje fizične oddaljenosti daje delavcem občutek
varnosti. Pečjak ob tem dodaja: »Zaradi pomanjkljivosti, ki jih občutimo v sedanjosti ter

strahu pred neznano prihodnostjo, preteklosti pripisujemo pozitivne vrednosti in lastnosti.
Morda preteklost v tem primeru predstavlja nekakšen varen in poznan prostor, v katerega se

po potrebi zatečemo; in ker v podobo, ki smo si jo ustvarili o preteklosti oziroma spominom,

ki jih imamo nanjo, do neke vere verjamemo« (2005:62). Sogovorniki tako kljub
modernizmu in izboljšavam na političnem in ekonomskem področju minulo življenje
dojemajo kot boljše od sedanjega.

Ob koncu naloge se odpira še veliko možnosti za nadaljnja raziskovanja. Sama sem v diplomi

odprla le nekaj tem, ki so se mi zdele privlačne in zanimive, in ki bi lahko prikazale življenje
delavcev v tovarni. Zanimivo bi bilo raziskovanje žensk v tovarni Impol, ki se jim v pričujoči

diplomski nalogi nisem posebej posvetila, kljub temu da so vsaj od leta 1946 prisotne na

delovnih mestih v tovarni. Zanimivo bi bilo tudi raziskati vpliv tovarne Impol in delavcev na
kraj, občino, ljudi. Prav tako bi se raziskovanje lahko razširilo na družinsko življenje

delavcev in njihov prehod v urbano okolje mesta. Gre le za nekatere možnosti za nadaljnja
raziskovanja, odpira pa se jih še veliko več, saj sta delavstvo in delavska kultura pojma, ki

ponujata veliko možnosti za odpiranje vedno novih raziskovalnih tem.
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7. SUMMARY
In the research, it is the workers who tell their past life in the factory through their

storytelling. Topics that the author touched, were methods of transportation to work, working

hours, salary, education, workspace conditions, nutrition, healthcare, housing, leisure,
political commitment and mutual relations. The time was a socialist era of social regulation,

in which social security was the care of the society, and workers engaged in business
enterprise decisions as well. As early as the 1950s, work in the factory was portrayed as

manual, laborious and tedious. Over the years, work has been modernized and machines have

made life easier for workers. After the Second World War workers in manufacturing worked
in rooms that were dark, cold or hot (depending on which production plant they worked),

crowded with increasing numbers of machines, and some workplaces were noisy. The
workers themselves were the ones who took care of their approproate work clothes and their

shoes. There were no earplugs, no gas masks. There was a lot of alcohol and cigarettes, even
during the work itself, and no meal was provided. Over the years, working conditions slowly
began to improve, by the 1990s workers were getting work clothes, Impol provided
protective equipment, smoking and alcohol were banned, premises were heated, and Impol
provided a warm daily meal.
Despite some of the difficult parts of life at the factory, all the interviewees loved to
remember the work at the factory. While recollecting memories of mutual relations with

colleagues and superiors, free time, health care, getting houses, the interviewees had fond
memories. On their own initiative, they have repeatedly compared the present life of the

factory to the life before 1991. What they fondly remembered is brotherhood, unity and
social security. The past has been attributed to certain qualities that the present does not have,
but they would want to have it. In this remembering, the nostalgia is not like ideological

manipulation, nor does it reject the present, but it is a kind of confrontation with reality in an

alternative way.The reason why the conversations spontaneously generated a nostalgic image
of the past is that the present, despite all the progress, is uncertain, people are afraid of future
for themslef and their generations after them.
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At the end of the thesis there are many more possibilities for further exploration. In my
graduation, I discovered only a few topics that I found attractive and that could depict the

lives of factory workers. The nostalgic image of workers past opened spontaneously. It would
also be interesting researching women in the Impol factory or how Impol and its workers
impact on the town, the municipality and on the people. However, these are just some of the
possibilities for further research, and many more are opening up, as they are a concept of

work and a working culture, offering many opportunities to open up new research topics.
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