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Uvod. 

y j ovod za ta raziskovanja so dale razmere v dobi velike gospo-
JL darske krize, ki spada v to razdobje. 

V času te krize je padlo število delavstva, ki se nanj nanaša 
ta anketa, na polovico prejšnjega stanja. Ker je padla tudi 
dnevna zavarovana mezda za okroglo 35%, se je znižal v tem 
razdobju celokupni iznos delavskih mezd na manj kakor po-
lovico iznosa iz let največje prosperitete. 

To je ustvarilo v krajih, ki so bili odvisni izključno ali pre-
težno od zaslužkov gozdnega in žagarskega dela, zelo težke raz-
mere. Na delavske organizacije in socialne ustanove, med njimi 
tudi na delavske zbornice, so prihajale iz delavskih vrst šte-
vilne prošnje za podpore in za obrambo proti zniževanju mezd. 

Pri tem je bilo najtežje to, da je bilo očividno, da v času 
krize tudi lesni industriji ni šlo dobro. Tudi od te strani so pri-
hajale v javnost hude pritožbe. 

Pri teh pritožbah je bila obrnjena ost deloma tudi proti de-
lavstvu, njegovim mezdam in njegovim socialnim ustanovam, v 
prvi vrsti proti delavskemu zavarovanju. Delavske zbornice, ki 
so imele pred očmi predvsem drugo stran slike, so na take težnje 
često ostro odgovarjale. Delavska zbornica v Sarajevu je izdala 
1. 1932. izpod peresa g. Branka Tadica obsežno študijo pod na-
slovom: »Položaj radnika u industriji drveta". 

Ugotovitve te študije so pokazale, kako potrebno bi bilo, da 
bi imeli čez dogajanja v tej stroki za bodoče več pregleda. Zato 
je naročilo Centralno tajništvo delavskih zbornic vsem delav-
skim zbornicam v državi, naj zberejo v posebni anketi podatke 
o razvoju poslov in o delovnih pogojih v šumsko žagarski stroki. 

Delavska zbornica za Slovenijo je izvršila to naročilo za 
področje Slovenije. Zbrala je različne že objavljene podatke o 
tem in izpopolnila te podatke s poročili in mišljenji delavstva, 
podjetij in šumarskih strokovnjakov. 

Vkljub svoji obsežnosti so ti podatki še vedno nepopolni in 
ne dajejo povsem jasne slike. Vendar upamo, da nudijo povezani 
v celoto v gospodarske in socialne razmere v tej stroki več vpo-
gleda, kakor smo ga imeli doslej. 


